1. Frumvarp

til laga um hlutafjelðg.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
I. Kafli.
Alnienn ákvœði.
1- gr.
Hlutafjelag merkir í lögum þessum hvert það fjelag, sem stofnað er
með fjárframlögum, skiftum í fyrirfram ákveðna hluti, til þess að afla ágóða
til skiftingar með einhverjum hælti meðal fjelaga, enda ábyrgist enginn þeirra
skuldir fjelagsins persónulega, heldur allir saman einungis með eignum þess.
Þó taka lög þessi eigi til fjelaga með takmarkaðri ábyrgð, sem starfa í
þeim tilgangi að útvega fjelögum sínum hluti til notkunar eða koma afurðum
þeirra í verð eða bæta með öðrum hætti hag þeirra, enda sje starfsemi fjelagsins takmörkuð við fjelaga eina og arði skift með þeim eftir hlutdeild þeirra
i veltu tjelagsins einvörðungu.
Að því leyti sem sjerákvæði eru í lögum eða verða sett í lög um einstök hlutafjelög, þá eru þau undanþegin fyrirmælum þessara laga.
2. gr.
Hlutafjelögum einum er rjett og skylt að hafa orðið hlutafjelag í heiti
sínu eða skammstafanir úr því orði, er ekki orki tvímælis.
II. Kafli.
Stofnun hlutafjelaga.
3. gr.
Nú vilja menn stofna hlutafjelag, og skulu þeir þá gera um það með
sjer skriflegan samning, er stofnsamningur heitir, og skal í honum greina:
Alþt. 1921. A, (33. löggjafarping).
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1. Heiti ijelags og heimilisfang.
2. í hvaða skyni fjelagið eigi að stofna.
3. Hversu mikið hlutafje sje ákveðið, hversu mikill hluti þess'sje þegar fenginn, hvernig eigi að afla þess, sem ófengið er, með almennu útboði eða
hjá ákveðnum mönnum, upphæð hluta og hversu mikið hver stofnenda
leggi til.
4. Kostnað af stofnun fjelagsins, ef ætlast er til þess, að fjelagið greiði hann,
þar á meðal þóknun handa stofnendum sjálfum.
5. Hvort nokkrum hlutum í fjelaginu skuli sjerrjettindi fylgja eða hvort
ákveðnum flokki eða stjett manna er áskilinn forgangsrjettur til að skrifa
sig fyrir hlutum í fjelaginu.
6. Hvort hlulhafar skuli sæta innlausn á hlutum sínum, ef til kemur.
7. Hvort skorður sje reistar við heimild hluthafa til framsals eða veðsetningar hlutabrjefa.
8. Hvort hlutabrjef skuli gefa út til nafngreinds manns eða til handhafa.
9. Hvort fjelagið eigi að taka við atvinnu annars manns eða eignum, og ef
svo er, þá með hvaða kjörum, hvernig andvirði þeirrar atvinnu eða eigna
sje ákveðið, og hvort það skuli greiða með hlutum í fjelaginu eða með
öðrum hætti.
10. Hvort stofnendur áskilji sjer stöðu hjá fjelaginu eða önnur fríðindi, hvort
stjórn þess eða skipulag að öðru leyti skuli verða með ákveðnum hætti.
Skjöl öll og samningar, er gerðir kunna að hafa verið vegna fjelagsstofnunarinnar, skulu fylgja stofnsamningi annaðhvort í frumriti eða eftirriti,
staðfestu af stofnendum eða notarius publicus. Sammæli manna um efni, er
fjelagsskapinn varða og eigi fylgja stofnsamingi með framanskráðum hætti, eru
fjelaginu óviðkomandi.
Frumvarp til samþykta handa fjelaginu skal fylgja stofnsamningi.
4. gr.
Allir, sem undirskrifa stofnsamning, skulu taldir stofnendur fjelags.
Skulu þeir rita full nöfn, stöðu og heimili, svo að ekki verði um vilst.
Stofnendur mega ekki færri vera en 3. Peir skulu hafa lofað að leggja
fram eða lagt fram hluti í fjelaginu fyrir að minsta kosti 500 kr. hver. Stofnendur skulu vera lögráðir menn, með óflekkað mannorð, fjár síns ráðandi og
að öðru leyti þeim kostum búnir, er þeir skyldi hafa lögum samkvæmt til
þess að reka í sínu nafni atvinnu fyrirhugaðs fjelags eða tif að eiga þær
eignir, sem fjelaginu er ætlað að eignast.
5- gr.
Nú leggja stofnendar einir eða með þeim, er kynni að hafa verið við
undirskrift stofnsamnings staddir eða síðar koma til, fram alt hlutafjeð, og má
þá stofna fjelagið, enda er því þá rjett að taka til starfa jafnskjótt sem samþvktir þess eru löglega settar og skrásetning þess hefir farið fram. Ella verður
hlutafjelag stofnað að eins að því tilskildu, að hlutafjeð fáist.
6. gr.
Stofnendur skulu kveðja alla þá á fund, sem lofað hafa fjárframlög-
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um til fjelagsins. Á íundi þessum má setja fjelaginu samþyktir, en ekkert má
i þær selja, er brjóti bág við stofnsamning, nema honum sje jafnframt breytt
í samræmi við það. Þá skal og kjósa stjórn og endurskoðendur, nema samþyktir áskilji fyrsta hluthafafundi kjör þeirra. Þeir einir eru bundnir við
ákvarðanir fundar þessa, sem hann heíir verið boðaður, eða hafa sótt hann
eða siðar samþykt þær. Þó er enginnn bundinn við breytingar á stofnsamningi, nema hann hafi goldið jákvæði við þeim.
7. gr.
Nú er almenningi veittur kostur á þvi að skrifa sig fyrir hlutum í fjelagi, og skal það þá gera með opinberri auglýsingu (boðsbrjefi).
í boðsbrjefi skal greina:
1. Nákvæmt ágrip af stofnsamningi, sbr. 6. gr.
2. Ákvæði samþykta, ef gerðar hafa verið, um atkvæðisrjett hluthafa.
3. Hverir sje stjórnendur fjelags og endurskoðendur, ef þeir hafa þegar verið
kosnir, sbr. 6. gr.
4. Hversu mikið af hlutafje sje þegar fengið og hversu miklu eigi að safna
með þessum hætti.
5. Hver upphæð hluta sje og gengi.
6. Hvar og hversu lengi kostur sje að skrifa sig fyrir hlutum og hvaða
ákvæði sje sett þar um að öðru leyti.
7. Hvernig með skuli fara, ef fram kynni að verða lagt meira fje en ákveðið
var að safna.
8. Hvernig birta skuli árangur aí hlutafjársöfnun.
9. Hvar og hvenær stofnsamningur, samþyktir fjelagsins og önnur skjöl sje
til sýnis.
8. gr,
Eigi má lengri tími en 6 mánuðir, talið frá dagsetningu boðsbrjefs,
ganga til að safna því hlutafje, sem lægst er tiltekið i boðsbrjefi samkvæmt 7.
gr. Innan 2 mánaða frá því er hlutafjársöfnun er lokið, skal birta árangurinn.
Ef eigi fást loforð um framlög þess hlutafjár, er lægst var tiltekið i
boðsbrjefi, áður en áskriftarfrestur er liðinn, þá eru öll loforð um hlutairamlög úr gildi fallin. Og eigi er áskrifanda þá skylt að greiða að neinu leyti
kostnað, nema svo hafi verið tilskilið i boðsbrjefi. Ef hann hefir þegar greitt
eitthvað, er það afturkræft með sparisjóðsvöxtum frá greiðsludegi.
Nú fást loforð um framlög þess hlufafjár, er lægst var tiltekið í boðsbrjefi, áður liðinn sje áskriftarfrestur, og er þá rjett að halda áfram hlutafjársöfuun 4 mánuði hina næstu, uns það hlutafje er fengið, er hæst var tiltekiö í stofnsamningi.
9. gr.
Nú hefir hlutafjársöfnun tekist, og skulu þá stofnendur eða stjórn,
ef hún hefir þegar verið skipuð, boða svo fljótt sem unt er áskrifendur til
fundar. Á þeim fundi skal ákveða stofnun fjelagsins til hlítar. Fjelagið er þá
Iöglega stofnað, nema fundarmenn, er ráða yfir helmingi hlutafjár eða meira,
felli tillögu i þá átt. Fer þá um rjett áskrifenda samkvæmt 8. gr. 2. málsgr.
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Nú er fjelag löglega stofnað, og skal þá setja því samþyktir og kjósa
stjórn og endurskoóendur, nema það haíi þegar verið gert, sbr. 6. gr. Ákvæði
6. gr. gilda hjer að því leyti sem þau eiga við.

III. Kafli.
Skrásetning hlutafjelaga.
10. gr.
Eigi má hlutafjelag taka til starfa fyrr en það hefir verið skrásett lögum samkvæmt. Fvrr getur það eigi heldur öðlast rjettindi á hendur öðrum
mönnum með samningnm nje þeir á hendar því, sbr. þó 20. gr.
Eigi má skrásetja hlutafjelag fyrr en:
1. Fengin eru loforð um framlög hlutafjár þess, er lægst var tiltekið i stofnsamningi, eða boðsbrjefi, ef opinbert hlutaútboð hefir verið haft.
2. Fjelagið er löglega stofnað samkvæml 5. eða 9. gr.
3. Fjórðungur lofaðs hlutafjár er greiddur.
Tilkynna skal fjelag til skrásetningar á mánaðarfresti eftir að það er
löglega stofnað. Tilkynningarskyldan hvílir á stjórn þess.
11- grSkrásetningu hlutafjelaga annast lögreglustjóri, þar sem heimili fjelags
er, sbr. 13. gr. Hlutafjelög skal skrá i sjerstaka skrá (hlutafjelagaskrá). Atvinnumálaráðherra setur ákvæði um skipulag hlutafjelagaskráa.
12. gr.
Atvinnumálaráðherra lætur gera eyðublöð undir tilkynningar til skrásetningar, og skal þær allar rita á þau eyðublöð.
í tilkynningu skal greina:
1. Heiti fjelagsins.
2. Heimili þess og varnarþing. Ef það hefir útibú eða setur það siðar, þá
skal einnig tilkynna það samkvæmt 11. gr.
3. Tilgang fjelagsins.
4. Dagsetning samþykta þess.
5. Full nöfn, stöðu og heimili stofnenda.
6. Full nöfn, stöðu og heimili stjórnenda og framkvæmdarstjóra.
7. Hvei' eða hverir hafa heimild til að skuldbinda fjelagið með samningum,
þar á meðal ef að eins tveir eða fleiri stjórnendur hafa þá heimild í
sameiningu, og hvernig undirskriftum sje hagað.
8. Upphæð hlutafjár og greining þess í hluti.
9. Hvort hlutafjársöfnun sje lokið eða hvort hún haldi áfram.
10. Hversu mikið sje greitt af hlutafje og hvenær það sje kræft, sem ógreitt er.
11. Hvort hlutabrjef eigi að hljóða á nafn eða handhafa.
12. Hvort nokkrum hlutum fylgi sjerrjettindi.
13. Hvort nokkrir hluthafar skuli skyldir að þola lausn á hlutum sinum.
14. Hvort nokkrar hömlur sje lagðar á meðferð hluthafa á hlutabrjefum sinum.
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15. Ákvæði samþykta um atkvæðisrjett hluthaía.
16. Hvernig boða skuli hiulhöfum fundi eða birta þeim aðrar tilkynningar.
Tilkynningu skal fylgja:
a. Eftirrit af stofnsamningi með fvlgiskjölum.
b. Eftirrit af boðsbrjefi, ef það hefir verið gefið út.
c. Samþyktir fjelagsins í 2 eintökum.
d. Sönnun fyrir þvi, að stofnendur og stjórnendur fullnægi lögmæltum
skilyrðum.
Þeir, sem heimilt er að rita firma, skulu sýna með eigin hendi, hvernig
undirskriftum sje hagað.
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13. gr.
1 lögsagnarumdæmi, þar sem hlutafjelag setur útibú, skal einnig skrásetja fjelagið. í tilkvnningu, sem komin skal vera til lögreglustjóra þegar útibúið tekur til starfa, skai, auk þess er í 12. gr. segir, geta þess, hver eða
hverir stýri útibúi og skuldbindi fjelagið vegna þess. Ef aðalskrifstofa og útibú
er í sama lögsagnarumdæmi skal að eins tilkynna að útibúið sje sett og hver
skuldbindi fjelagið vegna útibúsins.
U- 8rNú verður samþyktum hlutafjeiags breytt eða breyting verður að öðru
leyti á þvi, sem tilkynt hefir verið til skrásetningar, og skal þá tilkynna breytinguna innan mánaðar frá því er hún varð, ásamt sönnun fyrir lögmæti
hennar. Eigi þarf þó að tilkynna bústaðaskifti, nema maður taki sjer bólfestu
utaniands. Ef hiutafjelag skiftir um heiniilisfang, skal það og eigi tilkynna,
nema það flytjist i annað lögsagnarumdæmi, enda skal þá skrásetja það þar.

j
15. gr.
Fylgja skulu lögboðin gjöld tilkvnningu.
Nú vantar greinargerð í tilkynningu um einhver þau atriði, sem i 12.
gr. getur, eða lögboðin fylgiskjöl, eða henni er áfáll að öðru Ieyti, og skal lögreglustjóri þá synja skrásetningar, en birta skal hann það tilkynnanda svo
fljótt sem kostur er á. Rjett er tilkynnanda að bera málið undir atvinnumálaráðherra, en heimilt er honum samt sem áður að Ieita úrlausnar dómstóla um það.
16. gr.
Nú telur einhver rjetti sinum hallað með skrásetningu hlutafjelags, og
er honum þá rjett að bera það mál undir dómstóla, enda hafi hann birt
stjórn fjelagsins dómstefnu innan 6 mánaða, talið frá lokum þess mánaðar, er
skrásetning fór fram. Ef aðili æskir þess, þá skal skrá kauplaust athugasemd
um málsúrslit í hlutafjelagaskrá og birta síðan samkvæmt 17. gr.
17. gr.
Lögreglustjóri skal birta talarlaust og á kostnað tilkynnanda það, sem
skrásett hefir verið, í Lögbirtingablaðinu. Tilkvnning skal öll sett i auglýsingu,
en fylgiskjöl eigi.

i
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Atvinnumálaráðherra lætur birta í B-deild Stjórnartíðinda um árslok
hver, skrá yfir allar tilkynningar, sem auglýstar hafa verið á árinu.
18. gr.
Um firmu hlutafjelaga fer samkvæmt ákvæðum firmalaganna.
Sama er um varnarþing, stefnubirtingu og stefnufrest í málum á hendur Fjelagi.

19. gr.
Það, sem skrásett hefir verið og birt samkvæmt 17. gr. 1. málsgr.,
skal telja manni kunnugt, nema atvik sje svo vaxin, að telja megi hann hvorki
hafa haft vitneskju um það nje að til þess verði ætlast af honum.
Nú hefir birting samkvæmt 17. gr. 1. málsgr. eigi fram farið, og hefir
tilkynningin þá eigi þýðingu gagnvart öðrum en þeim, er sannanlega höfðu
vitneskju um hana.

IV. Kafli.
Um hlutafje, hlutabrjef o. fl.
20. gr.
Hver, sem hefir skrifað sig fyrir hlul, er skyldur að greiða hann á
gjalddaga, sbr. þó 8. gr. 2. málsgr. Ef brestur verður á þessu, ber honum að
svara 6°/o ársvöxtum af þvi, sem eigi er rjett greitt, frá gjalddaga til greiðsludags. Stofnendur eða stjórn fjelags, ef hún er skipuð fyrir gjalddaga hlutafjár,
eru rjettir sækjendur þessa máls, enda má sækja það fvrir gestarjetti á heimilisvarnarþingi fjelagsins, sbr. 3. gr. 1. tölul., 7. gr. 1. tölul. og 12. gr. 2. tölul.
Nú telur áskrifandi rjetti sínum hallað, og getur hann þá höfðað mál
á hendur stofnendum eða stjórnendum, ef stjórn er skipuð, með sama hætti
sem i 1. málsgr. segir.
21. gr.
Stjórn hlutafjelags eða stofnendur, þar til er stjórn er skipuð, eða umboðsmenn þeirra gefa út bráðabirgðaskirteini fyrir greiddu hlutafje. Bráðabirgðaskirteini skal greina:
1. Nafn og heimili fjelags.
2. Upphæð hluta, er áskrifandi hefir lofað, hvað greitt sje, hvað eftir standi
og hvenær það megi heimta.
Þess skal ennfremur geta í skírteini, ef ákveðið hefir verið:
a. Að sumum hlutum skuli fylgja einhver forrjettindi.
b. Að hluthöfum skuli skylt að þola lausn á hlutum sínum.
c. Að hömlur sje lagðar á meðferð bráðabirgðaskírteina og hlutabrjefa.
Skrá skal halda yfir bráðabirgðaskírteini samkvæmt 23. gr. eftir því,
sem við á.
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22. gr.
Hlutabrjeí má ekki gefa út fyrr eu fjelag er akrásett og hlutur að

fullu greiddur.
1 hlutabrjefi skal greina:
1. Nafn og heimili fjelags.
2. Upphæð hlutar.
3. Þau atriði, er í 21. gr. 2. tölul. a—c segir að því leyti sem við á.
4. Dagsetning samþykta.
5. Tölu (númer) brjefsins.
Stjórnendur skulu allir setja nöfn stn undir hlutabrjef. Eiginhandarnöfn, að minsta kosti 3, skulu vera undir hverju hlutabrjefi.

og
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

23. gr.
Stjórn fjelags skal halda skrá yfir hlutabrjef í framhaldandi töluröð,
skal þar greina:
Útgáfudag hvers hlutabrjefs.
Til handa hverjum hlutabrjef var útgefið, ef það var gefið út til nafngreinds manns, fjelags eða stofnunar.
Nafnverð brjefs,
Eigandaskifti, et þau hafa veriö tilkynt.
Sýning þess vegna atkvæðagreiðslu, og hver með atkvæði fari, ef hlutabrjef er handhafabrjef.
Forrjettindi er kunna að fylgja brjefi, svo og ef eigandi þess skal standa
að baki öðrum hluthöfum.
Þær breytingar, er verða kunna á skiftum fjelags og eiganda brjefsins,
svo sem ef ógildingardómur er fenginn á brjefi, ef fjelagið leysir brjef
til sin o. s. frv.

Hluthafafundur
stjórninni að gera það.

24. gr.
einn getur ákveðið að auka hlutafje eða heimilað

25. gr.
Nú er almenningi veittur kostur á því að skrifa sig fyrir hlutum samkvæmt 24. gr., og skal stjórn fjelagsins þá undirrita boðsbrjefið. í því skal
vera greinargerð um þau atriði, sem í 3. gr. 5.-9. tölul. og 7. gr. 1.—9. tölul.
segir, um það, hvort eldri hluthöfum sje áskilinn forgangsrjettur til áskriftar
og annað, sem ákveðið kann að hafa verið um hlutafjáraukann.
Ákvæði laga þessara um hlutafjársöfnun og skifti fjelags og áskrifenda
gilda eftir því sem við á.
26. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið minkun hlutafjár.
Ef hlutafje á að minka um helming eða minna og niðurfærslan veldur’ þvi, að greiða þarf verð hluta af eignum fjelags eða áskrifendur verða
leystir undan greiðslu á lofuðum hlutafjárframlögum, enda sje sú skylda ekki
heimiluð í löglegri fjelagssamþykt, tilkyntri 12 mánnðum áður hlutafjárminkun
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sje samþykt, þá skal stjórn fjelagsins birta í Lögbirtingablaðinu áskorun með 6
mánaða fyrirvara til lánardrottna íjelagsins um að lýsa kröfum sinum áður
frestur sá sje liðinn. Eigi má greiða hluthöfum nje leysa áskrifendur undan
greiðsluskyldu fyrr en skuldalýsingarfrestur er liðinn nje heldur fyrr en viðurkendar eindagaðar kröfur eru greiddar og trygging sett fyrir greiðslu á óeindöguðum eða ósamþyktum kröfum. Nú skilur menn á um tryggingu, og
skulu þá dómkvaddir menn meta, enda skulu aðiljar hlíta því mati.
Atvinnumálaráðherra getur veitt undanþágu frá ákvæðum 2. málsgr.,
enda sje sannað að fjelagið eigi fyrir skuldum á því bili sem hlutafjárminkun
er lokið.
Fjelagsstjórnin skal kveðja hluthafa með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu
og með árs fyrirvara til að gefa sig fram með hlutabrjef sín eða bráðabirgðaskirteini til þess að færa hluti niður, taka við greiðslu þeirra eða skifta um
hlutabrjef. Að fresti loknum getur stjórnin lýst þau hlutabrjef og bráðabirgðaskírteini ógild, sem eigi hafa fram komið, enda skal sú ákvörðnn þegar auglýst í Lögbirtingablaðinu. Sá, er gefur sig fram með hlutabrjef eða bráðabirgðaskírteini með formrjettri heimild innan 10 ára frá lokum framvísunarfrests, fær þó greitt natnverð þeírra. Ef draga skal út til innlausnar ákveðna
tölu brjefa, þá skal notarius publicus hafa eftirlit með útdrættinum, og auglýsa
skal það þegar i Lögbirtingablaðinu, hvaða brjef hafi verið út dregin. Innan
mánaðar frá lokum framvísunarfrests skal gefa út n\’ hlutabrjef, ef hlutafjárminkun gerir útgáfu þeirra nauðsynlega.
Ef eigandaskifti verða að ógiltu, útdregnu eða niðurfærðu brjefi eftir
að það hefir verið löglega auglýst, á eigandi þess að eins rjett til þess að
taka við og kvitta fyrir fjárhæð þeirri, sem greidd kann að verða samkvæmt
4. málsgr., og til að taka við nýju brjefi, ef því er að skifta.
Nú greiðir stjórnin eða leysir menn undan greiðsluskyldu gagnstætt
fyrirmælum 3. málsgreinar, og ábyrgjast þá stjórnendur einn fyrir alla og allir
fyrir einn skuldir fjelagsins að því leyti sem því nemur, sem greitt var og
leyst var undan að greiða. Hluthafa er og skylt að skila því aftur, sem hann
hefir við tekið og að greiða það, er hann var leystur undan að gjalda, gagnstætt
ákvæðum 3. málsgr. Sök á hendur stjórnendum eða hluthafa má sækja fyrir
gestarjetti á varnarþingi fjelagsins. Xú brýtur fjelagsstjórn fyrirmæli 3. málsgr.,
og er þá söm ábyrgð hennar gagnvart hluthafa sem áður var mælt, enda má
sömu meðferð hafa á sök.
27. gr.
Ákvörðun um minkun hlutafjár skal tilkynna til skrásetningar þegar
eftir að hún hefir verið gerð. Tilkynningu um framkvæmd hlutafjárminkunar
skal fylgja sönnun fyrir þvi, að svo hafi verið með farið sem í 26. gr. er mælt.
28. gr.
Hlutafjelag má ekki taka hlutabrjef sjálfs sín eða bráðabirgðaskírteini
til tryggingar eða lána út á þau.
Eigi má hlutafjelag eiga sjálft meira en 10°,o af greiddu hlutafje sínu,
nema atvinnumálaráðherra leyfi. Árlega skal tilkynna til skrásetningar eign
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fjelags i híutabrjefum sjálfs sín, enda skal sú eign greind á sjerstökum lið í
efnahagsreikningi þess.
Fjelagsstjórnin fer með atkvæði fyrir þá hluti, er í 2. málsgr. segir,
nema öðruvísi sje um mælt í samþyktum fjelagsins.
29. gr.
Xú glatast bráðabirgðaskírteini eða hlutabrjef, og má þá fá það ógilt
með dómi lögum samkvæmt.
Ef hlutabrjef eða bráðabirgðaskírteini skemmist, en þó verður eigi
vilst um tölu skjalsins og efni, getur handhafi fengið nýtt brjef i staðinn á
sinn kostnað, enda skili hann þvi, sem skemt var.

V. Kafli.
Um stjórn hlutafjelaga, hluthafafundi o. fl.
30. gr.
Hluthafafundur hefir æðsta vald i málefnum fjelags með þeim hætti,
sem lög ákveða og samþyktir þess.
Halda skal reglulegan hluthafafund einu sinni ár hvert (ársfund). Þar
að auki getur fjelagsstjórn boðað til hluthafafundar (aukafundar) hvenær sem
henni þykir þess þörf. Ennfremur er stjórn skylt að boða til aukafundar, ef
hluthafar, sem ráða yfir fimtungi hlutafjár, nema öðruvísi segi i samþyklum,
krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Nú hefir stjórn ekki boðað fund
innan 14 daga eftir að henni barst krafan. og geta hluthafar þá sjálfir gert það.
Dagskrá skal jafnan greina í fundarboði.
A ársfundi skal ávalt leggja fram endurskoðaða reikninga fjelags fyrir
umliðið reikningsár og taka ákvörðun um þá. Þá skal og kjósa stjórn, 3 menn
eða fleiri, og 2 eða fleiri endurskoðendur reikninga fjelagsins.
31. gr.
Hluthafafundir eru lögmætir, ef 3 hluthafar hið fæsta eða umboðsmenn þeirra sækja fund, nema samþyktir fjelags mæli öðruvisi.
Afl atkvæða ræður á hluthafafundum, nema öðruvísi sje kveðið á í
samþyktum. Saraþykki allra hluthafa þart þó til þess:
a. Að skylda bluthafa til þess að leggja fram fje eða annað í fjelagsþarfir
fram yfir skuldbindingar sínar.
b. Að skylda hluthafa til að þola Iausn á hlutum sínum að einhverju
leyti eða öllu, nema fjelagi sje slitið eða hlutafje löglega fært niður.
c. Að takmarka heimild manna til meðferðar á hluíum sínum.
d. Að ákveða, að áskrifendur hafi fyrirgert rjetti sinum til þess að fá hluti
fyrir það að greiðsludráttur hefir orðið af þeirra hendi á nokkrum
hluta þess, sem þeir hafa lofað.
e. Að breyta tilgangi fjelagsins að verulegu leyti.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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f. Að breyta ákvæðum samþyktanna um atkvæðisrjett, um forrjettindi
sem hlutum í fjelaginu fylgja eða hlutdeild manna í því eða jafnrjetti
hluthaía sín á milli, enda sje slíkt eigi áskilið í stofnsamningi.

32. gr.
Engan má kjósa í stjórn hlutafjelags, nema hann eigi hlut í fjelaginu,
sje lögráður, hafi óflekkað mannorð, sje fjár síns ráðandi og fullnægi lögmæltum skilyrðum til þess að reka í sínu nafni þá atvinnu, sem fjelagið rekur eða ætlar að reka, og til þess að mega eiga þær eignir, sem fjelagið á eða
ætlar að eignast.
Fjelagsstjórn fer með málefni fjelagsins milli hluthafafunda. Hún ræður framkvæmdarstjóra einn eða fleiri, hefir umsjón með rekstri atvinnunnar,
gerir reikningsskil og skuldbindur fjelagið, all samkvæmt lögum og samþyktum fjelagsins.
33. gr.
Gera skal reikning yfir tekjur og gjöld hlutafjelags ár hvert og efnahagsreiknig svo tímanlega, að hann verði endurskoðaður áður en ársfundur
er haldinn.
Hluthöfum má að eins úthluta þeim hreinágóða, sem eftir verður,
þegar afskrifað hefir verið og lagt til hliðar svo mikið, sem i samþyktum fjelags greinir, og eftir að unninn er upp reikningshalli, er vera kann frá
fyrra ári.
Ef fjelag á sjóð eða sjóði, ætlaða til að vinna upp tap, má nota þá til
þess, enda þótt tekjuafgangur verði á reikningsárinu.
34. gr.
Endurskoðendur mega ekki vera i stjórn fjelagsins. Þeir skulu vera
lögráðir, með óflekkað mannorð og fjár síns ráðandi. Þeim er skylt að sannprófa' það, að reikningunum beri saman við bækur fjelagsins, enda eiga þeir
aðgang að öllum bókum og skjölum fjelagsins, og er stjórn þess skylt að veita
þeim allar upplýsingar, sem þeim eru nauðsynlegar til starfa síns.
35. gr.
Nú fellir ársfundur tillögu um að samþykkja reikninga, og getur hann
þá þegar ákveðið, að ný endurskoðun skuli fram fara og hverir skuli framkvæma hana. Að þeirri endurskoðun lokinni skal boða til hluthafalundar af
nýju, og skal hann taka ákvörðun um reikningana.
Aðalniðurstöðu reikninga ár hvert skal tilkynna til hlutafjelagaskrár
og skrásetja.
36. gr.
í samþyktum fjelags skal greina:
1. Nafn fjelags og heimili.
2. Tilgang þess.
3. Hlutafje og skifting þess í hluti, og, ef því er að skifta, um skyldu hluthafa til að þola lausn á hlutum, ákvæði um forrjettindahluti, hvort hluta-
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8.
9.
10.
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brjef skuli hljöða á nafn og hvort hömlur sje lagðar á meðferð hluthafa
á þeim.
Reikningagerð og skifting arðs.
Um stjórn fjelagsins.
Um framkvæmdarstjóra og skipun hans eða þeirra.
Um endurskoðendur.
Um tilkynningar til fjelaga, hluthafafundi, atkvæðisrjett hluthafa og fundarsköp.
Um fjelagsslit.
Hvernig samþyktum megi breyta.

37. gr.
Nú telur hluthafi ólyktun hluthafafundar ólögmæta, og er honum þá
rjett að krefjast þess, að hún verði ónýtt ineð dómi, en birt skal hann hafa
dómstefnu fyrir stjóin fjelags innan 3 mánaða eítir að ályktun var gerð. Dómsúrslit skal stjórnin þegar tilkynna til skrásetningar hvort sem dómi hefir verið
áfrýjað eða ekki.
Ákvæði 1. málsgr. um málshöfðunarfrest gildir ekki um ákvarðanir
hluthafafundar samkvæmt 31. gr. 2. málsgr. a—f.

VI. Kafli.
Um fjelagsslit o. fl.
38. gr.
Slíta skal hlutafjelagi, ef hluthafar verða færri en 3, nema úr sje bætt
innan 3 mánaða eftir að fjelagsstjórn fjekk vitneskju um þetta. Ef fjelagi er
haldið áfram að þessum fresti liðnum, ábyrgjast þeir, er vísir vitendur um
ástandið, gerðu saman samning íyrir hönd fjelags, allir fyrir einn og einn
fyrir alla efndir hans, auk fjelagsins.
Jafnskjótt sem fjelagsstjórn kemst að raun um, að svo er ástatt, sem i
1. málsgr segir, ber henni að kveðja til hluthatafundar. Skal þá taka ákvörðun um fjelagsslit eða breylingar til að koma fjelaginu í löglegt horf. Ef eigi
hefir verið úr bætt eða skilanefnd kosin á þeim tíma sem fyrir segir,1 eða fjelagsbú fengið skittarjetti til meðferðar, skal stjórnin fá skiftarjetti fjelagsbúið i
hendur til opinberra skifta.
Ákvæði greinar þessarar eiga þó ekki við, ef annað fjelag, eða önnur
fjelög, sem lög þessi taka til, verður eigandi að öllum hlutabrjefum fjelagsins,
en i gjalddaga eru þá þegar fallnar allar kröfur á hendur fjelagi, er rennur
þannig saman við annað fjelag.
39. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið fjelagsslit, nema fjelag megi ekki
halda áfram eða bú þess sje tekið til gjaldþrotaskifta. Hluthafafundur getur
annaðhvort afhent fjelagsbúið skiftarjetti til meðferðar eða kosið einn mann
eða tleiri (skilanetnd) til þess að fara með mál fjelagsins meðan á fjelagsslit-
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iim stendur, og löggildir dómsmálaráðherra skilanefndarmenn. Skilanefnd
kernur í stað stjórnar fjelagsins og hefir samskonar vald og skyldur, að þvi
leyti sem við á, en sett getur hluthafafundur þá frá starfanum hvenær sem er.
Meðan skilanefnd stjórnar fjelagi, gilda reglur laga þessara um hluthafafundi,
reikningsskil og endurskoðun.
Skilanefnd skal jafnan fullum stöfum setja það orð með nöfnum sínum, er hún undirritar fyrir hönd fjelagsins.
40. gr.
Skilanefnd skal þegar gera efnahagsreikning fjelagsins, og reikningsskil
siðan ár hvert, uns störfum hennar er lokið. Þó má efnahagsreikningur biða,
ef liðnir eru meira en 6 mánuðir af yfirstandandi reikningsári þegar hún
tekur við, til loka þess reikningsárs.
41. gr.
Skilanefnd skal birta áskorun til skuldheimtumanna fjelagsins um að
tysa kröfum sínum fyrir henni, með sama hætti og sömu verkun sem í 22.
gr. skiftalaga nr. 3, 12. apríl 1878, og 10. gr. 1. málsgr. og 13. gr. laga nr. 14,
20. okt. 1905, segir.
Um rjettindi skuldheimtumanna, og hluthafa, um eigandaskifti að
hlutabrjefum og ábyrgð skilanefndar og hluthafa skal fara eftir 26. gr. 2—5.
málsgr., eftir því, sem við á.
Þegar skuldir eru greiddar eða trygging sett og hluthafafundur hefir
samþykt fullnaðarreikninga skilanefndar, má greiða hluthöfum það, sem skuldlaust kann að verða eftir.
Ágreining um skuldakröfur og um skiftingu fjelagseigna með hluthöfum
má bera undir skiftarjett þann, er átt hefði að fara með bú fjelagsins, ef það
hefði verið tekið til opinberra skifta.
Skilanefnd ber að afhenda bækur fjelagsins á Þjóðskjalasafnið, og skal
geyma þær þar að minsta kosti 10 ár eftir að fjelagsslitum er lokið.
42. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið að afsala öðru hlutafjelagi öllum
eiguin sínum eða sameinast þvi. Tilkynna skal ákvörðun um þetta til skrásetningar innan viku, og þegar ákvörðunin er framkvæmd, þá skal og tilkynna
það lögum þessum samkvæmt. Að öðru levti skal með fara samkvæmt 39—
41. gr. svo sem við á.
43. gr.
Nú er ákveðið að minka hlutafje fjelags um meira en helming, og
skal þá fara eftir fyrirmælum 39,—41. gr. eftir þvi sem við á.
44. gr.
Stjórn hlutafjelags er rjett og skylt að framselja bú þess til gjaldþrotaskifta með sama hætti sem einstakur maður getur gert eða skal gera það um
bú sitt. Á henni hvila samsvarandi skyldur til þess að veita skiftarjetti upplýs-
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ingar um búið sem einstökum mönnum, enda liggur sama við, ef út af
er brugðið.
Skiftarjettur skal tilkynna til skrásetningar upphaf og lok gjaldþrotaskifta.

VII. Katli.
Um erlend hlutafjelög.
45. gr.
Hlutafjelög, sem heimili eiga erlendis og lögleg eru samkvæmt þarlandslögum, mega starfa hjer á landi undir samsvarandi skilyrðum sem annara rikja þegnar eða menn heimilisfastir erlendis.
Þá starfar erlent hlutafjelag hjer, ef það hefir hjer skrifstofu eða atvinnustöð hvers kyns sem er, þar á meðal til þess að safna tilboðum (agentur).
46. gr.
Eigi má erlent hlutafjelag taka til starfa fyrr en það er skrásett hjer á
landi þar sem bækistöð þess, sbr. 45. gr. 2. málsgr., er, og ef í fleiri lögsagnarumdæmum eru, þá í hverju þeirra áður en fjelagið hefur starf sitt þar.
Um tilkynning til skrásetningar fer svo sem við á eftir 12. gr. 1. málsgr. 1.—
4. og 6.—16. tölul. og 2. málsgr. c-lið. Tilkynningu skal ennfremur fylgja:
1. Vottorð þar um bærs embættismanns, staðfest af ræðismanni, um að fjelagið sje löglegt samkvæmt þarlandslögum og eigi þar heimilisfang.
2. Yfirlýsing frá stjórn fjelagsíns, staðfest af notarius publicus, um að fjelagið
undirgangist, að skifti þess hér fari eftir íslenskum lögum, að umboðsmaður þess hjer sje bær um að sættast á þau hjer og svara til sakar
vegna þeirra skifta fyrir islenskum dómstólum.
3. Einkaumboð handa manni, einum eða fleirum til þess að fara með málefni
fjelagsins hjer á landi, og fullnægi umboðsmaður lögmæltum skilyrðum
til þess að reka atvinnu fjelagsins hjer í sjálfs sin nafni.
4. Skilríki fyrir því, að fjelagið eigi hjer eignir eigi minna en 10 þúsund króna
virði til tryggingar greiðslu þeirra skulda, er fjelagið kann að komast i
vegna starfa sinna hjer, svo og skýrslu um hvernig verðmæti þeirra eigna
er ákveðið, ef þær eru eigi í peningum.
47. gr.
Ef erlent fjelag byrjar störf hjer á landi án þess það sje löglega tilkynt til skrásetningar, ábyrgjast þeir, sem hjer koma fram fyrir þess hönd,
einn fyrir alla og allir fyrir einn skuldir þær, sem hjer verða til vegna starfsins*
48. gr.
Umboðsmanni erlends fjelags ber að tilkynna til skrásetningar allar
breytingar á einhverju þvi, sem skrásett hefir verið, sbr. 14. gr. Reikninga
starfseminnar hjer, sbr. 33. gr., skal senda lögreglustjóra til skrásetningar 3
mánuðum eftir lok reikningsárs hvers.
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49. gr.
Sá eða þeir, sem skuldbinda erlent fjelag hjer, skulu við undirskriít
sína nefna hlutafjelagið fullu nafni og heimili þess. Og ef fjelag er undir forræði skilanefndar, þá skal þess einnig geta.
50. gr.
Nú sannar skuldheimtumaður með aðfarargerð, að erlent fjelag, sem
starfar hjer á landi, á hjer eigi nægar eignir til þess að greiða kröfu hans,
og skal þá afmá fjelagið úr hlutafjelagaskrám hjer, ef hann krefst þess, og
auglýsa það þegar í Lögbirtingablaðinu, enda má eigi fyrr skrásetja fjelagið
hjer aftur en skuldin er greidd eða samþykki skuldheimtumanns kemur til.
51. gi’.
Ef erlent fjelag verður gjaldþrota, er umboðsmanni þess hjer skylt að
tilkynna þetta þegar er hann veit um það til hluthafaskrár og skiftarjettar
þar sem fjelagið starfar hjer. Ella bakar hann, eða þeir ef fleiri eru, sjer
ábyrgð á skuldum, sem eftir það verða til vegna atvinnunnar hjer, samkvæmt 47. gr.

VIII. Kafli.
Ákvœði um refsingar o. fl.
52. gr.
Nú vanrækja stofnendur, stjórnendur, skilanefnd eða umboðsmenn
erlendra hlutafjelaga að inna af hendi skylduverk sín samkvæmt lögum þessum, samþyktum Ijelagsins eða ályktun hluthafafundar, og getur þá atvinnumálaráðherra boðið þeim, að viðlagðri ákveðinni dagsekt eða vikusekt, sem
taka má lögtaki, að inna verkið af höndum. En rjett er þeim, sem sektaður
er, að bera lögmæti skipunar ráðherra undir dómstóla innan mánaðar frá
birtingu skipunar. Mál það má höfða á hendur ráðherra fyrir gestarjetti á
varnarþingi fjelags, sbr. 18. gr. 2. málsgr. og 46. gr. 2. tölul.
53. gr.
Það varðar stofnendur, stjórnendur, skilanefndarmenn og umboðsmenn erlendra fjelaga hjer, sektum eða fangelsi, sbr. 26. gr. almennra hegningarlaga 25. júni 1869, enda sje verkið ekki svo vaxið, að þyngri refsing sje
lögmælt, ef þeir:
1. Herma vísvitandi rangt eða villandi í boðsbrjelí, skýrslum, reikningum,
auglýsingum eða yfirlýsingum til hluthafafundar eða annara forráðamanna
fjelags eða í tilkynningu til hlutafjelagaskrár.
2. Brjóta vísvitandi ákvæði laga þessara um útgáfu hlutabrjefa eða bráðabirgðaskirteina, um greiðslu arðs eða endurgreiðslu hluta.
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54. gr.
Það varðar sektum alt að 2000 kr., ef þeir er í 53. gr. segir:
1. Gerast sekir af stórfeldu gáleysi um brot þau, er í 53. gr. segir, eða
2. Herma vísvitandi rangt eða villandi, en án þess, að 53. gr. eða önnur lög
taki þar til, í skjölum, viðskiftabrjefum, umburðarbrjefum eða tilkynningum um efnahag eða eignir fjelags þess, er þeir stýra eða fara með umboð
þess, sbr. 46. gr. 3. tölul.
55. gr.
Sá, er vanrækir tilkynningar til blutafjelagaskrár lögum þessum samkvæmt, skal sæta sektum alt að 1000 krónum.
56. gr.
Hluthafi, sem þyggur fje til þess að neyta ekki atkvæðisrjettar síns
eða greiða atkvæði fjelaginu í óhag, sætir sektum, nema verkið sje svo vaxið,
að þyngri refsing sje lögmælt.
57. gr.
Stjórnendur, skilanefndarmenn eða umboðsmenn erlendra fjelaga sæta
sektum, ef þeir vanrækja verulega starf sitt í þarfir fjelagsins eða gera ráðstafanir gegn betri vitund fjelaginu i óhag, enda Iiggi eigi þyngri refsing við
samkvæmt öðrum lögum.
58. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð.
Með mál út af brotum þeim, er í 53.-57. gr. segir, skal fara sem almenn lögreglumál.
59. gr.
Hlutafjelög, stofnuð áður lög þessi öðlast gildi, svo og erlend fjelög, er
starfa hjer, skulu tilkynt til skrásetningar fyrir 1. júlí 1922. í tilkynningu skal
vera greinargerð samkvæmt 12. gr. 1. málsgr. 1.—4. og 6.—16. tölul. og 3.
málsgr. og 13. gr., ef því er að skifta, og 46. gr. Svo skulu tilkynningu og
fylgja skjöl þau, er í 12. gr. 2. málsgr. c og d getur, að því leyti sem við á.
Frá því er fjelag samkvæmt 1. málsgr. er skrásett, skal fara eftir fyrmælum 1., 2., 11. og 13.—58. gr. laga þessara eftir því, sem við á. Nú fullnægir stjórn fjelags ekki ákvæðum 32. gr. 1. málsgr. eða umboðsmaður fyrirmælum 46. gr. 3. tölul., og getur atvinnumálaráðherra veitt alt að 2 ára frest
til þess að koma málinu í löglegt horf.
Nú er fjelag ekki tilkvnt áður frestur sá, er í 1. málsgr. segir, er liðinn eða máli eigi komið í löglegt horf samkvæmt 2. málsgr. 2. málslið, og
skal þá slíta fjelaginu eða stryka erlent félag út af hlutafjelagaskrám. Ef lögreglustjóri synjar skrásetningar eða ágreiningur er um hæfileika stjórnenda eða
umboðsmanns, má bera málið undir atvinnumálaráðherra og dómstóla. Nú
skýtur aðili ákvörðun lögreglustjóra til ráðherra eða dómstóla innan 2 mánaða eftir að hún varð honum kunn og ákvörðunin verður staðfest, og skal
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þá eigi slita fjelagi eða stryka það af skrá ef aðili bætir um það, er áfátt var,
innan 4 mánaða frá dagsetning úrskurðar ráðherra eða uppsögu íullnaðardóms
í málinu. Ef aðili vill eigí una úrskurði ráðherra, getur hann skotið málinu
til dómstóla innan 2 niánaða frá dagsetningu úrskurða, og ef þar veröur sama
niöurstaða, fer um fjelagsslit og útstrykun af skrá sem áður segir.
Mál út af þeim atriðum, er hjer segir, skal höfða á hendur lögreglustjóra fyrir gestarjetti á varnarþingi fjelags eða starfstöðvar sbr. 46. gr.
Nú er fjelagi eigi slitið svo sem boðið er í þessari grein, og skal þá
fara svo sem i 38. gr. 1. og 2. málsgr. 2. málslið og 47. gr. segir.
60. gr.
Gjöld fyrir störf þau, er lögreglustjórum eru falin í lögum þessum,
renna i rikíssjóð, og eru þau sem hjer segir:
Fyrir að taka við og skrásetja tilkynningu um fjelag, sem eigi hefir
verið skrásett áður,................................................................................................................. 30 kr.
Fyrir tilkynningu og skrásetningu útibús og starfstöðvar erlendra
fjelaga greiðist ........................................................................................................................... 20 —
Fyrir að taka við og skrásetja breytingar á eða viðauka við
það, sem áður hefir verið skrásett................................................................................ 15 —
Fyrir eftirrit úr hlutafjelagaskrá greiðist lögreglustjóra samkvæmt 10.
gr. laga nr. 64, 14. nóv. 1917, 1. málsgr., og fyrir munnlegar skýrslur um einstakt hlutafjelag 2 kr.
Heimilt er öllum yfirvöldum að krefjast ókeypis eftirrits eða munnlegrar skýrslu um einstök atriði úr hlutafjelagaskrá.
61. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
Frá sama tíma eru úr gildi numin ákvæði laga nr. 42, 13. nóv. 1903,
um tilkynningar og skráselning hlutafjelaga þeirra, sem lög þessi taka til, svo
og ákvæði 36. gr. sömu laga um gjöld fyrir skrásetningu o. fl. þessara Qelaga.

Athugasemdir um lagafrumvarp þetta.
Fjelög með samskonar skipulagi, sem nú er á hlutafjelögum, hafa fyrir
löngu verið stofnuð. Fyrsta þesskyns félag telja menn Genuabankann (stofnsettur 1407). Á 17. öld er þó fyrst verulegur skriður kominn á þessar fjelagamyndanir. Eru þá mörg slík fjelög stofnuð i Englandi, Frakklandi, Hollandi
og víðar. Þá er og farið að stofna. hlutafjelög á Norðurlöndum. í Danmörk er
fyrsta fjelagið stofnað 1616 (Austur-Indíafélagið). Nú eru hlutafjelög orðin
afaralgeng i öllum menningarlöndutn svo sem kunnugt er, jafnvel svo algeng,
að nú á dögum ráðast einstaklingar sjaldnast í fyrirtæki, sem mikils fjár þarf
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til eða mikil áhætta fylgir, nema með því móti að stofna hlutafjelag og láta
það annast fyrirtækið. Aðalkostur og aðalkjarni hlutafjelags-skipulagsins er,
sem kunnugt er, sá, að menn leggja í fjelagsskapinn ákveðna fjárhæð og
ábyrgjast ekki vegna þeirrar hluttöku skuldir fjelagsins tramar en hlutur þeirra
í því hrökkur til. Þeir eru með öðrum orðum lausir allra mála að því leyti,
þegar þeir hata efnt loforð sín um ákveðin fjárframlög (hluti) til fjelagsins.
Þetta er auðvitað mjög mikill kostur frá sjónarmiði hluttakenda (hluthafa).
Og frá sjönarmiði almennings má einnig telja það mikinn kost, þvi að fyrir
þetta skipulag verður oft kleift að koma á fót þarflegum fyrirtækjum, einkum
stórfyrirtækjum, sem illkleift og oft ókleift væri að fá einstaka menn til að
ráðast i, ef þeir ætlu að ábyrgjast skuldir fyrirlækisins með öllum eignum
sínum. Ef eigi væri sú leið, að stofna hlutafjelög, mundi þvi oft eigi fást
nægilegt fjármagn til stórfyrirtækja. Þá er það fje, sem lagt er til kaupa á
hlutum i hlutafjelögum, hvergi nærri svo bundið sem það fje, er menn leggja
i fjelag með nafngreindum manni eða mönnum, þar sem hver ber fulla skuldaábyrgð. Þá getur hver einstakur fjelagi ekki sett eða afhent með öðrum hætti
sinn hluta i fyrirtækinu, nema hinn eða hinir samþykki. En hlutabrjef má
selja og veðsetja, nema sjerstakt bann sje við því lagt. Sú sala skiftir eigi
máli um tilvist fjelagsins.
Það er því einsætt, að hlutafjelög geta verið til stórgagns, beinlínis til
mestu þjóðþrifa. Og fer þvi fjarri, að ástæða sje til þess að amast við þeirri
fjelagsskipun, svo
lengi sem einstaklingar þjóðfjelags hafa frumkvæðisrjeft og
starfrækslurjett til
fyrirtækja í nafni sjálfra sín. En heimild þá, sem venjan
og löggjöfin hefir helgað til þess að stofna hlutafjelög og starfa með þeim,
hefir einatt verið notuð í öðru skyni en löglegt er, enda töluverð hætta á þvi,
að það verði gert. Hafa stundum stórfeldir ffeglæfrar verið framdir í sambandi
við hlutafjelög, menn bæði gintir til að leggja fram fje (»kaupa hluti«) í fjelög
og kaupa hlutabrjef i fjelögum, sem þegar hafa verið stofnuð. Ennfremur er oft
hætta á þvi, að menn sje fengnir til viðskifta við fjelagið á annan veg með villandi
eða röngum skýrslum um hag þess. Það er því mjög mikils vert, að svo sje
um hnútana búið af hálfu löggjafarvalds, að allir þeir, sem með einhveijum
hætti skifta við slikt fjelag eða leggja fje i það o. s. frv., eigi þess kost, að
kynna sjer með auðveldum hætti hag fjelagsins, að rjett sje sagt til um arðsemi af atvinnu þess, framkvæmanleik þess, sem fjelagið ætlar að fást við o.
s. frv. Það er einkum hlutverk hlutafjelagalöggjafar að vernda almenning að
þessu leyti. En vitanlega verður líka að taka hitt til greina, að gera mönnum
eigi óþarfa óþægindi eða leggja óþarfar tálmanir í veg fyrir stofnun hlutafjelaga og starfsemi.
Hjer á landi hafa á siðasta mannsaldri verið slofnuð tiltölulega mjög
mörg hlutafjelög, enda fjölgar þeim nú óðum, svo að segja daglega. En löggjöf
landsins er mjög fátæk af ákvæðum um hlutafjelög. Þau eru stofnuð og þau
starfa að mestu eftir þeim reglum, sem leiða má af almennum grundvallarreglum löggjafarinnar og eftir þeim lyrirmyndum sem þektar eru frá öðrum
löndum. Löggjöfin islenska geymir að eins reglur, tiltölulega nýjar, um firma
og skrásetningu ýmsra tegunda hlutafjelaga, sbr. lög. nr. 42, 13. nóv. 1903, og
fyrirmæli, dreifð hingað og þangað í lögum, þar sem ýmist eru fyrirmæli um
einstakar tegundir hlutafjelaga, sbr. t. d. lög nr. 35, 27. sept. 1901, lög nr. 53,
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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30. nóv. 1914 og lög nr. 63, 69 og 70, 28. nóv. 1919, 1. gr. eða bygt er á tilvist og tilvistarrjetti þeirra, sbr. t. d. fjárl. 1920—1921 13. gr. C.
Nágrannaþjóðir vorar hafa bálkað (»kodificerað«) hlutafjelagslög sín.
Svíar gerðu það 1895 og siðan 1910, Norðmenn 1910 og Danir 1917. Hafa þeir
haft lög Þjóðverja um hlutafjelög að ýmsu til fyrirmyndar. Enn sem komið er,
höfum vjer mest skifti við Norðurlandabúa, og þá fyrst og fremst Dani, enda
er löggjöf vor öll líkust löggjöf Norðurlanda, sú er fjallar um viðskifti, svo
sem vixillögin, tjekkalögin, viðskiftalögin o. fl. Því virðist hentast að laga
hlutafjelagslög vor eftir lögum Norðurlanda, að því leyti sem íslenskir staðhættir eða önnur ákvæði í löggjöf vorri — eða ákvæðaskortur — varna þess ekki.
Neðri deild Alþingis samþykti 18. júlí 1914 tillögu til þingsályktunar
um »að skora á landssjórnina að undirbúa og leggja jgrir nœsta Alþingi
jrumvarp til laga um hlutajjelög . . .« Þetta hefir ekki orðið vegna ýmsra
ástæðna fyrr en nú. En það virðist rjett að setja nú lög um hlutafjelög, og
því er þetta frumvarp gert.
Að öðru leyti má vísa til athugasemda um einstaka kaíla og einstakar
greinar frumvarpsins.
Um I. kaíla.
Það er ekki ástæða, fremur hjer en annarstaðar, til þess að láta ákvæði
hlutafjelagslaganna taka til allra fjelaga, sem stofnuð eru og starfa með skipulagi hlutafjelaga. Þess vegna er nauðsyn á þvi að greina það, til hverra hlutafjelaga lögin skuli ná. Með líkum hætti sem annarstaðar er ætlast til þess, að
lögin taki til allra hlutafjelaga, sem slofnuð eru og starfa í gróðaskgni, enda
sje arði skift meðal fjelaga. Lögin eiga því ekki við hlutafjelög, sem hafa
annað markmið, svo sem mannúðarstarfsemi og líknar, enda sje arði eigi, þótt
einhver yrði, skift með fjelögum. Auðvitað getur það stundum orkað tvímælis,
hvort slíkt fjelag eigi undir lögin, t. d. íjelag stofnað til þess að kaupa og
halda skóla, en fjelagar eiga þó að fá sparisjóðsvöxtu af hlutum sínum, en
aldrei meira.
Ennfremur eru ýms framleiðslufjelög og kaupfjelög undanþegin lögunum, eins og Iika er annarstaðar gert og með likum hætti. Framlög hvers
til þessara fjelaga munu venjulega vera tiltölulega litil og áhætta fjelaga þvi
ekki mikil. Þegar slikur tjelagsskapur hefir víðtækara starfsvið en að afla fjelögum sínum nauðsynja eða að koma nauðsynjum þeirra einna i verð, t. d.
heldur sölubúð fyrir almenning eða kaupir af almenningi, þá hlítir hann þar
á móti fyrirmælum hlutaíjelagslaganna, svo og þegar arði er skift i hlutfalli
við hluti í fjelaginu að einhverju leyti eða öllu. Enda er starfsemi fjelagsins
þá orðin slík sem venjulegra verslunarhlutafjelaga eða annara atvinnuhlutafjelaga.
Eins og fyrr var getið, hafa gildandi lög einstök ákvæði að geyma um
sjerstakar tegundir hlutafjelaga, og eru þau ákvæði látiu haldast. En að því
leyti sem sjerákvæði þessi ná ekki til, þá gilda einnig fyrirmæli hlutafjelagslaganna um þau fjelög. Því haldast fyrirmæli laga nr. 35, 27. sept. 1901, 2. og
3. gr., lög nr. 53, 30. nóv. 1914, lög nr. 44, 3. nóv. 1915, ef sparisjóður er hlutafjelag, lög nr. 63, 69 og 70, 28. nóv. 1919, 1. gr. 4. tölul. að því leyti sem þau
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varða hlutafjelög. Sama er auðvitað um Islandsbanka, lög nr. 66, 10. nóv. 1905,
og vátryggingarfjelög, sbr. lög nr. 62, 22. nóv. 1913.
2. gr. á auðvitað ekki að merkja það, að hlutafjelögum, sem eigi hníga
undir þessi lög, sje ekki jafnrjett og skylt að hafa orðið »hlutafjelag« eða
skammstöfun þess í heiti sinu. Ákvæði greinarinnar merkir það eitt, að önnur
fjelög megi ekki kalla sig hlutafjelög og að öllum hlutafjelögum sje skylt og
rjett að nefna sig því nafni. Sbr. og firmal. 9. gr. 4. málsgr.
Um II. kafla.
Það er nýmæli í löggjöf vorri, að setja ákveðnar reglur um stofnun
hlutafjelaga. Þau ákvæði eru í hlutafjelagalögum margra annara þjöða og
miða til þess að tryggja hag þeirra, sem kynnu að vilja Ieggja fje i fjelagið, til
þess að þeir viti eða geti átt skjótan kost á því, að hverju þeir eiga að ganga
og að undirmál og prettir verði síður hafðir við þá.
Um 3. gr.
Hjer segir, hvað vera skuli í stofnsamningi hlutafjelags. Eru ákvæði
þessarar greinar fyrst og fremst til tryggingar þeim, sem kynni að vilja gjörast
hluthafar. Eru þau væntanlega sjálfsögð og auðskilin. Um 9. tölul. skal þess
þó sjerstaklega getið, að það er eigi ótítt, að kaupsýslumenn eða aðrir atvinnurekendur mynda hlutafjelag með það fyrir augum að fjelagið skuli kaupa
atvinnu hans, t. d. verslunarhús, lóðir, fyrirliggjandi vörubirgðir, útistandandi
skuldir o. s. frv. Auk þess áskilur seljandi sjer oft framkvæmdastjórastöðu
hjá fjelaginu. Þetta getur auðvitað oft verið fullkomlega rjettmætt. Eiganda
hefir ef til vill skort rekstrarQe og hlutafjelagsstofnun er ef til vill greiðasti
vegurinn til að afla þess. En stundum eru þessar ráðstafanir á ótryggum
grundvelli gerðar. Fyrirtækið hefir ef til vill þegar reynst óarðvænlegt, eignir
þess lítilsvirði, en þó sett óhæfilega hátt verð á þær, þegar selja á þær hinu
nýja fjelagi, atvinnutæki et til vill gömul orðin og úrelt o. s. frv. þvi er nauðsynlegt, að stofnsamningur haldi greinargjörð um þessi atriði.
Um 4. gr.
Stofnendur fjelags bera ábyrgð á ýmsu varðandi fyrstu gerð fjelagsins,
einkum að rjett sje frá skýrt í skjölum þeim, sem í 3. gr. getur, sbr. 53. og
54. gr. Það skiftir miklu máli, að stofnendur sje skynsamir og heiðarlegir menn,
en auðvitað er þess ekki kostur, að setja frekari skilyrði i þvi efni en gert er.
Það þykir hentast, að gera þau skilyrði til stofnenda, að þeir mætti sjálfir
reka þá atvinnu i sínu nafni, er fjelagið á að reka. Atvinnulöggjöf vor er enn
i molum, svo að vera má, að þar verði bráðum sett lög. Verður þar ákveðið
um skilyrði til hverskonar atvinnurekstrar. Og lagast þá ákvæði þessara laga
um hæfileika stofnanda eftir þeim lögum, svo sem þeir gera það nú eftir þeim,
sem nú er farið eftir.
Um 5. gr.
Það hefir ekki þótt óstæða til þess að takmarka heimild manna til
þess að stofna hlutafjelög án almenns útboðs hlutafjárins (»Simultan»-stofnun).
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Það er meira að segja ekki útilokað, að stofnendur leggi alt hlutafjeð fram.
Og eru þeir þá auðvitað sjálfráðir, hvernig þeir skipa fjelaginu innan ófrávikjanlegra fyrirmæla laganna. Svo má vera, að stofnendur fái það, er á vantar,
hjá einstökum mönnum, án almenns útboðs. Og þá geta þeir stofnað fjelagið þegar þeim sýnist.
Um 6. gr.
Það er auðvitað, að stofnendum sje skylt að gangast fyrir fundarhaldi
með þeim, er lofað hafa fjárframlögum til fjelagsins. Slíkan íund á að halda
sem fyrst eítir að fje er fengið samkvæmt 5. gr. En ef alment útboð er haft á
hlutafje, þá geta stofnendur ekki alt af haldið slíkan fund, því að vera má, að
þeir hafi ekki fengið neina til að leggja fram íje áður en úlboðið (boðsbrjefið)
var birt. Og þó að svo hafi verið, þá er eigi sjálfsagt, að heppilegt sje að setja
þegar samþyktir fjelags eða kjósa stjórn. Það er því lagt á vald stofnenda
(og hluthafa, sem þegar kunna að vera fengnir) hvort samþyktir, skuli settar
og stjórnarkosning látin fram fara áður en útboð er birt, sbr. 7. gr. 2. tölul.
og 9. gr. Það mætti búast við því, að þeir, sem siðar vildu skrifa sig fyrir hlutum,
kynni að þykja sjer misboðið með þvi, ef samþyktir fjelags væri settar og
stjórn skipuð án þess að þeir hefði fengið kost á að eiga atkvæði þar um.
Af þvi að stofnsamningur hefir að geyma þann grundvöll, sem loforð
manna um fjárframlög eru bygð á, þá leiðir af þvi, aöenginn verður bundinn
við breytingar á honum, nema hann samþykki það, eða sleginn hafi verið
varnagli í stofnsamningi sjálfum i þá átt.
Um 7.-9. gr.
Þegar alment hlutafjárútboð er haft, virðist ástæða til að takmarka
nokkuð tíma þann, er nota má til fjársöfnunar. Ef eigi fæst það íje, sem lægst
er tiltekið i boðsbrjefi áður frestur er liðinn, er það væntanlega vottur þess,
að menn hafa eigi trú á fyrirtækinu. Vitanlega er ekki fyrir það girt, að menn
reyni fjelagsstofnun í sama skyni siðar. Hinsvegar má það, ef lágmarksupphæðin fæst, telja vott um, að áhugi sje sæmilegur á fyrirtækinu, og því virðist
vel fallið að íjársöfnun megi halda áfram, ef svo er. Það er samkvæmt almennum reglurn, að menn losni við loforð sin, ef eigi fæst nægilegt fje og eigi
því afturkræft það, er þeir kynni að hafa greitt af þvi, sem þeir hafa lofað.
Tímamörkin eru væntanlega nægilega rúm og stórum rýmiri en í lögum sumra
annara þjóða, þvi að hjer eru samgöngur strjálli og strjálbygðara, svo að
söfnun hlýtur að ganga tregar, ef öllum almenningi á að veita kost á að taka
þátt í fjelagsskapnum.
Þeir, sem lofað hafa fjárframlögum, hafa óbeinlinis samþykt að stofna fjelagið. En vera má, að nýjar upplýsingar komi eða ástæður breytist, sem gera
óliklegt eða ómögulegt, að fjelagsskapurinn blessist. Þess vegna er sett ákvæðið
um það, að fundarmenn, sem ráða yfir helmingi hlutafjár eða meira, geti felt tillögu um fullnaðarstofnun fjelags.

Um III. kafla.
í öðrum löndum eru víða hafðar sjerstakar hlutatjelagaskrár, aðgreiudar
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firmaskrám, þar sem skráð eru öll hlutafjelög, sem hlutafjelagalögin taka til,
ikt og aðalskipaskráin. Það hefir ekki enn sem komið er þótt næg ástæða til
slíkrar skipunar hjer, enda hægur nærri að breyta svo til, ef þörf reynist. Það
mun oft verða hægra mönnum að afla sjer upplýsingar um fjelag, ef þær eru
til á skrá i lögsagnarumdæmi, þar sem fjelag er eða útibú þess. Hinsvegar
verður trauðla unt að nota núverandi firmaskrár, því að tilhögun þeirra
mun ekki henta hlutafjelögum, þvi að stórum fleiri skýrslna verður krafist
af þeim en nú er gert, sbr. 12. gr. sbr. við lög nr. 42, 13. nóv. 1903, 19. gr.
Um 10. gr.
Aðalbreytingar frá því, sem nú er, eru þessar samkvæmt þessari gr.:
1. Ad fjelagið má ekki taka til starfa fyrr en það hefir fullnægt ákveðnum
skilyrðum, og
2. Ad tilkynningarskyldan hvílir á öllum hlutafjelögum, sem lögin taka til,
sbr. 1. gr. Nú hvilir þessi skylda að eins á hlutafjelögum, sem reka
verslun og nokkur önnur störf, sbr. lög nr. 42, 13. nóv. 1903, 35. gr.
Ákvæði greinar þessarar (10. gr.) stefna auðvitað í þá átt, að tryggja hag
allra þeirra, er skifta við félagið (o: að þeir geti leitað sjer upplýsinga um það
sem fyrst eftir að það er stofnað) og til þess að knýja stjórn félagsins til þess
að vanrækja ekki tilkynningarskylduna, sbr. hjer við 52. og 55. gr.
Um 11.—13. gr.
Um 11. gr. visast til inngangs um þenna kafla. Upphafsákvæði 12.gr. er
til þess að fult samræmi fáist í tilkynningum til hlutafélagaskrár. Eins og getið
hefir verið, eru heimtaðar skýrslur um fleiri atriði en í 19. gr. firmalaganna
er krafist um hlutafélög, og er það gert til þess að tryggja hag viðskiftamanna
fjelagsins.
13. gr. svarar til ákvæðis 16. gr. firmalaganna um útibú. Breytingin er sú,
að ávalt skal auglýsa tilkynningu um útibú og að nánar er skipað fyrir um það,
hvernig tilkynning þess skal vera.
Um 14. gr.
Svarar til 21. gr. firmalaganna 1. og 3. málsgr., sbr. og 2. málsgr. Með
þvi að samþyktir fjelags eiga að fylgja upphaflegri tilkynningu, þá á breytingin sjálf á samþyktum einnig að fylgja tilkynningu um breyting á þeim.
Um 15. gr.
Svarar til firmalaganna 2. gr. 1. málsgr. og 3. gr. sömu laga.
Um 16. gr.
Svarar til 6. gr. firmalaganna. Nýmæli er um frestiun til málshöfðunar.
Það þykir eigi rjett, að hlutafjelagið geti ótímabundið átt ónýtingu skrásetningar
vofandi yfir sér.
Um 17. gr.
Svarar til 4. gr. firmalaganna.
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Um 18.—19. gr.
Sbr. firmalögin 7., 9.—13. gr. og 34. gr. Sbr. og 2. gr. frumvarps þessa.
Um IV. kafla.
1 þessum kafla eru ýms nýmæli, sem miða til þess að tryggja bæði
hluthafa og lánardrotna hlutafélaga. Verður gerð grein fyrir þeim i sambandi
við hverja einstaka grein.
Um 20. gr.
Það er auðvitað ekki nýmæli, að sá sje skyldur til að efna loforð sitt,
sem hefir heitið að kaupa hluti í fjelagi. Samkvæmt almennum reglum um
loforð og samninga er það skylt, og skyldan fellur jafnframt niður eftir reglunum um rangar eða brostnar forsendur o. s. frv. Þær reglur halda vitanlega
gildi sínu hjer eftir í þessu efni, sbr. 8. gr. 2. málsgr. og 9. gr. 1. málsgr.
Reglan um vexti er nýmæli, en virðisl nokkurn veginn sjálfsögð. Það verður
væntanlega að telja samkvæmt núgildandi reglum, að stofnendur eða stjórn
geti sótt mann til greiðslu lofaðs hlutafjár, en varnarþingsákvæðið og málsmeðferð fyrir gestarjetti er nýmæli. Og sama er um ákvæði 2. málsgr. Er
hvorttveggja til hægðarauka fyrir sækjanda. Virðast ákvæði þessi hentug.
Um 21. gr.
Bráðabirgðaskírteini fyrir greiddu hlutafje þarf venjulega að gefa út,
eins og nú er, og ávalt eftir lögunum, sbr. 22. gr., ýmist fyrir allri upphæðinni, sem lofuð er, eða hluta hennar. Það hefir ekki þótt næg ástæða til þess
að takmarka framsalsheimild bráðbirgðaskírteina. Ef hlutur er allur greiddur,
þá getur framsal sýnilega ekki að ógagni komið. Og þótt svo sje ekki, tekur
framsalshafi ekki meiri rjett en framseljandi, því að í skirteini stendur þá,
hvað ógreitt er og hver rjettindi fylgi skírteini að öðru leyti. Framseljandi
ábyrgist fjelaginu eftir sem áður það, sem ógreitt er af lofuðu hlutafje hans
samkvæmt reglunum um delegatio debiti. Að öðru þvkir ekki þurfa skýringar.
Um 22. gr.
Það mun alment vera venja að gefa ekki út hlutabrjef fyrr en hlutir
eru að fullu greiddir, enda virðist ekki ástæða til þess að maður fái öll hluthafarjettindi til frambúðar fyrr en hann hefir efnt loforð sitt. Það, sem nefna
skal í hlutabrjefi, er alt til tryggingar þvi, að hlutabrjet geti ekki gengið kaupum og sölum án þess að kaupandi viti eða geti fljótlega fengið vitneskju um
það helsta, er máli skiftir i því sambandi.
Um 23. gr.
Víðast mun venja að halda hluthafaskrá, og leggur ákvæðið því raun
verulega ekki nýjar skyldur á herðar stjórninni.
Um 24. og 25. gr.
Aukning hlutafjár fer, að breyttu breytanda, með sama hætti sem upp
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hafleg hlutafjársöfnun. Pað er einsætt, að stjórn fjelags á ekki að hafa vald til
þess að auka hlutafje, nema hún hafl til þess heimild hluthafafundar. Ráðstöfun i þá átt fer framar en heimild stjórnarinnar á að ná, og varðar hagsmuni hluthafa meira en venjulegar framkvæmdir fjelagsins. t*ar á móti getur
hagur lánardrottna fjelags ekki versnað, heldur þvert á móti, et hlutafje
er aukið.
Um 26. og 27. gr.
Hlutafje má minka með því að »afskrifa« það, færa það niður, til þess
að borga með skuldir fjelags. Sú minkun fellur ekki undir 26. gr. Fjelagseignin minkar ekki við það. Sama er um það, þótt eignir fjelags, sem fegnar eru
fyrir hlutafje, sje seldar eða færðar niður úr bókskráðu verði. Skilyrðið er
það, að fjelagseignin minki raunverulega vegna hlutafjárminkunar, hvort sem
það er með þeim hætti, að hluthöfum er greiddur hluti eða hlutir þeirra, eða
þeir eru leystir undan skyldu til að greiða nafnverð eða ákveðið verð þeirra
annað i fjelagið. Oft getur minkun hlutafjár með þeim hætti, sem í 26. gr.
segir, verið svo smáfeld, að litlu máli skifti, einkum ef fjelagið er fjárhagslega
vel statt. Og þá er eigi ástæða til að hafa sömu meðferð á sem um fjelagsslit.
Og getur þá verið ástæða til að veita undanþágu, sbr. 2. málsgr. En mundangshóflð er mjótt. Hjer er minkun um helming eða minna látin fara eftir
26. gr., en meiri minkun eftir sömu reglum sem fjelagsslit. Má auðvitað um
það deila, hvar takmörkin eigi að vera.
Auglýsing samkvæmt 1. málsgr. er ekki »præklusiv«, en þó eru settar,
að því er ætla má, nægilega tryggar reglur fyrir lánardrottna fjelagsins, sbr.
og siðustu málsgr. og 53. gr. 2. tölul.
Gagnvart hluthöfum, sem þola verða lausn á hlutum sínum að einhverju leyti eða öllu, þarf og tryggingaákvæði, og eru þau í 3. málsgr. Hinsvegar er ófallið, að hlutabrjef, sem eigi er framvísað, geti framvegis gengið
kaupum og sölum, eins og ekkert hefði í skorist. Hluthafarjettindin, sem
fylgdu því upphafiega, minka þvi. Eftir verður rjettur til að taka við upphæð
þeirri, sem rjettilega á að greiða og ef til vill krafa til þess að fá nýtt hlutabrjef. Þar á móti íellur burt rjettur til að sitja hluthafafund vera í stjórn o. s.
frv., er brjefi fylgdi áður en það var ógilt.
Um skyldu hluthafa til að greiða samkvæmt 5. málsgr. má geta þess,
að fjelagið þarf eigi að gera gjaldþrota til þess að neyta þess rjettar. Skuldheimlumaður, sem eigi hefir fengið tilkynta skuld greidda eða trygða getur
því haldið sjer til hluthafa, sem hefir fengið löglaust greiddan hlut sinn o. s.
frv., að því leyti sem greiðslu þeirri nemur. Varnarþingsákvæðin eru samræm
öðrum ákvæðum frumvarpsins, sbr. 20. gr. sbr. og 93. gr. skiftal. nr. 3, 12.
april 1878.
Um 28. gr.
Það mundi geta komið fyrir lítið að banna hlutafjelögum að minka
hlutafje sitt, nema lánardrottnum sje trvgð greiðsla, ef ótakmörkuð heimild
væri til að taka hlutabrjef að veði eða kaupa hlutabrjef. Því er nú í sumum
blutafjelögum lagt blátt bann við því að hlutafjelag laki tryggingu í eða veiti
lán út á hlutabrjef sjálfs sin, og mjög takmörkuð heimild til þess að eignast
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þau. Ef fjelag lánar úl á brjef sín og lánið er ekki greitt, þá getur svo farið,
að fjelagið sitji með það og er það raunverulega sama sem að það leysi tit
sín brjefið. Hlutafjeð hefir minkað um þá fjárhæð, sem brjefið átti að tryggja,
oft að minsta kosti, nema fjelagið selji brjefið aftur fyrir eigi lægra verð. Alveg sama er um kaup fjelags á hlutabrjefum sjálfs sín. Auk þessa er reynsla
fyrir því, að fjelög hafa notað heimild sina til þess að kaupa og lána út á
hlutabrjef sín til þess að halda þeim í óeðlilega háu verði og láta líta svo út,
sem mikil eftirspurn væri eftir þeim. Hafa þá miðlar auðvitað verið notaðir
til milligöngu.
Hins vegar getur staðið svo á, að hentugt sje, að fjelag geti eignast
hlutabrjef sjálfs sín, t. d. orðið að kaupa það á nauðungaruppboði heldur en
að fá alls ekkert upp í skuld sína. Og þess vegna hafa hlutafjelög ákvæði, sem
heimila fjelögunum í smáum stýl að kaupa eða eignast hlutabrjef sjálfra sín.
Um 29. gr.
Virðist ekki þurfa að skýra.

U m V. k a f 1 a.
Hjer er safnað aðaldráttum um stjórn, hluthafafundi, endurskoðendur
og samþyktir hlutafjelaganna. Er sjálfsagt, að fjelög hafi svo mikið sjálfræði
um þessi atriði, sem samrímanlegt er grundvallarreglum löggjafarinnar og
ófrávíkjanlegum ákvæðum laganna. Og er því víða svo, að heimilað er að
ákveða í samþyktum, en greint í lögunum að svo eða svo skuli fara, ef ekki
segi öðruvísi í þeim (samþyktunum). Þó verða hjer að vera nokkur skilyrðislaust bindandi ákvæði, til tryggingar bæði hluthöfum (íninni hlutanum) og lánardrottnum fjelagsins, svo sem í 30. gr. 2.-4. málsgr., 31. gr. 2. málsgr., 32. gr.
1. málsgr., 33. gr., 34. og 36. gr.
Um 30. gr.
Virðist ekki þurfa að skýra.
Um 31. gr.
Öllum kemur saman um það, að hluthafi hver í fjelagi eigi ýms — ef
svo mætti segja — grundvallarrjettindi, sem meiri hluti hluthafa getur ekki löglega skert, nema hluthafi samþykki beint eða óbeint. Þau atriði eru hjer talin
í liðunum a—f., sbr. og 6. gr. Ótalið er að vísu það, að hluthafar vildi beinlínis endurgjaldslaust svifta mann hluthafarjettindum, en það felst sem hið
meira í hinu minna í þessari grein, og auk þess kemur ákvæði stjórnarskrárinnar um eignhelgi hjer til greina o. fl.
Um 32. gr.
Ákvæðin um hæfileika stjórnenda eru samskonar sem fyrr segir um
stofnendur, sbr. 4. gr. Að öðru virðist eigi þörf á skýringum.
Um 33. gr.
Er til þess að tryggja skuldheimtumenn. Með »reikningshalla« er ekkj
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átt við einstakt tap, er vera kann ógreitt, heldur það, ef alger halli hefir orðið á rekstri atvinnunnar eitthvert ár.
Um 34. og 35. gr.
Virðast ekki þurfa skxringar.
Um 36. gr.
Skyll er að hafa í samþvktum atriði þau, er hjer segir. Annað er hverju
fjelagi í sjálfsvald sett.
Um 37. gr.
Er nýmæli, en líklega mundu dómstólar þó nú telja hluthafa slíkan
rjett. Tímatakmark virðist alment nauðsynlegt af sömu ástæðu sem i aths. við
16. gr. segir. Undantekning er gerð um atriði þau, er í 31. gr. 2. málsgr. a—f.
segir. Þar vita hluthafar og stjórn eða eiga að vita, að ályktun er ólögleg, og
geta því ekki treyst þvi, að hún fái að standa.
U m VI. k a f 1 a.
Hvort sem fjelagi er slitið í orðsins venjulegu merkingu, hlutafje þess
er minkað um meira en helming eða samruni þess við annað fjelag er ráðinn, þá skal með fara sem fjelagsslit. Af þvi leiðir það, að lánardrottnum fjelagsins á jafnan að greiða skuldir þeirra á hendur fjelaginu áður en hlutafje
er greitt til hluthafa að einhverju levti eða öllu eða áður en það er látið renna
saman við fje annars hlutafjelags. Meðferð búsins öll, þegar skilanefnd fer með
það, verður ekki ólík því, ef skiftaforstjórar fara með bú samkvæmt gildandi
reglum. Því er eðlilegt, að stjórn fjelags standi ekki fyrir þessurn framkvæmdum, heldur þar til kjörnir menn, sem er stungið uppá, að kallaðir verði skilanefnd, því að þeir eiga að gera skil (likvidera) á búi fjelagsins, eða skiftarjettur, ef hluthafafundur kjs það heldnr. Auðvitað stendur heimild til að láta
taka bú fjelags til gjaldþrotaskifta framvegis, bæði til handa lánardrottnum og
skilanefnd, eftir ákvæðum gjaldþrotalaganna.
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Um 38. og 39. gr.
Það er auðvitað, að fjelagsstjórn á ekki að hafa heimild til að afráða
fjelagsslit, nema þegar skylt er að slita fjelagi, sbr. 38. gr. Pað hefir verið um
það rætt meðal fræðimanna, hversu margir hluthafar þyrfti að vera til þess
að fjelagið megi löglega halda áfram tilvist sinni. Vera mun samkomulag um
það, að eigi geti einn maður greint hluta eigna sinna frá hinum með þeirri
verkun alment, að lánardrottnar hans geti einungis haldið sjer að þeim hluta,
sem að er greindnr. En efamálið er, hvar nema eigi staðar. Er nóg, ad tveir
sje hluthafar eða þrír? Sbr. gömlu rómversku setninguna: Tres faciunt collegium. Þetta er vitanlega álitamál. Sum lög hafa 5, sum 3 o. s. frv. Það er
vitanlega erfitt fyrir stjórn fjelags að sannreyna tölu hluthafa hverju sinni,
einkum ef handhafa-hlutabrjef eru útgefin eða framsöl til handhafa eru leyfð í
samþyktum. En reglan í 38. gr. nær ekki heldur lengra en þaö, að stjórnin
bakar sjer skuldaábyrgð, ef hún fer ekki með málið svo sem fyrirskipað er,
Alþt, 1921. A. (33. löggjafarping).
I
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og ef til vill refsingu samkv. 53. gr. Það væri skiljanlega líka mjðg hart, ef
þegar í stað ætti að slíta fjelagi, ef einn eða tveir væri orðnir eigendur allra
hlutabrjefa þess, því að vel getur verið, að þeir viti ekki hvor um sig af þvi,
að svo er komið. Þessvegna er rjett að veita þeim hæfilegan frest til að koma
málinu í löglegt horf.
2. málsgr. 38. gr. á við það, ef hlutafjelag hefir eignast (keypt) hlutabrjef annars fjelags, án þess að hluthafafundur þar hafi ákveðið samruna (konfusion) fjelags síns við þetta fjelag. Hluthafar síðastnefnda fjelagsins eru þá
orðnir eigendur hins, og það fjelag, sem keypt hefir hlutabrjefin, verður þá
að svara til skulda hins. Og af því að veruleg breyting er á orðin, virðist rjett
að veita lánardrottnum þess fjelags, sem saman við hitt rennur með þessum
hætti, heimild til þess að heimta þegar skuldir sínar, því að ef samruni hefði
verið ráðinn samkvæmt 42. gr., þá hefði rjettur þeirra verið trygður samkvæmt
39.-41. gr.
Um 40. gr.
Virðist ekki þurfa að skýra.
Um 41. gr.
Eins og fyrr var greint, er ætlast til þess, að meðferð skilanetndar
verði svipuð og meðferð skiftaforstjóra á búum, sem þeim eru falin. Og því
er stungið upp á því, að dómsmálaráðherra löggildi þá, eins og skiftaforstjóra.
Og er honum þá i sjálfsvald sett, að löggilda þá eina, sem bæði hafa þekkingu og vilja til þess að leysa starfann sæinilega og löglega af hendi. Þegar
fjelagsbú er tekið til fjelagsslita-meðferðar með þessum hætli, þá hefir það
sömu þýðingu um lengingu fyrningarfrests og kröfulýsingu sem taka bús o. s.
frv. til opinberra skifta. Ákvæði 26. gr. 2—5. málsgr. virðast einnig sjálfsögð
hjer, bæði til tryggingar skuldheimtumönnum og hluthöfum.
Það er i samræmi við reglur þær, sem eftir er fariö, þegar skiftaforstjórar fara með bú, að ágreining um kröfur og skiftin á eignum með hluthöfum megi bera undir skiftarjettinn. Þar á móti mundi varla henta að bera
undir skiftarjettinn meðferð skilanefndar á búinu, sem eigi verður talin heyra
til skiftanna, t. d. leigu á húsnæði, kaupi eða sölu á vörum, reikningagjörð
o. s. frv.
Um 42. gr.
Hjer er átt við það, að samruni fjelaga verði eftir fyrirframgerðri ákvörðun, sbr. þar á móti 38. gr. og aths. við hana, þegar 42. gr. á við, verða bæði
fjelögin, eða öll fjelögin, að sæta meðferð samkvæmt 39.—41. gr.
Um 43. gr.
Vísast til athugasemdar við 26. gr.
Um 44. gr.
Auk þess sem fela skal eða má skiftarjetti meðferð búsins samkvæmt
38. og 39. gr., eru hjer ákvæði um skyldu og heimild til þess að selja bú fram
til gjaldþrotaskifta. Hluthafafundur getur auðvitað tekið ákvörðun um gjald-
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þrotaframsal, en beiðnin skal koma frá stjórninni (eða skilanefnd), sem ber
ábyrgð á því gagnvart skiftarjetti, að beiðnin sje lögleg, og að skiftarjettur fái
þær upplýsingar, sem hann þarf og henni er unt og skylt að láta i tje.

Um VII. kafla.
Hvert það hlutafjelag, sem heimilisfang hefir erlendis, mun verða talið
erlent. Ef hjer verða sett ákvæði um heimilisfang eða ríkisborgararjett á íslandi sem skilyrði til atvinnurekstrar hjer, þá hlyti það einnig að taka til
hlutafjelaga með einhverjum hætti, sennilega þannig, að samsvarandi skilyrði
yrði gerð um heimilisfang fjelags og heimilisfang stjórnenda (og ef til vill rikisborgararjett) sem sett yrði um einstaka menn, sbr. lög nr. 63, 69 og 70, '28.
nóv. 1919 1. gr. 4. tölul., sbr. við 1. tölul. Ef útlendum fjelögum væri veitt
ótakmörkuð heimild þess að hafa bjer útibú, þá væri ákvæði um heimilisfang
atvinnurekanda hjer alveg ónýtt, þvi að þá mætti ávalt fara í kringum það
með því aö stofna erlent hlutafjelag og setja svo upp hjer svonefnt útibú frá
þvi. En ef búsetuskilyrði til atvinnu hjer er ekki sett eða meðan það er ekki
sett — getur það orðið, aö erlent hlutafjelag setji hjer útibú, enda munu ýms
slik útibú þegar vera hjer nú. Og koma þá fyrirmæli þessa kafla til greina.
Um 45. gr.
Þótt erlent fjelag sendi t. d. hingað farandsala eða »agent, án þess að
hafa hjer fasta starfstöð (skrifstofu o. s. frv.), þá ætti þessi kafli ekki þar við.
Sama um siglingar, án slikrar skrifstofu. Þar að auki er þess getanda, að aldrei getur komið til mála að gera búsetu hjer eða rikisborgararjett að skilyrði
fyrir siglinga-heimild milli Islands og annara landa. Þar á móti munu slík
skilyrði vera sumstaðar sett til þess að mega annast svonefndar »strandferðir«
(ákveðnar siglingar með ströndum fram), en þess verður þó liklega langt að
bíða, að heimild til sliks verði takmörkuð hjer, að farið yrði að banna hverjum, sem vildi, að halda uppi strandferðum hjer við land.
Um 46.-49. gr.
Virðast ekki þurfa skýringar.
Um 50. og 51. gr.
Það sýnist sjálfsagt, að erlend hlutafjelög eigi ekki að halda starfsheimild sinni hjer, þegar sannað er, svo að annars væri nægilegt til að heimta
gjaldþrotaskifti, sbr. lög nr. 7, 13. apr. 1894 2. gr., að fje brestur til greiðslu
skulda sem til eru orðnar vegna atvinnu þeirra hjer. Til þess að heimild
greinarinnar verði beitt, þarf »aðfarargjörð«, og er því löghald ekki nægilegt.
Það þarf þvi dóm, sátt o. s. frv.
Auðvitað væri það ófært vegna lánardrottna hjer, ef útibú eða starfsstöð mætti halda áfram störfum hjer, eftir að fjelagið er komið á höfuðið erlendis, og er ákvæði 51. gr. til að fyrirbyggja það.
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Um VIII. kafla.
í núgildandi Iöggjöf skortir als kostar fyrirmæli um vanrækslu og brot
þeirra, er við stofnun og meðferð hlutafjelaga fást, nema að þvi leyti sem almenn hegningarlög kunna að taka til, aðallega kafli þeirra um svik (26. kap.).
Það getar varla orðið hlutverk almennra hegniugarlaga að telja upp öll þau
brot, sem í þessu sambandi koma til greina, og í öðru lagi er þess ef til vill
langt að bíða, að hegningarlögin verði endurskoðuð og ný selt. Þessvegna hefir þótl hlýða, að setja hjer ákvæði um refsingar fyrir brot stjórnenda o. II. á
lögum þessum.
Um 52. gr.
Er nýmæli, og svipar nokkuð til ákvæða i lögum um þvingunarvald
æðri stjórnarvalda gagnvart lægri, sbr. t. d. lög nr. 13, 10. nóv. 1905, 68 gr. 2.
málsgr. En fyrir þvi, að vafasamt getur verið um lögmæti skipunar, er svo
ákveðið að hlutaðeigandi geti leitað til dómstólanna, og þó settur frestur, svo
að málið bíði ekki lengur en þörf er á i óvissu.
Um 53. og 54. gr.
Til brota samkvæmt 53. gr. og 51. gr. er heimtaður áselningiir. Þar
á móti þarf eigi að vera sá tilgangur, að auðga neinn með brotinu, enda
mundi það þá venjulega verða refsivert samkvæmt ákvæðum hegningarlaganna: Sjálfsagt reynast takmörkin milli brota samkvæmt 53. gr. 1. tölul. og
54. gr. 2. tölul. oft óglögg, en þetta skiftir varla miklu máli í framkvæmd,
því að refsingum er svo hagað, að sama refsitegund á við báða flokka að
að nokkru leyti.
Um 55. gr.
Svarar til 23.gr. firmalaganna nr. 42,13. nóv. 1903, refsing fyrir vanrækslu á
tilkvnningaskyldunni. Brot þessi geta annars verið allmismunandi, t. d. alger
vanræksla annarsvegar á tilkynningu, en hinsvegar gleymska á tilkynning um
breytingu á einhverju tiltölulega lítilsverðu atriði.
Um 56. og 57. gr.
Eru nýmæli. Slík fvrirmæli eru í sumum hlutafjelagslögum, t. d. í
verslunarlögbók Þjóðverja 317. gr., um hluthafana, og ýms sjerstök ákvæði
um stjórnendur o. s. frv. varðandi brot, sem hjer falla undir 57. gr. Hjer þarf
eigi fremur en eftir 53. og 51. gr. auðgunartilgang, enda mundi brotið þá oft
vera refsivert samkvæmt almennum hegningarlögum, sjerstaklega brotin samkvæmt 57. gr.
Um 58. gr.
Þarf eigi að skýra.
Um 59. gr.
Það þvkir sjálfsagt, að hlutafjelög þau, sem til verða, þegai' lög þessi
Romast í framkvæmd, hvort sem þau hafa verið skrásett samkvæmt lögum

Þingskjal 1—2

29

nr. 42, 13. nóv. 1903, eða ekki og að svo miklu leyti sem þau teljast til hlutafjelaga samkvæmt 1. gr., verði sett á hlutafjelagaskrár og lagi sig að öllu leyti
eftir lögum þessum, eftir því sem kostur er á. Lengri frestur en 6 mánuðir
er að eins veittur, ef þörf þykir, en ella til að fullnægja skilyrðum 32. gr. 1.
málsgr. og 46. gr. 3. tölul. um hæfileika stjórnenda og umboösmanna erlendra
hlutafjelaga. Ef t. d. fjelag, sem þá verður til, er lögin öðlast gildi, eykur hlutafje sitt, fer þar um eftir 25. gr. og um útgáfu hlutabrjefa eftir 22. gr. Hlutabrjefaskrá skal halda eftir 23. gr., íjelagið má ekki lána út á brjef sin eða
kaupa þau framar en segir í 28. gr. o. s. frv. Sum ákvæðin geta vitanlega
ekki átt við, eins og t. d. ákvæði laganna um stofnendur í tilkynningum eða
refsifvrirmælunum.
Þá verður að vera eitthvert aðhald að stjórnendum um tilkynningar
til hlutafjelagskráa, og umboðsmönnum. Fyrst og fremst eru refsiákvæðin í
55. gr., sbr. og 53. gr. 1. tölul. og 54. gr. 2. tölul. En þar að auki er, svo sem
annarstaðar tíðkast sumstaðar, ákvæðið um að slíta fjelagi og svifta útlent fjelag starfsheimild hjer. Ef tilkynning þvkir ekki lögleg, þá er sjálfsagt að veita
eldri fjelögum slíkan rjett sem hinum nýju samkvæmt 15. gr. Hjer þarf þó
frest, svo að gömlu fjelögunum geti ekki haldist uppi óákveðinn tima að starfa,
enda þótt þau sje óskrásett. Og ákvæðin um frestina gilda vitanlega því að
eins, að tilkynning, enda þótt gölluð sje, sje komin fyrir 1. júlí 1922.
Um 60. gr.
Svarar til ákvæða 36. gr. firmalaganna, en gjöldin eru hærri að krónutali, og þó síst hærri en verðfalli peninga nemur síðan firmalögin voru sett.
Um 61. gr.
Ef frumvarpið vrði samþykt á Alþingi 1921, þá virðist vel fallið,
að lögin verði framkvæmd frá 1. jan. 1922, sbr. þó 59. gr. 1. málsgr.
Akvæði firmalaganna um firmað standa, sbr. 18. gr. frv., svo og varnarþingsregla þeirra í 34. gr. Sjerákvæði um einstök hlutafjelög einnig, sjá 1.
gr. 3. málsgr.

2. Frumvarp

til laga um erfðafjárskatt.
(Lagt fyrir Alþingi 1921.)
1- gr.
Af öllum fjármunum, er við andlát manns hverfa til erfingja hans, og
sje búið tekið til skifta hjer á landi, skal gjalda skatt í rikissjóð.
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2. gr.
Fjárhæð erfðafjárskattsins er ákveðin þannig:
A. Af erfðafje, sem hverfur til þess hjóna, er lifir hitt eða niðja hins látna,
eða kjörbarna hans, skal svara af arfi hvers erfingja um sig:
1. Af fyrstu 1000 kr................................... V/i af hundraði.
2. — næstu 1000 — ................................ P/a —----og svo áfram þannig, að skatturinn eykst um
af hundraði á hverju
þúsundi, sem arfurinn hækkar um, alt að 10 af hundraði.
B. Af erfðafje, sem hverfur til foreldra hins látna eða niðja þeirra, er ekki
heyra undir staflið A. skal svara at aríi hvers erfingja um sig:
1. Af fyrstu 1000 kr.................................... 51, j af hundraði
2. — næstu 1000 — ................................ 6 —----og svo áfram þannig, að skatturinn eykst um
af hundraði á hverju
þúsundi, alt að 25 af hundraði.
C. Af erfðafje, sem hverfur til afa eða ömmu hins látna, eða niðja þeirra,
er eigi heyra undir stafliðina A. og B., eða til fjarskyldari erfingja, eða
óskyldra, skal svara af arfi hvers erfingja um sig:
1. Af fyrstu 1000 kr.................................... 11 af hundraði
2. — næstu 1000 — ................................ 12 —----og svo áfram þannig að skatturinn eykst um 1 af hundraði á hverju
þúsundi, alt að 50 af hundraði.
D. Af erfðafje, sem hverfur til kirkna, opinberra sjóða, gjafasjóða, fjelaga,
stofnana, eða annars slíks, skal greiða 10 af hundraði.
3. gr.
Erfðafjárskatt skal greiða af öllu þvi, er netnist arfur í eiginlegum
skilningi og ennfremur af gjafaarfi, dánargjöfum og arfi fvrirfram greiddum,
sbr. tilsk. 25. sept. 1850, 10. gr.
Ennfremur skal greiða erfðafjárskatt af verðmætum eigum eða rjettindum, er við andlát manns hverfa til erfingja eftir samningi hins látna manns
við annan, eða fyrir fjárgreiðslu af hendi hins látna. Undanþegið skatti er þó
tryggingarfje og lífeyrir, sem keyptur er fyrir annan samkvæmt ákvæðum laga
eða opinberri fyrirskipan.
Af fasteignum hjer á landi, er falla í arf við skifti, er fara fram i útlöndum, skal greiða erfðafjárskatt eftir þessum lögum til ríkissjóðs. Skip, sem
skrásett eru hjer á landi, skal fara með sem fasteign.
4. gr.
Erfðafjárskatt skal og greiða:
1. Af gjöfum, er gefnar eru i lifanda lífi, ef gefandi hefur áskilið sjer tekjur
eða not gjafarinnar til dauðadags eða fyrir ákveðið timabil, sem eigi er á
enda runnið á dánardægri hans.
2. Af gjöfum, er gefnar eru á hinu siðasta ári fvrir andlát gefanda, ef eigur
hans hafa fyrir gjafirnar rýrnað um 10 af hundraði eða meira.
3. Af öllum fjármunum, er gefnir hafa verið eða afhentir í því skyni, að
komast hjá að greiða skatt eftir lögum þessum.
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5. gr.

Þá er annað hjóna deyr, og það, sem lengur lifir, situr í óskiftu
búi, skal eigi greiða erfðafjárskatt af fje því, sem óskift er, en upphæð búsins
skal þá ákveðin á þann hátt, er segir í 10. gr.
Ef það hjóna, er situr í óskiftu búi, borgar erfingjum hins látna, einum
eða fleirum, allan arf þeirra eða nokkurn hluta hans, áður en til skifta kemur,
skal gjalda erfðafjárskatt af arfahlutum þessum, þegar búið kemur til skifta
og greiðist skatturinn af erfðafje þeirra erfingja, er þá taka arf, i rjettu hlutfalli eftir skyldieika þeirra við arfleifanda.
Hafi það hjóna, er situr í óskiftu búi, gefið erfingjum hins látna meira en
svarar hálfri upphæð búsins, skal telja gjafir þessar með til erfðafjárskatts, þó
svo, að hækkunin nemi ekki meiru en helmingi upphaflegrar búsupphæðar.
.6. gr.
Nú nemur fjárhæð sú, er til erfingja fellur, eigi 100 krónum samtals,
og skal þá dánarbúið undanþegið erfðafjárskatti.
Skattur skal talinn af hverjum 10 krónum af Qárhæð hvers fjárerfðahluta, en minni fjárhæð eigi til greina tekin.
Undanþegin erfðafjárskatti eru handrit, bókasöfn, listaverk og minjagripir, er verðmætir eru fyrir sögu landsins, listir eða visindi, ef hlutir þessir
eru ánafnaðir eða gefnir opinberum söfnum landins eða aJþjóðlegum stofnunum.
Af erfðafje, sem ánafnað er til guðsþakka, liknarstofnana eða almenningsnota, er stjórnarráðinu heimilt að færa erfðafjárskattinn niður í 5 af
hundraði hverju.
7. gr.
Fjárhæð erfðafjárskaltsins skal reikna eftir skyldleika erfingjans við
arfleifanda, hvort heldur arfurinn fellur til erfingja að lögum eða eftir arfleiðsluskrá.
Nú eru hjón skilin að borði og sæng, en arfur tæmist öðru þeirra
eftir hitt látið, og skal þá telja erfðafjárskattinn eftir skyldleik þess við hið látna.
Af erfðafje, sem tilfellur hjónum, er búa sameignarbúi, skal telja erfðafjárskatt eftir skyldleika þess hjóna, er nærskyldara er hinum látna, ef erfðafjeð rennur inn í sameign þeirra. Þegar Jjárhæð sú, er til arfs fellur er falin
í árgreiðslum, svo sem árlegum lífeyri, vaxta- eða afgjaldsafnotum eða því
liku, þá skal telja erfðafjárskatt af fjárhæðinni tífaldaðri, ef árgreiðslan er
bundin við lífstíð eins eða fleiri, er á lífi eru þegar arfurinn fellur, eða við
óákveðna áratölu; en ef endurgreiðslan er miðuð við ákveðna áratölu, skal
margfalda fjárhæðina með áratölunni, þó aldrei meira en 25 árum, en sje
íjárgreiðslan ævarandi, skal hún tuttugu og fimm földuð.
8. gr.
Erfðafjárskattur kemur í gjalddaga við lát arfleifanda, og skal, þegar
opinber skifti fara fram, greiddur i skiftalok. í dánarbúum, er myndugir erfingjar eða sjerstakir skiftaráðendur skifta, eða þegar arfur er tekinn án skifta,
skal skattinn greiða á 12 mánaða fresti frá andláti arfleifanda, nema innköllun
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haíi verið gefinn út með 12 mánaða fyrirvara, en þá skal skattinn greiða á 3
mánaða fresti frá því, er innköllunarfrestur er útrunninn.
Erfðafjárskattur skal talinn af hverjum erfðahluta um sig, og skal alt
það, er hver erfingi um sig hlj’tur úr búinu að arfi, gjöf, gjafaarfi o. s. frv.
talið í einu lagi.
Nú hefur arfleifandi fyrir andlát sitt gefið eða afhent einhverjum erfingja svo mikið, að það, er honum her af búinu, hrekkur eigi fyrir erfðafjárskatti hans, og skal þá greiða það, er til vantar, samkvæmt þvi, sem segir í 5. gr
9. gr.
Nú deyr maður, er arf hefur hlotið áður en erfðafjárskattur eftir
þessum lögum er greiddur, en arfurinn fellur siðan til annara og skal þá
aðeins greiða skatt eitt skifti af arfi þessum, en fjárhæð skattsins skal, þegar
svo ber við, miða við skyldleik erfingjanna við þann arfleifanda, er fjær þeim
stendur að skyldleika.
10. gr.
í öllum þeim dánarbúum, þar er opinber skifti fara eigi fram, svo og
þegar það hjóna, er lengur lifir, situr i óskiftu búi, skulu erfingjar semja
erfðafjárskýrslu og senda hana hinum reglulega skiftaráðanda áður en liðinn
er frestur sá, er ákveðinn er í 8. gr.
Erfðafjárskýrslur skal semja eftir fyrirmynd, er stjórnarráðið setur
og skal i henni skýrt frá öllum verðmætum eignum búsins og skuldum þess
og skyldleik erfingja við hinn látna, svo og, ef skifti hafa farið fram, hvernig
fjeð skiftist milli erfingja. í erfðafjárskýrslu skal einnig skýrt frá gjöfum, afsölum eða samningum, er hinn látni kann að hafa gjört og skattskylda fvlgir
eftir þessum lögum.
11- grSkiftaráðandi skal hafa eftirlit með, að erfðafjárskýrslur sjeu rjett
samdar og sendar ásamt greiðslu skattsins á ákveðnum fresti. Sje erfðafjárskýrsla eigi send í rjettan tima, skal skiftaráðandi setja brjeflega hlutaðeigendum frest til að gjöra skýrsluna og leggja við dagsektir.
Allir erfingjar skulu undirskrifa skýrsluna, og bera þeir allir ábyrgð á,
að hún sje rjett og send á rjettum tíma.
12. gr.
Ef ekki fer fram sala á opinberu uppboði á fjármunum, sem falla í
erfðir, skal skiftaráðandi tilnefna tvo óvilhalla menn, er meti fjármunina til
peninga, ef ætla má, að þeir nemi samtals 1000 krónum.
Et skittaráðandi álítur að arfleifandi hafi afhent eða gefið fjármuni i
lifanda lifi, sem greiða ætti af erfðafjárskatt samkvæmt 1. gr., getur skiftaráðandi krafist skriflega yfirlýsingar um það af hálfu þeirra, sem honum þykir
líklegt að hlotið hafi þessa fjármuni. Ef einhver skorast undan að gefa slíkar
skýrslur, skal skiftaráðandi brjeflega setja hlutaðeiganda frest til þess og leggja
við dagsektir.
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13. gr.
Allir embættismenn og aðrir, sem opinber störf hafa á hendi, sömuleiðis stjórnendur banka, vátryggingarfjelaga, hlutafjelaga, kaupfjelaga, sparisjóða og annara slikra stofnana eða fjelaga, eru skyldir að gefa ókeypis í fyrirskipuðu stuttu formi, allar þær skýrslur, er þeir geta í tje látið og mega verða
skiftaráðanda að liði við starf hans, svo sem skýrslur um hlutabrjef, skuldabrjef, þinglesin eða óþinglesin, innieignir, veðvottorð o. s. frv.
Ef einhver skorast undan að gefa þær skýrslur, sem krafist er, sker
stjórnarráðið úr, hvort hann sje skyldur til þess og getur, ef þörf krefur, lagt
við dagsektir, uns skýrslurnar eru gefnar.
14. gr.
Nú verður sú raun á, að arfi hefur leynt verið vísvitandi eða rangt skýrt
frá atvikum, er áhrif hafa á skattinn, eða einhverju þvi leynt, er til greina
ber að taka til hækkunar skattsins og skal þá greiða fimmfalda þá fjárhæð,
er lækkun skattsins fyrir þessar sakir mundi nema. Með mál út af þessum
efnum skal farið sem almenn lögreglumál, nema mál sje svo vaxið, að ákvæði
binna almennu hegningarlaga nái til þess.
15. gr.
Erfðafjárskatt og dagsektir eftir lögum þessum má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. des. 1885.
16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922 og falla frá sama tíma úr gildi
lög nr. 15, 11. júli 1911 um erfðafjárskatt.

Athugasemdir.
Erfðafjárskattinum var breytt í það form, sem hann nú er, með 1. nr.
15 frá 11. júlí 1911 og fjellu þá jafnframt úr gildi tilskipun 12. sept. 1792 og
opið brjef 8. febr.1810 um erfðaljárgjald, sem voru orðin langt á eftir timanum.
Erfðafjárskatturinn var hækkaður mjög mikið 1911, gerður stighækkandi og
mishár eftir skyldleika erfingja. Yfirleitt má segja, að hann hafi þá verið gerður
vel úr garði samanborið við slíka skatta erlendis.
Við skattamálarannsókn þá, sem nú hefur farið fram, hefur verið rætt
nokkuð, hvorf breyta skyldi enn stefnu erfðafjárskattsins og þá sjerstaklega
hvort afnema skyldi hámark hundraðsgjalds skattsins svo að allur arfur fjelli
til ríkisins, er færi fram úr ákveðinni upphæð. Einnig hvort taka skyldi tillit
til efnahags erfingja við ákvörðun hundraðsgjalds skattsins, þannig að skalturinn væri þvi hærri sem efnahagur þeirra væri betri. Niðurstaðan hefur þó
orðið, að breyta ekki stefnu skattsins þannig að sinni.
Frumvarp það, sem nú er lagt fyrir Alþingi, hvílir því á sömu undirstöðu sem gildandi lög og er í ílestum efnum óbreytt. Breytingar þær, sem
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).

ó
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stungið er upp á, eru gerðar í þeim tilgangi, að auka tekjur ríkissjóðs, annársvegar með hækkun skattsins á niðjum arfleifanda, hinsvegar með ákvæðum,
sem eiga að hafa i för með sjer nákvæmara framtal til skattsins en verið hefur.
Tekjur ríkissjóðs af erfðafjárskattinum hafa verið 3 síðustu árin eftir
að ætla má að skatturinn hafi eingöngu verið talinn eftir lögunum frá 1911:
Árið 1917 ................................ 13,4 þús. kr.
— 1918 ................................ 11,9 - —
— 1919 ................................ 73,1 — —
Hin mikla aukning á skattinum 1919 stafar bæði af óvenjumiklum
manndauða 1918 vegna inflúensunnar, sem þá geysaði og þó sjerstaklega af
þvi, að fyrst þá falla í arf stórar fjárhæðir 5 að tölu. Enda þótt eríitt sje af
þessum tölum að ætla, hvað skatturinn muni gefa í ríkissjóð næstu árin, má
telja víst, að 2—3 slikar stórar fjárhæðir muni falla í arf árlega og tekjurnar
af erfðafjárskattinum óbreyttum mætti þá áætla 30—40 þús. kr. Sje nú, vegna
nauðsynjar ríkissjóðs á að fá auknar tekjur, litið á, hvort eigi megi hækka
erfðafjárskattinn að einhverju leyti, er bert, að ósamræmi er á milli erfðaskattsflokkanna, þannig að niðjar eða það hjóna, sem lifir hitt, gjalda tiltölulega
töluvert lægri erfðafjárskatt, heldur en fjarskyldari flokkarnir, enda þótt tekið
væri fult tillit til þess, að fjarskyldum bæri að greiða meira. Þetta verður
sjerstaklega áberandi er arfurinn verður svo hár, að eigi getur verið að ræða
um að hann sje aðeins ftamfærslueyrir barna. Það þótti því rjett að láta skattgjaldið hækka nokkru örara á þessum flokki heldur en er í núgildandi lögum og jafnframt færa hámark hundraðsgjaldsins upp. Þessi aukning má gera
ráð fyrir að gefi í rikissjóð 13 þús. kr. árlega.
Erfðafjárskatti á hinum erfðaflokkunum þótti ekki fært að breyta að sinni.
Eftir reynslu siðustu ára er erfðafjárskattur sá, sem greiddur er árlega
að meðaltali 2—3°/o af fjármunum þeim, sem í erfðir hafa fallið og mundi það
með óbreyttum skatti, er næmi 30—40 þús. kr. svara til sem næst að P/s
miljón króna fjelli í arf árlega á öllu landinu, eða að eignir þær, sem yfirleitt
fjellu í erfðir næmu 60—70 milj. króna. Það er þó áreiðanlegt, að þær eignir
nema miklu meiru, þar sem fasteignirnar einar með mjög lágu mati eru
metnar á ca. 98 milj. kr. Það er líka vitanlegt, að æðimikið fje kemst undan
erfðafjárskatti vegna of lágs framtals erfingja, gjafa arfleifanda í lifanda lífi
o. s. frv. Til þess að reyna að koma í veg fyrir þetta, hefur þótt rjett að fyrirskipa að jafnaði við erfðir mat óvilhallra manna og skylda þá, sem ætla má
að viti best um fjárhag arfleifanda, til þess að gefa skýrslur um hann efkrafist er. Má gera ráð fyrir, að slíkt aukið eftirlit með framtali auki tekjur ríkissjóðs, en hve mikið er erfitt að áætla.
Að öllu samanlögðu má sennilega áætla að erfðafjárskatturinn, með
breytingum þeim, sem hjer er stungið uppá, nemi næstu árin um 50 þús. kr.
árlega. Að öðru leyti þykir aðeins ástæða til að geta í fáum orðum þeirra
breytinga, sem hjer er stungið uppá, þvi að eins og að framan er sagt, er
meginhlutinn óbreyttur.
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Um 2. gr.
Sanngirni mælir með því, að kjörbörn greiði sama skatt sem niðjar
hins látna, eins og líka mun vera víðast erlendis. Eftir gildandi lögum fer
skattur af arfi kjörbarna eftir skvldléika þeirra við arfleifanda og verða þvi
fjarskyld kjörbörn að sæta háum skatti. Hækkunin á fvrsta erfðaflokki er á
fyrstu 1000 kr. úr l'/to®/© uppi l’/*°/o °g áfram þannig, að skatturinn hækkar
um %°/o í stað Vio% uppi 10% i stað 5%.
Aðalhækkunin verður því á nokkuð háum örfum.
Um 7. gr.
Eftir gildandi lögum finst upphæð sú, sem greiða á af erfðafjárskatt,
ef arfurinn er talinn í árgreiðslum, bundnum við lifstið eða um óákveðinn
tíma, á þann hátt, að greiðslan margfaldast með fimm, en sje hún miðuð við
ákveðna áratölu, margfaldist greiðslan með áratölunni, þó aldrei með meiru
en tuttugu og fimm. Rjettara hefur þótt að breyta þessu þannig, að i fyrra
dæminu margfaldaðist ársgreiðslan með tiu, en i síðara væri margföldunarhámarkið tuttugu og fimm og sama gilti, ef árgreiðslan væri ævarandi. Er þetta
sem næst sömu ákvæði og Danir hafa i erfðafjárskatttslögum sinum.
Um 12. gr.
Skiftaráðanda er hjer gert að skyldu, ef ekki fer fram sala á opinberu
uppboði, að láta meta arf af óvilhöllum mönnum svo að síður verði undandregíð með oflágri virðingu, eins og stundum mun hafa átt sier stað í erfingjaskiftum, þvi að erfðafjárskj’rslur munu sjaldan vera rannsakaðar til hlítar af
skiftarráðanda. Við opinber skifti er slíkt mat venjulegt, en rjett þótti þó að
lögákveða það. Nemi fjármunirnir ekki 1000 kr. þykir ekki svara 'kostnaði að
stofna til mats.
Síðari málsgrein 12. gr. er einnig stungið upp á til aukins eftirlits, þar
sem ekki er óalgengt, að fjármunir sjeu gefnir i lifanda lifi, sem greiða ætti
af erfðafjárskatt og er ætlast til að þessi heimild til að krefjast upplýsinga
geti hjálpað til að ná skatti af þessháttar gjöfum.
Um 13. gr.
í likingu við heimild þá, sem stungið er upp á að setja í tekjuskattslögin um tekjuframtal m. m. þótti eðlilegt að heimila skiftaráðanda i erfðafjárskattslögunum að krefjasl skýrslna þeirra, er nauðsynlegar þættu til að
ákvarða upphæð skattskylds arfs af hálfu þeirra, sem best gætu um hann vitað.
Um 16. gr.
14. gr. hinna gildanda laga um erfðafjárskatt fellur burt, en í hennar
stað kemur þessi grein. Þótt eigi sje ráðgerð meiri breyting á erfðafjárskattslögunum en að framan er talið, þykir rjettast að taka upp öll lögin, svo að
þau sjeu i einni heild.
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3. Fruinvarp

til laga um fasteignaskatt.
(Lagt fyriv Alþingi 1921.)
1- gr.
Af öllum fasteignum á landinu, sem eru ekki sjerslaklega undanþegnar,
skal greiða árlega skatt i rikissjóð af virðingarverði eftir fasteignamatslögum
eins og hjer segir:
1. af jarðeignum, þurrabúðum, grasbýlum, lóðum og lendum bygðum og
óbygðum, jarðarítökum og hlunnindum, sem eru íráskilin jörðum, svo sem
námum, varplöndum, veiðiám, fossum og rekarjettindum 3 af þúsundi
hverju.
2. af húsum öllum til hvers sem þau eru notuð 2 af þúsundi hverju.
2. gr.
Eigandi skal greiða skatt þenna, en að því er tekur til jarða, sem eru
i leiguliðaábúð þá er lög þessi koma til framkvæmda getur eigandi, þar til
nýr samningur er gerður, krafist endurgjalds hjá leiguliða á því sem ábúðarskatturinn hefði numið eftir meðaltali verðlagsskráa árin 1912—1921, að báðum árum meðtöldum, að viðbætlri hálfri þeirri hækkun, er skattur þessi
veldur.
3. gr.
Undanþegnar skatti þessum eru allar fasteignir ríkissjóðs, (þarmeð
taldar kirkjueignir,) kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús og hús annara ríkja
að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra í milliríkjaerindum. Hið sama er um lóðir, er fylgja slíkum húsum.
Ákvæði 2. gr., um skattgreiðslu leiguliða, ná einnig til þeirra, sem hafa
jarðeignir rikissjóðs á leigu, er lög þessi öðlast gildi.
Hús eða lóð, sem eigi er 100 kr. virði, eru undanþegin skatti, enda
telst skatturinn aðeins af heilum hundruðum, en því sem umfram er skal
slept. Hið sama er um itök og hlunnindi.
Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar sker stjórnarráðið úr,
en heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.
4. gr.
Ef fasteign, sem melin hefur verið i einu lagi, er skift og eigendur
æskja þess, að hver hluti sje talinn sjerstaklega til skattgjalds, skulu þeir bera
það mál undir lögreglustjóra, sem leggur það undir úrskurð stjórnarráðsins
ásamt tillögum sínum.
5- gr.
Fasteignaskatt skal eigandi greiða í þvi lögsagnarumdæmi, sem eignin
er. Ef eigandi er þar eigi heimilisfastur skal hann hata þar umboðsmann, er
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geri skil fyrir skattinum. Ef engi umboðsmaður er tilnefndur telst sá umboðs
maður, sem eignina hefnr til nytja, og ef fleiri eru þá sá þeirra, er lögreglu
stjóri velur.
6. gr.
Fasteignaskattur skal i tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum veðkröfum í eignum þeim, er hann hvilir á.
7. gr.
Ef hús er rifið eða brennur 'eða fellur eða ónýtist á annan hátt á fyrra
helmingi almanaksárs greiðist ekkert gjald á því ári, en vilji þetta til siðar
greiðist fult gjald.
8. gr.
Skatt þenna skulu lögreglustjórar innheimta á manntalsþingum ár
hvert, i fyrsta sinni 1922.
9. gr.
Heimilt er með ákvæði i fjárlöguni að hækka eða lækka fasteignaskattinn fyrir 1 ár í senn.
10. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922 og eru þá jafnframt úr lögum numin lög 14. des. 1877, um skatt á ábúð og afnotum jarða og lausafje, iög s. d.
um húsaskatt og 1. gr. laga nr. 56, 26. okt. 1917, um breyting á lögum um
fasteignamat 3. nóv. 1915.

Athugasemdir.
Nefnd sú, sem skipuð var 2. des. 1907 til að endurskoða skattalög
landsins, samdi frv. til laga um fasteignaskatt og var það frumvarp lagt fyrir
Alþingi 1913, en fjell þá með jöfnum atkv. (12 : 12) í neðri deild við 3. umr.
og hefur ekki verið tekið upp siðan. Við endurskoðun þá á skattalöggjöfinni,
sem farið hefur fram samkv. ályktun Alþingis 1919 hefur frv. þetta verið tekið til allrækilegrar athugunar og hefur þótt full ástæða til að aðhyllast þá
skatthugmynd, sem liggur til grundvallar fyrir frv. og er þvi frv. þetta að
ýmsu leyti mjög svipað frv. skattanefndarinnar frá 1907, þótt i sumum atriðum sje vikið frá og mun nánari grein gerð fyrir þvi síðar.
Um fasteignaskatt yfirleitt þykir ástæða til að taka þetta fram.
Fasteignir hvers lands eru einhver verðmætasta eign þess og öruggasta.
Það er þvi eigi undarlegt að athygli beinist einna fyrst að þeim, er leita skal
skattstofna fyrii' ríkin, enda mun það vera svo alstaðar, að fasteignaskattar
sjeu lögleiddir. Þessi skattur hefur einnig þann mikla kost, að hann er nokkurn veginn fastákveðinn og því óhætt að byggja á honum sem föstum óbrigðulum ríkistekjum, en það er að sjálfsögðu írá ríkissjóðsins sjónarmiði einn
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höfuðkostur hvers skatts, að nokkurnveginn vissa sje um stærð hans. Margir
eru og þeir, sem líta svo á, að fasteignaskattur eigi í framtíðinni að vera aðalskatturinn eða jafnvel eini skatturinn. Um það skal eigi dæmt hjer, en það
að eins tekið fram, að hvort sem þetta er rjett álitið eða eigi, þá virðist það
naumast verða hrakið, að eins og högum er háttað hjer á landi, virðist sú
hugsun eiga mjög langt i land, að fasteignaskattur geti orðið aðalskatturinn
bjer á landi, þvi að sjálfsögðu er torveldast að koma þessu fyrir í hrjóstrugu
stóru, strjálbygðu lítt ræktuðu landi. En þótt þessu sje þannig varið, þykir
rjett að reyna nú lágan fasteignastatt hjer á landi, til þess að sjeð verði hvernig hann geíst, og má þá siðar, er reynslan hefur úr þessu skorið, breyta til,
hækka eða Iækka, eftir þvi sem hentast þykir.
Eins og i frv. skattanefndarinnar frá 1907, er hjer gert ráð fyrir að
skattur þessi sje lagður á virðingarverð fasteigna án þess, að áhvilandi veðskuldir sjeu dregnar frá, en um þelta atriði hefur verið deilt töluvert, og eru
margir þeirrar skoðunar, að þetta sje eigi gjörlegt. En mergur málsins er,
að hjer er i raun og veru aðeins um það tvent að velja, annaðhvort að fylgja
þeirri reglu, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, eða sleppa skattinum, að minsta
kosti á húseignum, þvi að reynslan hefur sýnt það, að meðan draga má frá
veðskuldir verður skatturinn sáralítill. Er ástæðan til þess sú, að jafnan er
dregin frá hin upprunalega fjárhæð veðskuldar, þrátt fyrir afborganir og auk
þess oft af ásettu ráði geymt að aflýsa veðbrjefum, þótt þau sjeu að fullu
greidd, til þess að komast hjá skatti. Það er því alveg auðsætt, að það ástand,
sem verið hefur, er engu siður ranglátt, en það lyrirkomulag, sem hjer er
stungið uppá. Og þess má geta, að skatturinn af húseignum er í frv. einmitt
settur svo lágt sem þar segir, með hliösjón af, að hann einnig hvilir á þeim
hluta húsverðsins, sem ógreiddur kann að vera. Auk þess sem þegar er tekið
fram má geta tveggja eigi óverulegra ágalla á núverandi íyrirkomulagi, fyrst
og fremst þess, að þótt fasteign sje veðsett þarf það eigi að vera fyrir skuld eiganda eignarinnar, því að hann getur hafa lánað hana að veöi, eða jafnvel veðsett
hana til málamynda, eða hún veðsett án þess slíkt sje þinglesið og i öðru
lagi þess, að á lóðum i kaupstöðum og kauptúnum er alls enginn skattur til
rikissjóðs, sem virðist alveg rangt, bæði þegar litið er til þess, að eftir þvi sem
nú er komið eru þær allmikils verðar og þess, að allar jarðeignir, sem taldar
eru i jarðabók, eru skattskyldar.
Af þessu virðist það Ijóst, að þörf er á að breyta þessu fyrirkomulagi,
enda er það ráðgert í hinum njju fasteignamatslögum.
Eftir því sem næst verður komist eru fasteignir landsins virtar eins og
hjer segir:
a. Jarðeignir, lóðir, lendur, ítök, hlunnindi m. m....................... kr. 41.987.000.00
b. Hús...................................................................................................................... — 56.404.000.00
Samtals kr. 98.391.000.00
Skattur af eignum þessum yrði þá eftir því sem frv. gerir ráð fyrir:
a. Af jarðeignum o. fl........................................................................................... kr. 125.961.00
b. — húsum ............................................................................................................ — 112.808.00
Samtals kr. 238.769.00
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Eins og nú er, er húsaskattur um 43000 kr. á ári og ábúðarskattur
um 60000 kr. á ári.
L’m hinar einstöku gr. frv. þykir ástæða til að taka þetta fram.
Um 1. gr.
Það er gert ráð fyrir þriðjungi lægri skatti af húsum en jörðum og
lóðum, einkum vegna þess, að húsin ganga úr sjer, en jarðir og lóðir má
venjulega telja ævarandi eign. Nokkru hefur og valdið i þessu efni að gera
eigi stórfelda breytingu á skatthæð þeirri, sem nú er, því að slikar breytingar
gætu valdið óánægju og ef til vill óhollri verðbreytingu.
Ábúðarskatturinn af 20 hdr jörð er 12 kr. á ári, ef meðalalin er 1 kr.
50 au., en eftir þessu frumvarpi verður skatturinn kr. 15.00 ef jörðin er metin
4000 kr. og hús á henni 1500 kr.
Húsaskatturinn af húsi sem metið er á 40000 kr. er nú 75 kr. ef það
er veðsett fyrir 15000 kr., en eftir frv. þessu yrði skatturinn 80 kr. auk skatts
at lóðinni, sem er nj’r. Hækkunarhlutfallið er því eigi ósvipað, en vitaskuld
veltur á miklu í þessu efni, hvort húsið er meira eða minna veðsett.
Það virðist eigi geta valdið tilfínnanlegum óþægindum eða fyrirhöfn
þótt skatturinn sje eigi hinn sami fyrir jarðir, lóðir og hús, þar sem það er
fyrirskipað i hinum gildandi jarðamatslögum, að hús skuli jafnan virt sjerstaklega. Gert er ráð fyrir að öll mannvirki önnur en hús á jörðum og lóðum
teljist til jarðar eða lóðar og virðist eigi næg ástæða til að undanþiggja skattinum mannvirki t. d. siðustu 10 ára, enda er mjög erfitt og óábyggilegt mat
á slíku, auk þess sem hyggilega gerð mannvirki svo sem túnasljettur, vatnsveitigar m. m. gefa mjög fljótt arð. Greiningin milli húsa annarsvegar og
annara fasteigna hinsvegar, virðist alls eigi geta valdið efa.
Um 2. gr.
Frv. gerir ráð fyrir að skattur þessi greiðist af eiganda, en hvort hann
að síðustu lendir á honum eða notanda eða báðum er eigi auðið að segja
með vissu. Það veltur á samningum milli þeirra og skiftir þar eftirspurnin að
sjálfsögðu miklu og löggöfin virðist ekki geta sett neinar reglur i þessu efni,
er taki fram fyrir hendur aðiljum. Aftur á móti þykir sjálfsagt að setja bráðabirgðaákvæði til verndar jarðeigendum er hafa leigt jarðir sinar ákveðnu
verði til ákveðins eða óákveðins tíma, þvi að ella Ijetti að ástæðulausu á
leiguliða þar sem hann greiðir ábúðarskattinn, en þyngdi á eiganda. Sanngjarnast virðist, meðan þeir samningar haldasí, sem gilda, er lög þessi koma til
framkvæmda, að ábúandi haldi áfram að greiða sem svarar ábúðarskattinum,
en skattauki sá, sem kann að verða, skiftist jafnt milli beggja.
Um 3. gr.
Allar fasteignir ríkissjóðs verður að undanþiggja þessum skatti, því að
það væri tilgangslaust, að rikið heimtaði skatt af sjálfu sjer. Ýmsar íleiri eignir
þykir og rjett að undanskilja og eru þær nefndar í gr. Um skattskyldu er e'gi
liklegt að mikill ágreiningur geti orðið og hefur því þótt rjett að láta stjórnarráðið skera úr þessu, án þess að þó sje tekinn rjettur manna til þess að leita
dómstólanna i þessu efni.
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Rjett sýnist að setja lágmarkstakmark um skattskyldu fasteigna og er
þar stungið uppá 100 kr. lágmarki.
Skatturinn á annars að hvila á öllum fasteignum, sem eigi eru sjerstaklega undanskildar og skiftir þar eigi máli hver er eigandi eða til hvers
eignin er notuð.
Um 4. gr.

Með því að það er eigi ótítt, að fasteignum sje skift í sundur, t. d. að
lóð sje seld í pörtum, þykir rjett að gefa aðiljum kost á að fá skiftinguna
lögformlega samþykta, einnig með tilliti til skattgjalds. Að sjálfsögðu er ætlast
til að heimild þessi sje eigi notuð nema vissa sje fyrir, að skiftin sjeu til
langframa.
Um 5. gr.
Það er sjálfsögð regla, að skattur greiðist þar sem eignin er, því að
ella væri hætt við að eignir gætu sloppið hjá skatti. Ákvæðið um að eigandi
skuli hafa umboðsmann þar sem eignin er, er eins mikið í þágu eiganda eins
og hins opinbera, því að þar sem ríkissjóður hefur forgangsveðrjett fyrir
skattinum er hann jafnan viss með greiðslu hans. Það virðist ekkert varhugavert við það, að gera notanda fasteignar að umboðsryanni eiganda, þótt hann
hafi eigi verið til nefndur, því að venjulega hljóta eigandi og notandi að hafa
þau peningaviðskifti, að notandi geti sjer að meinlausu greitt skattinn fyrir
eiganda. En ef svo er eigi, getur notandi neitað greiðslu og á ríkissjóður þá
aðgang að eigninni sjálfri.
Um 6.-7. gr.
Virðist ekki þurfa skýringar.
Um 8. gr.
Sjálfsögð ákvæði þar sem gert er ráð fyrir að skattalögin nýju öðlist
gildi 1. jan. 1922.
Um 9. gr.
Þetta ákvæði var tekið upp í fasteignaskattsfrv. skattanefndarinnar
1907 og er algert nýmæli i skattalöggjöf vorri, en er í lögum sumstaðar erlendis t. d. á Englandi. Að öðru leyti vísast til greinargerðar nefndarinnar í
þessu efni.
Um 10. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
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4. Frumvarp

til laga um lestagjald af skipum.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.
Af hverju skipi, sem er 12 smálestir brúttó eða stærra og skrásett hjer
á landi, skal greiða í rikissjóð 2 kr. gjald á ári af brúttósmálest. Hálf smálest eða meira telst heil, en minna broti skal slept.
gr.
Lögreglustjórar innheimta gjald þetta á manntalsþingum í fyrsta sinn
1922, og skal það greiðast i því lögsagnarumdæmi, sem skip er skrásett.
Um greiðslu gjaldsins í ríkissjóði fer sem um önnur manntalsbókargjöld.
2.

3. gr.
Gjald þetta hefur lögtaksrjelt og gengur í 2 ár frá gjalddaga fyrir
öllum veðkröfum í skipi.
1. gr.
Ef skip ferst, eða er rifið á fyrra helmingi almanaksárs greiðist ekkert
gjald á því ári, en vilji þetta til siðar á árinu greiðist fult gjald.
5. gr.
Heimilt er með ákvæði í fjárlögum að hækka eöa lækka gjald þetta
fyrir 1 ár í senn.
G. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

Athugasemdir.
Skip hafa eigi verið sköttuð hjer á landi hingað til, að því undan*
teknu, að at fiskiskipum hefur verið greiddur lausafjárskattur, en tiltölulega
lágur. Hins vegar hafa önnur skip verið skattfrjáls. Þetta virðist eigi rjettmætt,
því að skip má að ýmsu leyti setja í flokk með fasteignum, enda er svo að
lögum. Og vissulega er eigi ástæða til að láta vera að skatta skip, þegar hver
þúfa á landi og svo að segja hver húskofi er skattaður beinum skatti. Það
skal að sönnu játað að það er fyrst á hinum síðari árum að þetta skiftir
máli vegna þess að það er tiltölulega mjög skamt síðan skipafloti vor tók
verulega að vaxa og nú má með sanni segja að hann vaxi hröðum fetum.
Skipastóll landsins mun nú nema 20000—25000 smál. svo að tekjur af
frumvarpi þessu ættu, ef það verður að lögum, að verða 40—50 þús. kr. á ári.
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Frumvarp þetta er að miklu leyti sniðið eftir frv., um sama efni, sem
kom fram á Alþingi 1919 og var samþykt í neðri deild, en dagaði uppi í efri deild.
Um einstakar greinar frv. virðist eigi þörf að ræða.
Það skal tekið fram, að ekki hefur þótt ástæða til að skatta minni
skip en 12 smál. brúttó og verða þá minni skip skattfrjáls i líkingu við að
mjög verðlitlum húsum og lóðum er slept við skatt.
Skattur þessi er miðaður við það að telja megi smálestina í skipum
1000 kr. virði og er hann þá 2 af þúsundi eins og gert er ráð fyrir í öðru frv.
að greitt skuli af húsum og virðist skattur þessi ekki geta á neinn hátt talist
tilfinnanlegur.
Að öðru leyti vísast til greinargerðar við frv. til laga um fasteignaskatt, sem lagt verður fyrir Alþingi samtímis þessu frv.

5. Fruniv arp

til laga um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1- gr.
Stofna skal sjerstakan sjóð til að tryggja embættismönnum, er láta
af embætti sakir elli eða vanheilsu, geymdan lífeyri, svo og lífeyri ekkjum
þeirra. Sjóðurinn stendur undir umsjón landsstjórnarinnar og annast hún
reikningshald hans. Ríkissjóður leggur sjóði þessum til stofnfje, 50000 kr. í eitt
skifti fyrir öll.
2. gr.
Landsstjórnin kveður á með reglugjörð um stjórn sjóðsins og skipulag.
3. gr.
Hver embættismaður, karl eða kona, er laun tekur eftir hinum almennu
launalögum, skal kaupa lifeyri í sjóði þeim, er ræðir um i 1. gr. og verja til
þess 7% af árslaunum sínum.
Nú nema árslaun meiru en 5000 kr. og greiðist þá ekkert gjald’af því,
sem fram yfir er þessa fjárhæð.
Iðgjöldum skal halda eftir af launum embættismanna.4 * * * *
4. gr.
Þegar embættismaður fær lausn frá embætti vegna elli eða vanheilsu,
skal hann fá greiddan úr sjóðnum lifeyri, sem nemur 27°/oo af launum þeim
saman lögðum, sem embættismaðurinn hefur greitt iðgjöld af í sjóðinn.
Lifeyrir þessi má þó aldrei fara fram úr 3,4 hámarkslauna þeirra, er
embættismaðurinn hefir haft.
Nú er embættismaður orðinn 70 ára að aldri, eða samanlagður aldur
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hans og þjónustutími er 95 ár, og á hann þá rjett á að fá lausn frá embætti
og lífeyri samkvæmt lögum þessum.
Nú er embætti lagt niöur og embættismaðurinn flytst eigi jafnframt í
annað embætti og skal hann þá eiga rjett á að fá endurgreidd úr lifeyrisjsóðnum, vaxtalaust og afdráttarlaust iðgjöld þau, er hann hefur greitt í sjóðinn. Ef hann kýs heldur mega iðgjöld hans standa inni í sjóðnum þar til
hann er 70 ára og fær hann þá lífeyri samkvæmt 4. gr. og ekkja hans
samkvæmt 5. gr.
5. gr.
Ekkja eftir embættismann, sem hafði rjelt til lifeyris eða naut Jífeyris
er hann Ijest, fær lífeyri úr sjóðnum með undantekningum þeim, sem segir
i 7. og 9. gr.
Lifeyrir ekkju nemur Vb af byrjunarlaunum þess embættis, er maður
hennar var i, er hann ljest eða fjekk lausn frá emhætti, en ekki má hann þó
fara fram úr 1000 kr. á ári.
6. gr.
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum og
greiðist hann með ’/is fyrirfram á hverjum mánuði.
7. gr.
Embættismaður, sem á eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum og eigi
er skyldur til að trvggja ekkju sinni lífeyri í sjóðnum, sbr. lög. nr. 71, 28.
nóv. 1919, 7. gr. 2. málsgr., greiðir sem iðgjald i lífeyrissjóð 5°/o af launaviðbót þeirri, sem hann kann að hafa fengið samkvæmt nefndum lögum, enda
nýtur ekkja hans þá eigi lífeyris úr sjóðnum og hann sjálfur eigi nema sem
svarar greiðslu hans af launaviðbótinni.
Embættismaður, sem eldri er en 50 ára, þegar lög þessi ganga í gildi,
og á ekki eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum, greiðir sem iðgjald i lífeyrissjóð 5% af launum sínum eða af 5000 kr., ef launin eru hærri, enda nýtur
hann að eins sjálfur lifeyris úr sjóðnum, en ekkja hans eigi.
8. gr.
Embættismannsekkja, sem lifeyris nýtur samkvæmt 5. gr., nýtur enn
fremur úr rikissjóði árlega 79
10
föstum lágmarkslaunum embættis þess, er
maður hennar hafði, er hann Ijest. Til fastra launa í þessu sambandi skal
telja hlunnindi þau, er talin eru fylgja embættinu í launalögunum.
Ekkjur, sem rjett eiga til hærri eftirlauna eftir eldri lögum en líffjeð
nernur, halda þeim rjetti.
í viðbót við liffjeð getur konungur veitt ekkjunum 50—100 kr. árlegan
uppeldisstyrk handa hverju barni hennar og manns þess, er hún nýtur Iifeyris
eftir, þangað til barnið er fullra 16 ára. Skilyrði fvrir viðbót þessari er það,
að ekkjan verði talin þurfa styrksins, til að veita börnunum sæmilegt uppeldi.
9. gr.
Embættismannsekkja öðlast ekki rjett til lífeyris úr sjóðnum nje líí-
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fjár úr ríkissjóði, et hún hefir gifst eldra manni en 60 ára eða á banasæng
hans, eða efiir að hann fjekk lausn frá embætti með lífeyri, eða ef hjónahandinu var gersamlega slitið áður en maðurinn dó.
10. gr.
Rjettur ekkju til líffjár fellur burtu:
1. ef ekkjan giftist af nýju;
2. ef hún tekur sjer bústað utanríkis án samþvkkis konungs;
3. ef hún hiiðir ekki liffje i 3 ár samfleytt án þess að sanna lögmaet forföll;
4. ef hún verður dæmd sek um einhvern verknað, er að almenningsáliti er
ósæmilegur.
Er ekkja missir líffje, af þvi hún hefur gifst af nýju, á hún rjett á að
fá hið sania liffje, ef hún verður ekkja í annað sinn.
Rjettur ekkju til lífeyris fellur burtu eftir sömu reglum sem rjettur til
liffjár samkvæmt stafl. 1—3, þó þannig að taki hún sjer bústað utanríkis,
kemur samþykki stjórnar lífeyrissjóðsins i stað samþykkis konungs. Og á sama
hátt öðlast hún aftur rjett til lífeyris, ef hún verður ekkja í annað sinn.
11- gr.
Föðurlausum og móðurlausum börnum þeirra embættismanna, er
laun eiga að taka eptir launalögunum, getur konungur veitt hverju um sig
100—200 kr. uppeldisstyrk árlega, að svo miklu leyti og svo lengi sem þau
þurfa, þó ekki lengur en þangað til þau eru 16 ára.
12. gr.
Ekkill konu, sem gegnt hefir embætti, hefur sama rjett til lifeyris úr
sjóðnum sem ekkja embættismanns með öllum sömu takmörkunum.
13. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 72, 28. nóv. 1919, um
stofnun lífevrissjóðs fvrir embættismenn og um skyldu þeirra til að kaupa
sjer geymdan lífeyri, að undanskildum siðara málslið 8. gr. og Iög nr. 73, 28.
nóv. 1919 um ekkjutrygging embættismanna.
14. gr.
Þeir, sem kunna að hafa trvgt ekkjum sínum lifeyri samkvæmt lögum nr.
73, 28. nóv. 1919, greiða að eins 5°/o al launum sínum i lifeyrissjóðinn á ári,
enda njóta ekkjur þeirra eigi neins úr sjóðnum.
15. gr.
Ákvæði þessara laga gilda frá 1. janúar 1920.
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Athugasemdir.
Með brjefi, dags. 17. febr. 1920 sendi samband starfsmanna ríkisins
stjórnarráðinu frv. til laga um bfeyrissjóð fyrir embættismenn og trygging
ekkna þeirra, með beiðni um, að það yrði tekið til meðferðar af aukaþingi
því, sem þá stóð yfir og samþykt sem lög. Frumvarp þetta var athent fjárveitinganefnd neðri deildar, en bún trevstist eigi að taka málið til flutnings,
þar sem það þá þegar var ákveðið, að aukaþinginu skyldi sbtið innan mjög
skamtns tíma. Sambandið fór þess þvi enn á leit við stjónarráðið í brjefi dags. 6.
marz 1920, að það legði frumvarp þetta eða annað í svipaða átt fvrir næsta
reglulegt Alþingi. Við þessari ósk hefir stjórninni þótt rjett að verða af ástæðum,
sem bjer skal skýrt nokkru nánar frá.
Eftir því hvernig hin gildandi lög um ekkjutrygging embættismanna
eru úr garði gerð, hlaut svo að fara, að ekkjulryggingarnar hefðu orðið keyptar
hjá ýmsum erlendum fjelögum, þar sem engin slík innlend lífsábyrgðarstofnun
er til og stjórnarráðið brast heimild til að gera samninga við nokkurt einstakt
lifsábyrgðarfjelag um trvgginguna, þannig, að embættismenn væru skyldir til
að trvggja ekkjur sínar hjá þeirri stofnun. Afleiðingin af þessu hefði hlotið
að verða sú, að töluvert fje hefði farið út úr landinu vegna þessara trygginga,
því að sjálfsögðu mundi engi fjelög bata tekið þessar tryggingar að sjer nema
hafa nokkurnveginn vissu fvrir ágóða af því og þann ágóða hefðu embættismennirnir orðið að greiða og auk þess venjulegan part af hinum mikla starfrækslukostnaði, sem hvilir á slíkum fjelögum, t. d. til stjórnar og milliliða.
Með þessu fyrirkomulagi, sem hjer er stungið upp á, sparast þetta fje,
Frumvarpinu fylgdu allítarlegar athugasemdir frá Sambandi starfsmanna ríkisins og fara þær hjer á eptir og vísast til þeirra. Að öðru leyti er
eigi ástæða til af hálfu stjórnarinnar að skýra nánara innihald frv. Að eins
skal í fáum orðum getið þeirra fáu breytinga, er stjórnin hefur gert á frv.
Sambandsins.
Þessar breytingar eru þær, sem hjer segir:
1. Fyrirsögn frumvarpsins hefur verið stytt og breytt lítið eitt.
2. Aptan af 3. gr. hefur verið feldur þessi málsliður: »þyki ástæða til að
brevta hæð iðgjaldsins, skal það gert með konungsúrskurði, að undangenginni
Alþingissamþykt«. Þessi aðferð til lagabreytinga er óvanaleg og er eigi ástæða
til að hafa sjerstök ákvæði í þessu efni. Rjeltast virðist, ef nauðsynlegt reynist,
að breyta iðgjaldinu með lögum. Mundi hver stjórn telja sjer það skylt, þar
sem það er meginregla, sem starfsmenn ríkisins viðurkenna fyllilega, að þeir
eigi að annast ekkjutrygginguna algerlega á sinn kostnað Ef stjórnin, sem hefur
á hendi reikningshald sjóðsins, sjer að hann getur ekki borið sig með hinum
ráðgerðu iðgjöldum, verður að álíta að henni sje skvlt, vegna rikissjóðs, sem
er i ábyrgð fyrir lífeyrissjóðinn, að gerast frumkvöðnll að lagabreytingu í þá
átt að hækka iðgjaldið. Söm virðist skvlda stjórnarinnar gagnvart embættismönnum, ef iðgjöldin skyldu reynast óþarflega há.
3. Siðasta málslið 4. gr. hefur verið bætt við og mundi hann að nokkru bæta
úr fyrir eldri embættismönnum, þegar embætti þeirra eru lögð niður.
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4. Nýrri 14. gr. er bælt við og virðist hún sjálfsðgð vegna þeirra, sem hafa
uppfylt skyldur sínar um ekkjutryggingu samkvæmt lögum nr. 73,28. nóv. 1919.
5. Nokkrar orðabreytingar hafa verið gerðar, sem óþarft þykir að telja.
Athugasemdir Sambands starfsmanna ríkisins eru svo hjóðandi:
Samkvæmt lögum frá siðasta þingi er islenskum embættismönnum
gert að skyldu að koma á fót sjóði, er þeir eiga að hafa allan vanda af, í því
skyni, að hann tækist á hendur nokkurn hluta þeirra tryggingarskyldu, sem
lögð er á þá, þannig, að allir beri að því leyti hver annars bvrði. Hinsvegar
er nokkrum hluta skyldunnar (ekkjutryggingunni) þannig háttað, að byrðin
hvílir á hverjum einstökum eftir hans sjerstöku ástæðum, t. d. aldri hans
sjálfs og konu hans, embættisaldri o. fl. og verður sú byrði mjög misþung
þar sem hún hjá öðrum dreifist á mörg ár, en lendir á fáum árum hjá hinum.
Þar sem oss er gert að skvldu að mvnda samábyrgð að nokkru levti,
teljum vjer sjálfsagt að tryggingin verði öll samábyrgð i staðinn fyrir einstaklingstrygging að nokkru leyti. Með því móti verður líka öll tryggingin innlend,
þar sem ekkjutryggingin, eins og nú er ástatt, hlýtur annars að vera í höndum
erlendra fjelaga.
Nú kann að verða litið svo á, að ekki sje mikil sanngirni, að allir
gjaldi jafnt eftir launahæð, kvæntir menn og ókvæntir. Er þar til að svara,
að allar tryggingar eru ódýrari, þegar þær dreifast á mörg ár, og ungum
manni er þvi beint hagur að byrja sem fvrst að taka þátt i trvggingunni,
þar sem byrðin verður þeim mun Ijettari þegar hann síðar kvongast, sem
hann hefur byrjað fyr. Auk þess má venjulega ungur einhleypur maður betur
við að sjá af litlum hluta af launum sínum, heldur en mun stærri hluta
siðar, er hann er orðinn fjölskyldumaður. Þó svo kunni að fara, að einhver
slíkur einhleypur maður aldrei kvongist, þykir oss það eigi næg ástæða til
þess að rjúfa þá meginreglu, að gera heildinni alla trygginguna sem ódýrasta,
því að enginn getur sagt um það fyrir fram, hver kann að verða ókvæntur
alla æfi, og fari svo að maður kvongist ekki fyr en á efri árum, þá verður
með þessu móti tryggingin engu dýrari fyrir hann en aðra, en mundi að
öðrum kosti oft verða æði þungbær.
Ennfremur kynni að virðast svo sem ósanngjarnt sje að leggja sömu
byrði á konur, sem embættum gegna, en oss virðist einsætt að þær eigi að
vera háðar sömu reglum sem aðrir embættismenn og því hafa allar hinar
sömu skyldur, enda njóta þær þá allra sömu rjettinda. Pess vegna er það
nýmæli tekið upp í 12. gr. að ekkill njóti sömu rjettinda sem ekkja, og er
það ákvæði sniðið eftir lögum Norðmanna frá 1917 um þessi efni.
Af þessari samsteypu leiðir það auðvitað, að hækka verður iðgjöldin
i sjóðinn. Vjer stingum upp á að iðgjaldið, vegna þessarar breytingar, verði
hækkað úr 5% upp i 7°/o. Hjer á landi eru ekki fyrir hendi nein gögn, er
miðað verði við í þessum efnum og höfum vjer því stuðst við útreikninga,
er gerðir hafa verið við undirbúning launalaga Dana og eru i fylgiskjali með
launanefndaráliti þeirra í fyrra. Lifeyrir sá, sem islenskum embættismönnum
er gert að skyldu að tryggja ekkjum siuuin, er nokkuð svipaður þeim eftirlaunum, er embættismannaekkjur nutu í Danmörku áður en núgildandi
launalög þeirra komust á. En samkvæmt 25 ára reynslu þeirra hefðu iðgjöld
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embættismanna i samskonar embættum sem hjer eru, til eftirlauna handa
sjálfum sjer og ekkjum þeirra, eí þeir hefðu átt að kaupa sjer þau sjálfir,
numið tæpum 5% til eigin eftirlauna og hjerumbil IVí’/o til eftirlauna ekkna
þeirra (sjá launanefndarálit Dana 1. hindi, bls. 146, I—II flokk). Miðað við
þessa reynslu þeirra virðist hækkun sú, sem vjer leggjum til á iðgjöldum,
ekki óvarlega áætluð þar sem tillaga vor er Vi hærri. En jafnvel þó svo ólíklega kynni að fara, að þessi iðgjaldshæð reyndist ekki nægileg, þá ætti það
ekki að saka vegna ákvæðis þess, er vjer höfum skotið inn í 3. gr. um það
að hækka megi iðgjaldið, ef nauðsyn krefur, því að það er ekki ætlun vor,
að rikissjóði sjeu bundnar neinar nýjar byrðar með þessu, heldur beri
embættismenn sjálfir alla þá tryggingarskvldu, sem á þeim hvílir nú, jafnt
eftir sem áður. Af ákvæðinu leiðir hinsvegar einnig að lækka má iðgjaldið, ef
það reynist óþarflega hátt.
Að öðru leyti en því, sem hjer er tekið fram, höfum vjer ekki í
þessu frumvarpi stungið upp á neinum efnisbreytingum á gildandi lögum;
vjer höfum að eins steypt saman lögum nr. 72 og 73 frá 1919, en eigi gert
aðrar breytingar á þeim en þær, sem að sjálfsögðu leiða af samsteypu trygginganna. Þó að vjer kynnum að hafa kosið, að fleiri breytingar yrðu gerðar
á þessum lögum, þá höfum vjer eigi að þessu sinni viljað stinga upp á þvi,
með þvi að ætla má, að þinginu væri óljúft að gera margvíslegar breytingar
á svo nýjum lögum, en vjer viljum með engu móti tefla málinu í neina
hættu þess vegna eða tefja framgang þess.
Vjer álítum að þetta mál verði að ná fram að ganga þegar á þessu
þingi af þeim ástæðum, að lífeyrissjóðurinn er nú fyrst að komast á laggirnar
og miklum fjölda nýrra starfsmanna er þar með gert að skyldu, að tryggja
sjer og ekkjum sinum lifeyri, en ef þeir ættu nú allir að kaupa ekkjulífeyri
hjá einslökum fjelögum, þá mundi reynast erfitt síðar að koma á þeirri
breytingu, sem hjer er farið fram á, en hinsvegar mjög auðvelt nú.
Vjer höfum nú gert grein fyrir öllum þeim efnisbreytingum, er vjer
stingum upp á og teljum því óþarft að fara sjerstaklega út í einstakar greinar.

6. l'riinnarp

til laga um einkasölu á tóbaki og áfengi.
(Lagt fvrir Alþingi 1921).
L gr.
Frá 1. jan. 1922 má enginn nema landsstjórnin flytja hingað frá útlöndum neina tegund af tóbaki, hvort sem það er unnið eða óunnið og til
hvers sem það er ætlað. Hið sama er um allskonar áfengi, sem heimilt er að
flytja til landsins og í er meira en 2lli°/o af vínanda að rúmmáli. Sendimenn
annara ríkja halda þó rjetti sínum til innflutnings áfengis.
Lög þessi taka eigi til skipa, sem koma í landhelgi og hafa innanborðs
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tóbak eða áfengi, ef með hið síðarnefnda er farið samkvæmt bannlögum og
tóbaksbirgðir eru eigi að áliti lögreglustjóra meiri en svo, að hæfilegur forði
sje handa skipverjum og farþegum. Ef birgðirnar teljast meiri, fer um það sem
umfram er eftir 12. gr. Þegar sjerstakar ástæður mæla með, getur ráðherra
látið sektir falla niður og er heimilt að greiða verð fyrir tóbakið, ef ætla má
að tilætlunin hafi eigi verið að ílytja það hjer í land.
2. gr.
Tóbak það, sem landsstjórnin ílytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún
kaupfjelögum, öðrum verslunarfjelögum, eða kaupmönnum, en eigi öðrum.
Afengi má hún að eins selja lyfsölum og læknum, er hafa lækningaleyfi, og
þeim öðrum, sem bannlög heimila. Um tókakssöluna og áfengissöluna gefur
landsstjórnin nánari reglur. Landlæknir skal gera tillögur um áfengissöluna.
3. gr.
Það fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er ræðir um í 1. og 2. gr.
leggur ríkissjóður fram og er landsstjórninni heimilt að taka það að láni.
4. gr.
Landsstjórnin skipar mann til að veita verslun þessari forstöðu og
ákveður laun hans. Hann annast öll venjuleg störf verslunarstjóra. Nánari
reglur um starfsvið hans verða settar í erindisbrjefi, er ráðherra gefur út.
5. gr.
Ráðherra skipar 2 menn til að hafa á hendi endurskoðun allra reikninga verslunarinnar og fær þeim erindisbrjef.
6. gr.
í reglugerðum þeim, er getur um í 2. gr. kveður landsstjórnin á um,
hvernig tara skuli um tóbaksbirgðir þær og áfengisbirgðir lyfjabúða og lækna,
sem fyrir hendi kunna að vera þegar lög þessi koma í gildi, hvort gjald skuli
greitt af þeim í ríkissjóð, eða hvort þær skuli teknar eignarnámi.
7. gr.
Verslunin skal leggja frá 15 til 50 af hundraði á tóbak eftir því sem
henta þykir fyrir hverja tegund. Álagning þessa skal miða við verð vörunnar, kominnar i hús hjer á landi, án tolls. Tóbak til sauðfjárbaðana selst
án hagnaðar.
Á áfengi það, sem heimilt er að flytja til landsins, skal leggja 75—lOO°/o
miðað við verð þess, komins í hús hjer á landi að meðtöldum tolli.
8. gr.
Verslunin skal greiða hinn lögákveðna toll af vörum þeim, er lög þessi
ræða um, á þeim stað, sem varan fyrst er ílutt i land og á þann hátt og á
þeim tima, sem tolllög mæla fyrir. Tollurinn endurgreiðist henni svo af kaupmönnum og fjelögum, er við hana skifta, enda er hann innifalinn i verðinu

Þingskjal 6

49

til þeirra og skal tilgreint i reikningum til viðskiftavina verslunarinnar, hvert
sje verð vörunnar í húsi hjer á landi, hve hár sje toliur og hve há álagning
samkvæmt 7. gr.
9. gr.
Agóði sá, sem verður af versluninni greiðist í ríkissjóð og telst með
tekjum hans. Landsstjórnin setur nánari reglur um reikningsskil. í þeim reglum má ákveða að árlega leggist nokkur hluti ágóðans í veltufjár- ogvarasjóð.
10. gr.
Verslunin skal jafnan hafa forða fyrirliggjandi i Reykjavík, ef auðið er,
og einnig tóbaksforða að minsta kosti á 2—3 öðrum stöðum á landinu, ef við
verður komið. Kostnað af sendingu vara innanlands greiða viðskiftamenn verslunarinnar. Pantað tóbak getur verslunin látið senda beint frá útlöndum til
þeirra staða hjer á landi, sem óskað er og miðast álagningin þá við verðið á
höfn ákvörðunarstaðar.
11 grLandsstjórninni er heimilt að setja hámarksverð í smásölu á vörur
þær, er ræðir um í lögum þessum.
12. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum alt að 100000 kr., ef eigi liggur
þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess er tóbak, sem inn er flutt í
heimildarleysi, upptækt og afhendist versluninni til ráðstöfunar. Andvirðið
telst meðal tekna hennar og rennur í ríkissjóð.
13. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum, skal farið sem almenn
lögreglumál.

Athugasemdir:
Af staðháttum hjer á landi leiðir það, að útgjöld vor hljóta að verða,
tiltölulega við fólksfjölda, miklu meiri en víðast annarstaðar, jafnvel þótt gert
sje ráð fyrir minni framkvæmdum og jafnvel þótt vjer sjeum lausir við þvngstu
gjaldabyrðina, sem á flestum öðrum þjóðum hvílir, hernaðarkostnaðinn. ísland er svo stórt og strjálbygt, að samgöngur allar bæði á sjó og landi verða
margfalt dýrari hjer en annarstaðar. Vegir, brýr, vitar, símar, strandferðir
kosla of fjár, ef vel á að vera, og einnig veldur fólksfæðin og stærð landsins
þvi, að kostnaður vor af opinberum starfsmönnum verður miklu meiri hlutfallslegaen annarstaðar að öðru jötnu. Af þessu leiðir, að vjer verðum að láta oss
lynda það, að skattar og gjöld sje há og það jafnvel þótt reynt sje að spara
Alþt. 1921. A. (33, löggjafarþing).
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og draga úr framkvæmdum. Úr framkvæmdum má ekki draga svo að kvrstaða sje, en vandinn er að rata meðalhófið í því sem öðru.
Ef það er rjett, sem haldið er fram hjer að framan, að gjöld vor hljóti jafnan að vera mikil og hlutfallslega meiri en annarstaðar — og um það virðist
líklegt, að flestir sjeu sammála — þá er það eigi heldur nema eðlilegt, að athugað sje hvort eigi sje auðið að íinna tekjulindir handa ríkissjóði, sem aðrar þjóðirnota lítið eða ekki. Þetta er eðlilegt meðal annars af því, að ef vjer förum eigi þessar leiðir, er hætt við að afleiðingin verði sú, að hinir beinu
skattar vorir, eins og t. d. tekjuskattur og eignarskattur verði miklu hærri hjá
oss en í öðrum löndum, en það er óheppilegt, því að þá getur svo farið, að
þeir, sem breiðast hafa bakið til að bera skattana, sjái sjer hag í því að búsetja sig annarstaðar.
Frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, má að ýmsu leyti telja að fari
nýjar leiðir. Þó verður alls eigi sagt, að sú hugmyd sje ný, að ríkissjóður taki
að sjer einkasölu, því að Alþingi samþykti 1917 lög um heimild fyrir landsstjórnina til að taka að sjer einkasölu á steinolíu, og einkasölu á kolum hafði
landsstjórnin á hendi eigi allskamman tíma. Hinsvegar er það nýtt hjer á
landi, að taka einkasölu á tóbaki og áfengi. En ríkiseinkasala á tóbaki er alls
eigi óþekt og því eigi heldur í þessu efni um nýja hugmynd að ræða. í Svíþjóð hefir slík einkasala verið síðan 1. jan. 1915 og mun auk þess vera í
Frakklandi, ftalíu, Spáni, Portúgal, Austurríki, Ungverjalandi, Rúmeníu, Serbíu,
Japan og víðar. Um áfengið aftur á móti er þess að geta, að þegar aðeins er
leyft að flytja inn í landið mjög fáar tegundir af því og að eins til lækninga
og iðnaðar, er það eðlilegt að einkasala sje á því tekin, bæði af fjárhagsástæðum þar sem alkunnugt er, að það hefir verið selt óþarflega dj’rt og af því að
ætla má að eftirlitið verði hægra, ef hið opinbera sjer um söluna.
Tilgangurinn með einkasölu á tóbaki er að sjálfsögðu einkum sá, að útvega með því fje í ríkissjóð og Ijetta þannig undir skattabyrði almennings. Er
gert ráð fyrir, að tóbak, hvort heldur er vindlar, vindlingar, reyktóbak, neftóbak eða munntóbak, verði ekki, eða að minsta ekki sem neinu nemur, dýrara en annars mundi, því að bæði mundi auðið að komast að betri innkaupum fyrir þann, sem hefir umráð yfir allri versluninni, en þegar hún er frjáls og
auk þess er það vitanlegt, að eigi alllítið er lagt einmitt á þessa vöru af stórsölum. Það virðist á engan hátt athugaverð stefna, að Ijetta skattabyrðina á þenna
hátt, þar sem atvinna er með þessu eigi tekin af nema tiltölulega mjög fáum,
því að smásala tóbaks verður að sjálfsögðu rekin eftir sem áður.
Enn má geta þess, að nokkur grunur leikur á, að eitthvað sje flutt
inn í landið af tollsviknu tóbaki og má vera að hægt væri að meira eða minna
leyti að sporna við þvi með því að merktar væru umbúðir urn tóbak, annaðhvort t. d. hver vindlakassi eða vindill og svipað ætti að geta átt sjer stað
um aðrar umbúðir. Hjer skal ekkert fullyrt um, hvort liægt væri að koma
þessu við, enda ekkert um þetta í frv., heldur aðeins bent á þetta hjer til
athugunar. Ætti þaraðlútandi ákvæði heima í reglugerð og er því stjórninni
innanhandar að setja það, ef fært eða ráðlegt þykir.
Með vissu er erfitt að segja, hversu mikið fje hin umrædda einkasala
mundi gefa á ári, en innflutningur á árunum 1917 — 1919 hefir á þessum vörum verið eins og hjer segir:
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Tóbak

Spiritus og
Cognac

Portvíu
og fl.

Kg.

Ltr.

Ltr.

.... 75000 |
.... 36991 i
.... 126431

12000
34241
42860

30500
53211
116391

1000
3314
14215

Meðaltal 79474 1

29700

66700

6176

Kg.

1917
1918
1919

Vindlar

51

Árið 1917 kostaði kg. af tóbaki að meðaltali hjerumbil 4 kr., en kg.
af vindlum hjerumbil 16. kr. Ef nú væri miðað við þann innflutning tramvegis, sem svarar meðaltali hinna þriggja síðustu ára og ef bygt væri á samskonar verðlagi og var 1917 og gengið út frá 20 % álagning á annað tóbak en
vindla og 30 °/o á vindla og vindlinga, en 100 °/o á vinanda, yrðu tekjurnar
með núverandi verði á vinanda eins og hjer segir:
a. Tóbak.................................................. kr. 63579,20
b. Vindlar og vindlingar ............... — 142560,00
c. Vinföng........................................... . - 437256,00
Kr. 643395,20
Hjer er portvin o. fl. talið með sama verði og spiritus conc.
Frá þessum tekjum dregst kostnaður við verslunina og ef til vill þykir álagningin t. d. á vínföng nokkuð há, en þótt hún væri færð nokkuð niður, ættu tekjurnar að geta numið sem næst V2 miljón kr. á ári auk kostnaðar.
Um hinar einstöku gr. frv. þykir ástæða til að taka það fram, sem
hjer segir:
Um 1. gr.
Til tóbaks teljast að sjálfsögðu bæði vindlar og vindlingar. Áfengi það,
sem hjer ræðir um, er að sjálfsögðu aðeins þær tegundir, sem nú má flytja
inn i landið, því að með þessum lögum er eigi linað á bannlögunum. Hins
vegar er, þótt írumvarp þetta verði að lögum, öllum frjálst að flytja inn drykki,
sem í er vínandi undir 21/i°/o að rúmmáli.
Um 2. gr.
Til þess að taka ekki atvinnu af þeim, sem stunda tóbakssölu i smásölu sem atvinnugrein og til þess að gera verslun ríkisins umfangsminni, er
gert ráð fyrir að hún selji aðeins kaupfjelögum og kaupmönnum. Að öðru
leyti er gert ráð fyrir að ákveðið sje með reglugerð alt, sem nánar lj’tur að
versluninni.
Um 3. gr.
Auðvitað verður ríkissjóður að leggja fram rekstrarfje handa versluninni og rjettast virðist að heimila að taka það fje að láni, jafnvel þótt ýmislegt bendi á, að hægt muni að nota til þessa varasjóð Landsverslunarinnar, en
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skyldi þetta af einhverjum ástæðum ekki vera hægt, er öruggara að hafa lánsheimildina.
Um 4. gr.
Gefur ekkt tilefni til athugasemda.
Um 5.-6. gr.
Ákvæði þessara greina eru hliðstæð samskonar ákvæðum i 5. og 6. gr.
laga nr. 78, 14. nóv. 1917.
Um 7. gr.
Eftir þeim reglum, sem nú mun vera fylgt um álagning á þessar vörur, er hjer ræðir um, mun mega fullyrða það, að með þeirri álagningu, sem
gr. gerir ráð fyrir, muni þær samt ekki þurfa að verða almenningi dýrari en
þær mundu verða án einkasölu. Um t. d. spiritus concentratus má geta þess,
að hann kostar nú, kominn hjer i hús, að meðtöldum tolli 6 kr. en mun
seldur úr lyfjabúðum til almennings á 15—16 kr. Þótt gert sje ráð fyrir 100°/o
álagning, sem er hið ítrasta, er má eftir fi v., yrði verðið til lyfjabúða og lækna
eigi nema 12 kr. og 3—4 kr. álagning fyrir lyfjabúðir og lækna ætti að vera
nægileg álagning.
Um 8. gr.
Það er gengið út frá, að í tolllögum sje ákveðið, hversu mikinn toll
skuli greiða af vörum þessum og að verslunin leggi hann út til bráðabirgða,
en að hann sje aftur endurgreiddur henni af kaupendum. Með þessu fyrirkomulagi fæst ágætt eftirlit með tollinum, því að hin samanlagða fjárhæð allra
slíkra tolla bjá öllum innheimtumönnum á þá að koma heim við samanlagðar tollgreiðslur verslunarinnar ár hvert. Rjett virðist og, að reikningar frá versluninni til viðskiftamanna hennar sjeu þannig gerðir, að af þeím sjáist jafnan,
hversu miklu hin eiginlega álagning nemur.
Um 9. gr.
Rjett virðist að veita landsstjórninni heimild til, að taka ákveðinn
hluta af agóða verslunarinnar á ári hverju til þess að leggja í veltufjársjóð, með
það fyrir augum, að verslunin gæti með tímanum starfað með eigin fje. Aftur á
móti sj’nist ekki rjett að fastákveða, að svo skuli gert, því að ef svo færi, að
varasjóður Landsverslunar eða partur af honum yrði til þessa hafður, er tilgangslítið að safna i sjerstakan sjóð.
Um 10. gr.
Þótt vörur þær, sem hjer ræðir um, geli eigi talist nauðsynjavörur,
nema áfengi að því leyti, sem það kann að teljast nauðsvnlegt til lyfja, þykir
þó rjelt að gera versluninni að skyldu að hafa jafnan forða hjer í bænum og
auk þess á 2—3 stöðum á landinu t. d. ísafirði, Akureyri óg Seyðisflrði. En
auk þess er að sjálfsögðu ekkert því til fyrirstöðu, að sent sje tóbakjá ákveðna
staði beint frá útlöndum.
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Um 11. gr.
Það virðist rjett að heimila landsstjórninni, að setja hámarksverð á
vörur þessar, og ætti ekki að vera nein hætta á, að með því væri gengið á
rjett smásalanna.
Um 12.—13. gr.
Þessar greinar gefa ekki tilefni til athugasemda.

7. JPrumvarp

til laga um tekjuskatt og eignaskatt.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
I.
lTrn tekjuskatt.
1- gi'.
Hver maður heimilisfastur hjer á landi er skyldur, með þeim takmörkunum, sem settar eru i lögum þessum, að greiða skatt í ríkissjóð at
tekjum sinum.
Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilisfangi sinu hjer á landi, og skal hann þá gjalda skatt, eins og hann dveldi að
staðaldri í landinu.
2. gr.
Nú er maður eigi heimilisfasfur hjer á landi, en á hjer eignir og hefir
tekjur af þeim eða af atvinnu eða sýslan, sem hjer eða hjeðan er rekin, svo
sem sjómenn á íslenskum skipum, sem eigi greiða skatt annarsstaðar, og skal
hann þá gjalda skatt af tekjum þessuin og tilnefna fyrir hlutaðeigandi skattheimtumanni hver greiði skattgjald hans, enda sje sá maður búsettur á skattsvæði skattheimtumanns.
Sömuleiðis skal sá, er eigi hefir aðsetur hjer á landi, en hefir laun,
biðlaun eða styrk úr ríkissjóði, eða tekjuf frá alþjóðlegri stofnun innlendri,
eða arð af hlutafje í innlendu hlutafjelagi eða öðrum fyrirtækjum, gjalda skatt
af þessum tekjum og skal tekjuskallinum haldið eftir við greiðslu fjárins.
3. gr.
Tekjuskatt greiða ennfremur:
a) Hlutafjelög, samlagshlutafjelög og önnur fjelög með takmarkaðri ábyrgð,
nema tekjuafgangi sje einungis varið til almennra þarfa.
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b) Gagnkvæm ábyrgðarfjelög, kaupfjelög, smjörbú, sláturfjelög og önnur samvinnufjelög.
c) Onnur fjelög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sjerstaklega undanþegin
skatlgjaldi sbr. 4. gr., svo og dánarhú og þrotabú.
Ef ekki eru fleiri en 5 fjelagar í verslunarfjelagi eða öðru atvinnufjelagi með persónulegri ábyrgð, er skattur ekki lagður á fjelagið sjálft, heldur
hvern einstakan fjelaga, ef ósk kemur fram um það frá fjelaginu um leið og
tekjur eru taldar fram, enda fylgi beiðninnni þær skýrslur, sem með þarf til
þess að ákveða skatt hvers einstaks fjelaga.
Slík fjelög og stofnanir, sem um ræðir í þessari grein og ekki eiga
heimili hjer á landi, en eiga hjer eignir og hafa tekjur af þeim, eða af starfsemi, sem hjer eða hjeðan er rekin, skulu greiða skatt í ríkissjóð af tekjum þessum.
4. gr.
Undanþegin öllum tekjuskatti eru konungur og borðfje hans og ættmanna hans, ríkissjóður og aðrir þeir sjóðir, er standa undir umsjón landsstjórnarinnar, sveitarfjelög og bæjarfjelög, kirkjusjóðir, sparisjóðir, sem engan
arð greiða stofnendum sínum eða ábyrgðarmönnum, og ennfremur sjóðir, fjelög og stofnanir, er ekki reka atvinnu eða skattfrelsi er veitt með sjerstökum lögum.
Ef ágreiningur verður um skattskyldu sjóðs, fjelags eða stofnunar,
leggur stjórnarráðið úrskurð á málið, en heimilt er þó hlutaðeigendum að
leggja málið undir úrskurð dómstólanna.
5- grErlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar annara ríkja og starfsmenn erlendra sendisveita eru undanþegnir tekjuskatti, nema að því leyti sem þeir
njóta tekna úr ríkissjóði, eða frá alþjóðlegri stofnun innlendri, eiga hjer fasteignir eða hafa tekjur af þeim, reka atvinnu eða eiga hlut í einhverju atvinnufyrirtæki hjer á landi. Sama er um konsúla annara ríkja, sem ekki eru íslenskir þegnar, svo og um aðra útlenda menn, er dvelja hjer samtals skemur
en helming skattársins.
6. gr.
Skattgjald þeirra, sem um ræðir i 1. og 2. gr. reiknast þannig: Ef hinn
skattskyldi hluti tekna þeirra er undir 1000 kr. greiðist af honum l°/o.
Frá 1000 kr. —
2000 greiðist
1000 kr. °g 2°'o af afgang,
10 kr. af
—
—
— —
2000 ------3000 30 —
2000 — — 3
—
—
—
3000 ------4000 3000 —
4 — —
60 —
—
4000 ------5000
4000 - — 5 — —
100 - —
— —
—
5000 ------6000
5000 - — 6
150 — —
— —
—
6000 ------8000 —
210 — —
6000 — — 7
—
— —
8000 ------10000 —
350 — —
8000 - — 8
—
—
—
— 10000 ------15000 510 —
10000 - — 9
—
—
— 15000 ------20000 —
960 — — 15000 — — 10
— —
— 20000 ------30000 —
1460 - — 20000 - — 11
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Frá
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

30000
40000
50000
75000
100000
150000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

kr.
—
—
—
—
—
-

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
og

40000 greiðist 2560 kr. — 30000 kr. og 12%
—
50000
3760 — - 40000 — — 13
—
75000
5060 — — 50000 — — 14
—
100000
8560 — - 75000 — — 15
—
150000
12310 — — 100000 — — 16
—
200000
20310 — — 150000 — — 17
—
300000
28810 — - 200000 — — 18
—
400000
46810 — - 300000 — — 19
—
500000
65810 — — 400000 — — 20
—
600000
85810 — - 500000 — — 21
—
700000
106810 — - 600000 — — 22
—
800000
128810 — — 700000 — — 23
—
900000
151810 — — 800000 — — 24
þar yfir
175810 — - 900000 — — 25
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af afgang
- —
— —
- —
— —
- —
- —
— —
- —
— —
- —
— —
- —
— —

7. gr.
Skattgjald innlendra fjelaga og stofnana, er um ræðir í 3. gr. reiknast þannig:
Þegar skattskyldar tekjur í hlutfalli við innborgað hlutafje, stofnfje eða
tryggingarfje nema undir 2%, greiðist 5% af þeim.
2— 5°/o, greiðist 5% af fyrstu 2°/o og 10% af afg.
5 — 10%,
—
8% - —
5% — 15o/o-------10- 20%,
— 11%%— 10% - 20%------20- 50%,
153A% — —
20% — 25%------50% og þar yfir, — 213/io% — —
50% — 30% — —
Skattgjald innlendra fjelaga og stofnana án innborgaðs hlutafjár eða
stofnfjár, svo og skattgjald útlendra fjelaga reiknast eftir reglunum í 6. gr., þó
aldrei lægra en 5% af hinum skattskyldu tekjum.
8. gr.
Skattskyldar tekjur teljast, með þeim undantekningum og takmörkunum er siðar greinir, allskonar arður, laun eða gróði, er gjaldanda hlotnast af
eign eða atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður metið
til peningaverðs, svo sem:
a. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verslun, verksmiðjuiðnaði,
handiðn, námurekstri og sjerhverjum öðrum atvinnuvegi; ennfremur allar tekjur, sem telja má endurgjald fyrir starfsemi i þágu visinda, lista og
bókmenta eða fyrir hverskonar vinnu, greiða eða aðstoð. Til slikra tekna
telst fæði, húsnæði og önnur hlunnindi, sem látið er i tje í kaupgjaldsskyni.
b. Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem föst laun, aukatekjur, embættisbústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald fyrir
skrifstofukostnað (sbr. 11. gr. b.). Ennfremur eftirlaun, biðlaun, lífeyrir,
gjafir og allskonar styrktarfje.
c. Landskuld af leigujörðum og arður af allskonar ítökum og hlunnindum,
leiga eftir hús, lóðir og skip, svo og áætlað afgjald af fasteignum og skipum, er eigandi notar sjálfur. Ennfremur leigur eftir innstæðukúgildi á jörð-
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um, sem eru i leiguábúð og arður af byggingarpeningi og öðru lausafje,
sem á leigu er selt.
d. Vextir eða arður af skuldabrjefum, hlutabrjefum og öðrum innlendum eða
útlendum verðbrjefum svo og vextir af útistandandi skuldum og öðrum
fjárkröfum, þótt brjef sje eigi fyrir, af sparisjóðsinnlögum og sjerhverri annari arðberandi innstæðu.
e. Ágóði við sölu á fasteign eða lausafje, enda þótt salan falli ekki undir atvinnurekstur skattgreiðanda, ef ætla má að hann hafi keypt eignina eða
öðlast hana á annan hátt i því skyni að selja hana aftur með ágóða, eða
hún hefir verið i eigu hans skemur en 5 ár, ef um fasteign er að ræða,
en annars skemur en 3 ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem
orðið kynni að hafa á samskonar sölu á árinu.
f. Vinningur i veðmáli, happadrætti, eða þvi um líku.
9- gr.
Til skattskyldra tekna íjelaga þeirra og stofnana, sem um ræöir í 3.
gr., telst eigi aðeins það, sem greitt er hluthöfum eða fjelögum sem vextir eða
arður af innborguðu fje, heldur einnig afborganir af skuldum á árinu, óvenjuIegar fyrningar og yfirfærslur á tekjuafgangi í varasjóð, tryggingarsjóð og aðra
slika sjóði, þarmeð þó ekki taldar þær fjárhæðir, sem ábyrgðarfjelög leggja
frá til tryggingar skuldbindingum við þá, sem trygðir eru hjá þeim.
Kaupfjelög, pöntunarfjelög og önnur slík fjelög, sem aðeins selja vörur
til fjelagsmanna sinna, mega og draga frá það, sem úthlutað er fjelagsmönnum í árslok í hlutfalli við vörukaup þeirra hjá fjelaginu, og telst það
eigi skattskyldar tekjur hjá fjelaginu. Á sama hátt mega fjelög, sem aðeins
vinna úr og selja afurðir fjelagsmanna sinna, draga frá það sem þau úthluta
fjelagsmönnum sinum í hlulfalli við framlög þeirra af afurðum, en það telst
til skatts hjá hinum einstöku fjelagsmönnum sem afrekstur af atvinnu þeirra.
Að öðru leyti sæta þau sömu reglum sem önnur fjelög.
Ef kaupfjelag selur einnig öðruin vörur heldur en fjelagsmönnum sínum er allur arðurinn af slikri sölu talinn skattskyldar tekjur hjá fjelaginu. Ef
fjelagið getur ekki gert skýra grein fyrir viðskiftunum við utanfjelagsmenn,
skal telja allan hagnaðinn af starfsemi fjelagsins skattskyldar tekjur.
Nánari ákvæði má setja með reglugjörð.
10. gr.
Til tekna telst ekki:
a. Sá eignaauki sem stafar af því, að fjármunir skattgreiðanda hækka í verði
— hinsvegar kemur heldur ekki til frádráttar tekjum, þótt slíkir Qármunir
lækki í verði —, ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum skattgreiðanda (að meðtöldum verðbrjefum), nema slík sala falli undir atvinnurekstur hlutaðeigandi skattgreiðanda t. d. fasteignaverslun, eða hún falli
undir ákvæðin í 8. gr. e; þegar svo stendur á, telst verslunarhagnaðurinn
af sölunni til tekna og eins má draga frá honum þann skaða, sem orðið
kynni að hafa á samskonar sölu á árinu.
b. Eignaauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp i arf, fallinn eða
ófallinn, af stofnun hjúskapar, útborgun lífsábyrgðar, brunabóta og þess háttar.
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c. Tekjur, sem stafa af eyðslu höfuðslóls eða lántöku.
d. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, sem skattgreiðandi fær, er
hann verður að vera um stundarsakir fjarverandi frá heimili sínu vegna
starfa í almenningsþarfir.
11. gr.
Þegar finna skal skattskyldar tekjur, ber að draga frá:
a. Rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla teknanna,
tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vextir af skuldum, er stafa
beinlinis af atvinnu eða öflun tekna svo og venjulega fyrningu, eða það,
sem varið er til tryggingar' og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eignum
gjaldanda. Nánari ákvæði um, hvernig reikna skuli fyrningu eða viðhald
til frádráttar skulu sett í reglugerð, sem stjórnarráðið semur.
Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi heflr varið sjer
og skylduliði sínu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa honum sjálfum, nje neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sínar fram
sjer í lagi. Eigi má gjaldandi heldur telja með rekstrarkostnaði vexti af
fje, sem hann hefir sjálfur lagt í atvinnurekstur sinn, nje fjelag eða stoínun vexti af hlutafje, stofnfje eða tryggingarfje.
b. Frá embættislekjum ber að draga þann kostnað, skrifstofukostnað o. s. frv.
sem embættisreksturinn hefir haft i för með sjer, svo og lögmæltar kvaðir,
er á embættinu hvila.
c. Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að tryggja
sjer eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari lögboðinni persónutryggingu. Ennfremur má draga frá tekjum þeirra manna, sem
eigi eru að lögum skyldir til að tryggja sjer eða konu sinni lífeyri, iðgjöld
af slíkum lífeyri, sem greidd hafa verið, þó ekki hærra iðgjald nje af hærri
lífeyrisupphæð en embættismanni með sömu tekjum ber að kaupa. Aftur
á móti verða iðgjöld af lífsábyrgðum ekki dregin frá tekjunum nema þau
sjeu lögboðin eða komi í staðinn fyrir iðgjöld af skyldulífeyri.
d. Vexti af skuldum gjaldanda öðrum en þeim, sem um ræðir í stafl. a.
Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, fjelaga
eða stofnana, sem ekki eiga heimili hjer á landi (sbr. 2. gr. og siðari málsgr.
3. gr.) má að eins draga frá tekjunum þau útgjöld, sem beinlinis við koma
þessum tekjum.
Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skattskyldar án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefir
þær sjer og skylduliði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúahalds,
til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg, til umbóta á eignum sínum eða til
þess að afla sjer fjár, til gjafa eða hvers annars sem er.
12. gr.
Tekjur hjóna, er samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds,
enda þótt sjereign sje eða sjeratvinna, enda ábyrgist bóndi skattgreiðslu. Rjett
er bónda eða erfingjum hans að krefjast endurgjalds af konu eða erfingjum
hennar á þeim hluta skattsins, er að rjettum tölum kemur á sjereign hennar
eða sjeratvinnu.
Alþt. 1921. A. (33, löggjafarþing).
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Tekjur barna, sem eru í foreldra húsum (þar með talin stjúpböril,
kjörbörn og fósturbörn) skulu taldar sjerstaklega til skattgjalds ef þau eru
fjárráða. Annars teljast tekjur þeirra með tekjum heimilisföður.
Með tekjum barna, sem eru í foreldrahúsum og eru sjálf skattgreiðendur, telst eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá
heimilisföður, nema það sje endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans.
13. gr.
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hjer á landi, eins og þær
eru ákveðnar samkvæmt 11. gr., skal draga 500 kr., sem eru skattfrjálsar, og
auk þess framfærslueyri fyrir börn (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og
fósturbörn, sem ekki er greitt með fast meðlag), 200 kr. fyrir hvert, ef þau
eru eigi fullra 14 ára í byrjun þess almanaksárs, sem skatturinn er lagður á,
og hata eigi sjálf efni á að kosta framfæri sitt. Sama er um aðra skylduómaga.
Frá tekjum þeirra, sem eru i foreldrahúsum, á framfæri eða við nám
og enga atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist til framfæris þeim
og menningar.
Frá hreinum tekjum innlendra fjelaga og stofnana, eins og þær eru
ákveðnar samkvæmt 11. gr., skal draga 4°/o af innborguðu hlutafje eða innborguðu stofnfje, innborguðum hlutum af trvggingarsjóði o. s. frv.
Að loknum frádrætti samkvæmt þessari grein skal sleppa því sem afgangs verður, þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuhæð, sem þá
er eítir, greiðist skatturinn, og við hana miðast skattgjaldið samkvæmt
6. og 7. gr.
Ef tekjurnar eftir allan lögákveðinn trádrátt nema ekki fullum 100 kr.
greiðist enginn skattur af þeim.
14. gr.
Skattinn ber að miða við tekjurnar næsta almanaksár á undan niðurjötnuninni, nema annað sje venjulegt rekstrarár í atvinnugrein hlutaðeiganda
eða hann sj’ni, þegar hann telur fram tekjur sínar, að hann noti annað reikningsár en almanksárið. Þegar svo er ástatt getur skattanefndin látið það rekstrar- eða reikningsár, sem um er að ræða, koma i staðinn fyrir almanaksárið.
II.
Vm eignarskatl.
15. gr.
Af skuldlausri eign skal árlega greiða skatt í rikissjóð svo sem
hjer segir:
Af fyrstu 5000 kr. greiðist enginn skattur.
Af 5000— 15000 kr. greiðist l°/oo (af þús.) af því sem er umfram'5000 kr.
— 15000— 20000 —----10 kr. af 15000 kr. og 1.2°/oo af afganginum.
— 20000— 30000—-----16 — 20000 ------- 1.5- ------------— 30000- 50000—-----31 — 30000 — —
2— ------------— 50000— 100000—-----71 — 50000 — —
3- -------------
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100000— 200000 kr.greiðist 221
200000- 500000 ----------621
500000-1000000 —---- 2121
1000000- og þar yfir---- 5121
Nemi skatturinn samkvæmt
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kr. aí 100000kr. og 4°/oo af afganginum.
------ 200000 - - 5- ----— 500000 — — 6- ---------- 1000000 - — 7- ----þessu ekki 1 kr. skal honum slept.

16. gr.
Eignarskatt greiða allir hinir sömu sem skattskyldir eru til tekjuskatts,
ef þeir eiga eign eða eignarrjettindi, sem skatt ber að greiða af samkvæmt lögum þessum. Innlend hlutafjelög og önnur fjelög hafa leyfi til að draga hlutafje sitt eða stofnfje frá eignaupphæðinni áður en skattur er á lagður. Menn,
sem eigi eru heimilisfastir hjer á landi, og útlend fjelög greiða aðeins eignaskatt af eignum sinum bjer á landi, og reiknast skatturinn samkvæmt reglunum
í 15. gr., þó aldrei lægri en 2°/oo af hinum skattskyldu eignum.
17. gr.
Undanþegnir öllum eignarskatti eru hinir sömu, sem samkvæmt 4. gr.
eru undanþegnir tekjuskatti. Þeir sem samkvæmt 5. gr. eru undanþegnir
tekjuskatti, eru einnig tíndanþegnir eignarskatti í samræmi við reglur þær, sem
settar eru i þeirri grein.
18. gr.
Skattskyldar eignir teljast, með þeim undantekningum og takmörkunum, sem gerðar eru í 15. og 16. gr., allar fasteignir og alt lausafje skattgreiðanda,
að frádregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, verkfæri,
vjelar, vörubirgðir, peningar og verðbrjef, útistandandi skuldir og aðrar fjárkröfur og verðmæt eignarrjettindi, ennfremur húsgögn og aðrir innanstokksmunir, fatnaður, skartgripir, bóka- og listasöfn. Þegar skattur greiðist samkvæmt
síðari málsgr. 16. gr. má þó aðeins draga frá þær skuldir, sem hvíla á þeim
eignum, sem skattur er greiddur af. Eignirnar eru jafnt skattskyldar hvort sem
þær gefa af sjer nokkrar tekjur eða engar.
19- gr.
Með skattskyldum eignum er eigi talið:
a. Skilyrðisbundin fjárrjettindi, svo sem rjeltur til lífsábyrgðarfjár, sem ekki
er enn fallið til útborgunar.
b. Rjettur til eftirlauna, lífeyris eða annarar áframhaldandi greiðslu, sem
bundin er við einstaka menn, svo og leigulaus bústaður og önnur
afnotarjettindi.
20. gr.
Við mat á eignum lil eignarskatts skal farið eftir þessum reglum:
a. Vitðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati.
b. Verðlag á skipum og öðru lausafje skal miða við áætlað söluverð. Við ákvörðun
þess skal meðal annars hafa hliðsjón af því, hve hátt eignirnar eru vátrygðar.
c. Hlutabrjef, skuldabrjef og önnur slik verðbrjef skal meta eftir nafnverði,
nema þau hafi annað gangverð eða áætlað söluverð.
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d. Útistandandi skuldir skulu taldar með nalnverði, hvort sem vextir eiga að
greiðast af þeim eða ekki. Óvissar skuldir má færa niður eftir áætlun og
ófáanlegar skuldir skulu ekki taldar með.
e. Rjettindi til stöðugra tekna skulu metin eftir því endurgjaldi, sem hæfilegt
væri fyrir þau þegar skatturinn er lagður á.
Nánari reglur um virðingu getur stjórnarráðið sett.
21. gr.
Heimilisfaðir greiðir skatt af eignum konu og barna, þegar tekjur þeirra
teljast með tekjum hans til tekjuskatts.
22. gr.
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda i lok almanaksárs. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaksárið, telja
fram eignir sinar i lok þess reikningsárs, sem er næst á undan niðurjöfnuninni.
Upphæð sú, sem skattur er talinn af, skal ávalt deilanleg með 100.
Þvi, sem fram vfir er, skal slept.

III.
Um skattanejndir o. fl.
23. gr.
Um ákvörðun tekjuskatts og eignarskatts í Reykjavík skal skipa fyrir
með konunglegri tilskipun eftir að um það hefir verið samið við bæjarstjórn
Revkjavíkur. Með þeirri tilskipun má brevta skipun niðurjöfnunarnefndar
bæjarins, bæði tölu nefndarmanna og kosningu og veita landsstjórninni heimild til að skipa mann eða menn til að framkvæma starf niðurjöfnunarnefndar
og skattanefndar.
24. gr.
Utan Reykjavikur er tekjuskattur og eignarskattur til ríkisins ákveðinn
af skattanefndum, sem skipaðar eru til þess, ein í hverjum hreppi og kaupstað. í skattanefnd sitja 3 menn, í kaupstöðum bæjarstjóri, einn maður tilnefndur at bæjarfógeta og einn maður kosinn af bæjarstjórn, en í hreppum
hreppstjóri og ásamt honum einn maður tilnefndur af sV’slumanni og annar
kosinn af hreppsnefndinni. í kaupstöðum þar sem ekki er sjerstakur bæjarstjóri annar en bæjarfógeti, tilnefnir bæjarfógeti tvo menn í skattanefnd. Auk
þess skal kjósa tvo varamenn, er taka sæti í nefndinni í forföllum nefndarmanna. Annan varamanninn tilnefnir bæjarfógeti eða sýslumaður, en hinn
bæjarstjórn eða hreppsnefnd.
Formaðnr skattanefndur í kaupstöðum er bæjarstjóri, eða þar sem
hann er eigi, sá nefndarmaður, sem bæjarfógeti nefnir til, en annarsstaðar er
hreppstjóri formaður. í forföllum formanns kýs skattaneíndin sjálf formann
um stundarsakir.
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25. gr.
í hveiju lögsagnarumdæmi skal skipa yfirskattanefnd. Þar sem bæjarfógetaembætti er sameinað sýslumannsembælli skal vera ein yfirskattanefnd
bæði fyrir kaupstaðinn og sýsluna. í nefndinni eiga sæti lögreglustjóri, sem er
formaður, og 2 menn, sem fjármálaráðherra skipar. Hann skipar og tvo varanefndarmenn, sem taka sæti í nefndinni i forföllum nefndarmanna eftir því
sem formaður ákveður.
26. gr.
Saroi maður má eigi sitja í skattanefnd og yfirskattanefnd. Skattanefndarmenn og yfirskattanefndarmenn, aðrir en formenn, skulu skipaðir til 6 ára,
þannig að annar nefndarmanna fer frá 3. hvert ár, í fyrsta skifti eftir hlutkesti. Ef nefndarmaður devr eða fer frá af öðrum ástæðum, áður en starfstími hans er liðinn, skal skipa mann í stað hans til þess tíma, er hann átti
eftir að sitja. Formenn skattanefnda í kaupstöðum, sem koma í stað bæjarstjóra, skulu ætíð skipaðir til 6 ára.
Nefndarmann, sem gengur úr, má skipa aftur svo oft sem vill. Þó er
enginn, sem setið hefir 6 ár í nefnd, skvldur til að taka við skipun af nýju
uns 6 ár eru liðin frá þvi að hann gekk úr nefndinni. Sextugur maður að
aldri er ekki heldur skyldur að taka við starfinu, en annars getur enginn skorast undan því, sem náð hefir lögaldri og er eigi öðrum háður sem hjú.
27. gr.
Skattanefndarmenn og yfirskaltanefndarmenn, sem eigi hafa áður unnið
eið embættismanna eða sýslunarmanna, skulu á fyrsta nefndarfundi, sem þeir
eru á, undirrita í gjörðabók nefndarinnar æru- og drengskaparheit um, að
þeir skuli gegna starfi sínu hlutdrægnislaust eftir bestu vitund og sannfæringu
og gæta þagnarskyldu sinnar um þau atriði, er lúta að eignum og tekjum
gjaldþegna og þeir fá vitneskju um vegna starfs sins.
28. gr.
Þá er skattanefnd kveður á um skattskyldar tekjur og eign einhvers
af nefndarmönnum, barna hans, foreldra eða systkina, má hann ekki taka
þátt i gjörðum nefndarinnar.
Ef sá, er kærir ákvörðun skattanefndar um tekjur hans og eign, er
sjálfur í þeirri skattanefnd eða í vfirskattanefndinni, tekur varamaður sæti í
nefndinni, þá er úrskurður er feldur um kæru hans.
29. gr.
Skattanefndarmenn fá þóknun fyrir starf sitt eins og hjer segir:
1. Um borgun til skattanefndar i Revkjavík fer eftir samningum þeim, er i
23. gr. getur. Hið sama er um vfirskattanefnd þar, ef hún verður skipuð.
2. 1 öðrum kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur út af fyrir sig, skal
greiða skattanefnd alt að 2° o af tekjuskattinum og eignarskattinum eins
og hann verður i kaupstaðnum eða kauptúninu samkvæmt úrskurði yfir-
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skattanefndar, þó þannig, að borgunin fari eigi fram úr 8 kr. íyrir hvern
starfsdag nefndarmanns.
3. Annarsstaðar á landinu skal greiða skattanefnd alt að 4% af skattinum í
hreppnum eins og hann verður eftir úrskurði yfirskattanefndar, enda sje
dagkaup ekki hærra en 8 kr. fyrir hvern nefndarmann.
4. Yfirskattanefndarmenn fá í þóknun 8 kr. á dag. Borgun til formanna telst
þó innifalin i embættislaunum þeirra.
5. Þóknunin til yfirskattanefnda greiðist að öllu leyti úr ríkissjóði og úrskurðar stjóruarráðið reikninga þeirra. Þóknunin til skattanefnda greiðist að
hálfu úr ríkissjóði og að hálfu úr sveilar- eða bæjarsjóði. Formaður vfirskattanefndar úrskurðar reikninga skattanefndar og greiðir á manntalsþingum það, er ríkissjóður skal greiða. Hann skal einnig Iáta hreppsnefnd eða
bæjarstjórn vita nægilega snemma ár hvert, hversu mikið hún skal greiða
skattanefnd, enda sje gjald þetta eigi greitt siðar en á manntalsþingi.
IV.
Um framlal tekna, fresli, úrskurði, innheimtu o. fl.
30. gr.
Gjaldendur skulu venjulega settir i skatt þar sem þeir eru búsettir,
þegar skattanefndir taka til starfa. Hlutafjelög og önnur atvinnufjelög skulu,
ef þau eru innlend, sett i skatt þar sem þau hafa heimili, en sjeu fjelögin
útlend, skulu þau sett í skatt þar sem aðalumboðsmenn þeirra hjer á landi
eru búsettir, enda bera tjeðir umboðsmenn ábyrgð á greiðslu skattsins. Aðrir
gjaldendur, sem ekki eru búsettir hjer á landi, greiða skatt á þeim stöðum,
þar sem þeir hafa tekjur eða eignir.
Stjórnarráðið sker úr, ef vafi leikur á hvar gjaldandi skuli settur í skatt.
31. gr.
Allir þeir, sem hafa skattskyldar tekjur, skulu fyrir febrúarmánaðarlok ár hvert — eða ef þeir reka atvinnu á fleirum stöðum en einum, í siðasta
lagi 20. marz — afhenda skattanefnd skriflega sk\Trslu uppá æru og samvisku
um tekjur sínar síðastliðið ár og eignir i árslok. Sama skylda hvílir á hverjum þeim, er veitir forstöðu verslun, verksmiðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef
eigandinn er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn fjelags eða stofnunar og
á þeim, sem hefir á hendi fjárhald fvrir þann, sem ekki er fjárráður.
Nú þykist framteljandi eigi sjálfur fær um að gefa fullnægjandi skýrslu
um tekjur sinar, og er þá skattanefnd skyld að veita honum aðstoð til þess.
En hann er skyldur að láta skattanefnd í tje allar upplýsingar, er hún þarf
til þess að gera tekjuframtal hans sem rjettast, svo sem sundurliðaða skýrslu
um eignahag hans í ársbyrjun og árslok, um kostnað til fjölskyldu hans, um
allar greiðslur gjalda og tekna, er heimili hans og atvinnuveg snerta o. s. frv.
Skattanefnd getur og æfinlega krafist, að 1 eða 2 nefndarmenn fái að kynna
sjer bókhald gjaldanda og getur nefndin einnig falið þá rannsókn 1 eða 2
reikningsfróðum mönnum utan nefndarinnar. Þó má ekki velja til slíkrar
rannsóknar keppinaut gjaldanda, nema gjaldandi veiti samþykki sitt til þess.
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32. gr.
Allir embættisnienn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi í almenningsþarfir, stjórnendur banka, sparisjóða, hlulafjelaga og annara fjelaga og
stofnana eru skyldir að láta skattanefndum ókeypis í tje allar þær skýrslur,
er þær heiðast og með þurfa, svo sem skýrslur um starfslaun, um skuldabrjef,
vaxtabrjef og hlutabrjef, sem eigandi er nafngreindur að, um vaxtafje i bönkum
og sparisjóðum og annað því um líkt. Þeir, sem hafa menn í þjónustu sinni, er
taka kaup fyrir starf sitt, eru og skvldir að skýra frá, hvaða kaup þeir greiði
hverjum manni.
33. gr.
Eftir skýrslum þeim, er skattanefnd tekur gildar, skal hún kveða á
um tekjuupphæð og eign hvers eins. Þyki nefndinni skýrsla einhvers tortryggileg, skal hún skora á hann að láta nefndinni í tje frekari skýringar og sannanir. Fái skattanefnd eigi fullnægjandi skilríki fyrir framtalinu innan þess tima,
er hún hefir tiltekið, skal hún áætla tekjur hans og eign eftir bestu vitund.
Dvelji hann utanlands eða svo langt i burtu, að erfitt er að ná til haus, og
hafi hann ekki umboðsmann fyrir sig nærlendis, sem nefndinni er kunnugt
um, eða ef ekki er kunnugt um dvalarstað hans, má hún áætla tekjur hans
og eign án þess að gera honum viðvart.
Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá nefndin áætla
tekjur hans og eign svo ríflega, að ekki sje hætt við, að upphæðin sje sett
lægri en hún á að vera í raun rjettri, enda skal hún að minsta kosti vera 10%
hærri heldur en skattmat næsta árs á undan, og ef vanrækslan er itrekuð
skal hækkunin vera minst tvöföld á við hækkunina árið á undan.
34. gr.
Þegar alvarleg veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol skattgreiðanda, þá getur skattaneíndin að vísu ekki veitt honum neina linun þessvegna, en hún má taka við umsókn til skattanefndar um linun eða eftirgjöf
á skattgreiðslunni og sendir hana með umsögn sinni til yfirskattanefndar, og
ennfremnr getur hún af eigin hvötum gert tillögur um lækkun á skattgjaldi,
þegar svo er ástatt.
35. gr.
Innan marzmánaðarloka skal skattanefnd hafa lokið við ákvörðun
tekna og eigna og samið skrá um alla þá, sem tekjuskatt eða eignarskatt
eiga að greiða í hreppnum eða kaupstaðnum.
Skattskráin skal framlögð 1. dag aprílmánaðar á þingstað hreppsins
eða öðrum hentugum stað, er auglýstur skal fyrir fram, og í kaupstöðum á
bæjarþingsstofunni eða skrifstofu bæjarfógeta, og liggja þar til sýnis til 15. dags
sama mánaðar.
Sjerhver gjaldandi getur snúið sjer til skattanefndar og fengið hjá henni
vitneskju um, eftir hverju hún hefir farið við ákvörðun tekna hans og eigna.
36. gr.
Ef einhver er óánægður með ákvörðun skattanefndar um tekjur hans
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og eign, skal hann bera upp kæru sina brjeflega fyrir formanni skaitanefndar
fyrir 15. dag aprílmánaðar. Innan sama tíma er hverjum gjaldanda heimilt
að kæra yfir því, að skattskyldum manni sje slept eða tekjur og eign einhvers
sje of lágt ákveðin, svo og að bera upp aðfmningar um hvert það alriði i
skattskránni, sem að einhverju leyti getur snert hagsmuni hans. Formaður
kveður nefndarmenn til fundar ásamt kæranda og þeim sem kært er yfir, og
skal úrskurður feldur um kæruna fyrir lok sama mánaðar og hlutaðeigendum
gert viðvart um úrslitin.
Skatlanefnd leiðrjettir skattskrána samkvæmt úrskurðum þeim, sem
feldir eru, og sendir hana siðan ásamt framtalsskýrslum tafarlaust til formanns
yfirskattanefndar.
37. gr.
Úrskurði skattanefndar má skjóta til yfirskattanefndar. Skal það gert
brjeflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sje kæra eigi komin til formanns
yfirskattanefndar fyrir 15. dag maímánaðar, verður henni ekki sint.
Yfirskattanefnd sker úr öllum kærum vfir úrskurðum skattanefnda í
umdæmi sínu og birtir bæði kæranda og skattanefnd úrskurðinn og er því
máli þar með lokið.
Einnig úrskurðar hún, hvort og að hve miklu leyti taka skuli til greina
umsóknir þær, sem henni hafa borist frá skattanefndum um linun í skattgreiðslu vegna ástæðna þeirra, sem getið er i 34. gr.
38. gr.
Yfirskattanefnd skal nákvæmlega endurskoða allar skattskrár i umdæmi
því, sem hún er skipuð yfir, og hafa strangt ettirlit með því, að skattanefndir
gegni skyldu sinni að ganga rikt eftir rjettu tekju- og eignaframtali. Ef nefndinni virðist framtalsskýrslur vera ófullnægjandi eða eitthvað óljóst eða rangt í
skattskránum, að einhver sje vantalinn eða tvítalinn á skrá, getur hún heimtað
nánari skýringar, og skal síðan lagfæra skattskrárnar eftir þvi sem henni þykir rjett vera.
Ef skattskrá breytist við endurskoðun yfirskattanefndar, skal formaður
tilkynna það skattanefnd þeirri, er hlut á að máli, til birtingar fyrir þeim gjaldendum, sem tekju- eða eignamat hefir verið hækkað hjá.
Störfum yfirskattanefndar skal lokið fyrir maímánaðarlok.
39. gr.
Skattanefndir halda gerðabók og rita í hana skattskrár og úrskurði.
Gerðabækur skattanefnda lætur stjórnarráðíð til búa á kostnað ríkissjóðs og
skulu þær löggiltar af lögreglustjóra.
Yíirskattanefndir hafa einnig gerðabók og rita í hana úrskurði sína og
ákvarðanir. Pessar gerðabækur löggildir stjórnarráðið.
40. gr.
Formaður skattanefndar skal árlega láta hreppsnefnd eða niðurjöfnunarnefnd ókeypis í tje endurrit af skattskrá hreppsins til afnota við niðurjötn-
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Uh sveitargjalda. Svo skulu og formenn skattanefnda gefa hagstofunni skýrslu
um skattálagninguna í því formi, sem hún fyrirskipar.
41. gr.
Stjórnarráðið heíir vakandi auga á þvi, að skattanefndir og yflrskattanefndir ræki skyldur sinar og fvlgi rjettum reglum í starfi sinu. Heflr það
rjett til að fá sendar framtalsskýrslur gjaldenda eftir því sem þörf gerist og
leita umsagnar og skýringa skattanefnda á öllu því, er skattálagningunni
við kemur.
42. gr.
Lögreglustjórar innheimta tekjuskatt og eignarskatt á manntalsþingum ár hvert.
43. gr.
Tekjuskatt og eignarskatt skal hver heimilisráðandi inna af hendi
fyrir þá gjaldskylda menn, sem eru til heimilis hjá honum, en á rjett til endurgjalds hjá þeim.
V.
Retsiákvœði.
44. gr.
Ef einhver vanrækir að gefa lögboðna skýrslu um tekjur sínar og
eignir, skal formaður skattanefndar tafarlaust senda honum brjeflega áminningu
um að bæta úr því innan 5 daga. Láti hann samt sem áður farasf fyrir að
fullnægja skyldu sinni, missir hann rjetlinn til að kæra vfir ákvörðun skattanefndar um tekjur hans og eign, nema hann geti sannað, að tekjur hans eða
eign hafi verið áætlaðar af skattanefnd rneir en fjórðungi hærri heldur en þær
voru í raun og veru. Sje mismunurinn
eða meira, skal hann greiða skatt
af hinni rjettu upphæð að viðbættum ’/í.
Akvæðum laga þessara um viðurlög fyrir vanrækslu á framtali þarf þó
eigi að beita, ef skattanefnd telur gjaldanda hafa fært fram gildar ástæður sjer
til afsökunar.
45. gr.
Nú skjTrir maður visvitandi rangt frá einhverju þvi, er máli skiftir um
tekjuskatt eða eignarskatt, og skal liann þá sekur um alt að því tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. Sektina skal þó aldrei miða við lengri tíma
en 10 ár alls. Stjórnarráðið ákveður sektina, nema það eða sá seki óski, að
málinu sje vísað til dómstólanna.
Nú verður slikt uppvist við meðferð dánarbús og skal þá greiða úr búinu tvöfalda þá upphæð er á vantar.
Skiftarjettur eða skiftaforstjóri eru skyldir, þegar lokið er uppgerð á
tekjum og gjöldum bús, að gefa skattanefnd skýrslu um fjármuni þá, er hinn
framliðni hefir látið eftir sig, svo framarlega sem þeir nema ekki minna en
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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6000 kr. Við vanrækslu þessarar skyldu getur stjórnarráðið lagt dagsektir uns
henni er fullnægt.
46. gr.
Sá sem sekur verður um afbrot það, sem um getur í 1. málsgr. 45.
gr. skal auk sektarinnar, sem þar er ákveðin, greiða eftir á skaltupphæð þá,
sem undan var dregin.
Sömu skyldu til að greiða skatt eftir á hefir og hver sá, sem af afsakanlegum misskilningi eða misgáningi hefir skýrt frá tekjum sínum og eignum
lægri en vera bar, og því greitt minni skatt heldur en honum bar skylda til.
47. gr.
Skattanefndarmönnum og yfirskattanefndarmönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þvi, er þeir komast að, sökum starfa síns, um afnahag skattþegna.
Sama gildir um þá, er veita kynnu nefndunum aðstoð við starf þeirra
eða á anuan hátt íjalla um framtalsskýrslur manna.
48. gr.
Nú skorast einhver undan því að láta af hendi skýrslur þær, er í 32.
gr. segir, og sker stjórnarráðið þá úr ágreiningi um það efni, og getur ef þörf
krefur lagt við dagsektir uns skyldunni er fullnægt.
Nú hefir skattanefnd eða yfirskatlanefnd eigi framkvæmt störf sín samkvæmt lögum þessum áður lögmæltur timi sje liðinn, þá varðar það seklum alt
að 100 kr. og getur stjórnarráðið auk þess skyldað þær til þess að ljúka við
þau að viðlögðum dagsektum fyrir hvern einslakan mann í nefndinni, er eigi
getur borið fyrir sig lögmætar afsakanir.
49. gr.
Mál út af brotum á ákvæðum 45. gr. 1. málsgr. og 47. gr. laga þessara
skulu sæta sakamálsmeðferð. Mál út af hrotum þeim, er í 44. gr., 45. gr. 3
málsgr. og 48. gr. segir, skulu sæta meðferð sem opinber lögreglumál. Refsimál, er fara skal með sem opinbert lögreglumál, skal eigi höfða nema sá, er
hlut á að máli, skattanefnd, yfirskattanefnd eða stjórnarráð krefjist þess.
50. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð og má gera aðför
til innheimtu þeirra.
V.
Almenn ákvœði.
51. gr.
Stjórnarráðið gefur út leiðbeiningar um skilning á lögum þessum, um
nánarí ákvörðun skaltskyldra tekna og störf skaltanefnda. Ennfremur gerir
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það fyrirmyndir að eyðublöðum undir skattskrár og tekjuframtal og lætur
prenta á kostnað rikissjóðs.
52. gr.
Heimilt er með ákvæði í fjárlögum að hækka eða lækka tekjuskatt
um eitt ár í senn, með því að margfalda allar skattupphæðir með sömu tölu.
53. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum skal í fyrsta sinni lagður á árið
1922. Um leið og þau koma til framkvæmdar eru úr lögum numin lög 14.
des. 1877 um tekjuskatt, lög 3. okt. 1903 um viðauka við tjeð lög og lög 26.
okt. 1917, um breyting á og viðauka við sömu lög.

Athugasemdir við frumvarp til laga
um tekjuskatt og eignarskatt.
Síðan 1877 hefur tekjuskattur verið í lögum hjer á landi. En hann
náði ekki til aðalatvinnuvega landsmanna, landbúnaðar og sjávarútvegs. í stað
þess hvíldi á landbúnaðinum ábúðarskatturinn og lausafjárskatturinn að mestu
leyti, en útflutningsgjald af sjávarafurðum og lausafjárskatturinn að litlu leyti
áttu að koma i staðinn fyrir tekjuskatt af sjávarútvegi. Sjálfur tekjuskatturinn
hvíldi þvi nær eingöngu á tekjum af verslun, iðnaði og embættum og svo á
eignartekjum öðrum en af húseignum, er húsaskatturinn hvildi á. Allir þessir
skattar samanlagðir áttu að mynda samstætt skattkerfi, er hvildi á öllum tekjum af allskonar atvinnu og eign.
Jafnvel þótt viðurkenna beri, að skattafyrirkomulag þelta haíi verið
vel úr garði gert og vel viðunandi í upphafi, þá verður því varla neitað, að
það er að ýmsu leyti orðið úrelt og ósanngjarnt. Bæði lausafjárhundruð og
lausafjáreign eru harla ófullkominn mælikvarði á allar tekjur af landbúnaði,
enda þótt hvorttveggja geti verið góð leiðbeining meðal annars til þess að
finna tekjurnar, Og þá er ekki siður fast gjald af útfluttum sjávarafurðum
ófullkominn tekjuskattur af sjávarútvegi, ekki sist þegar þess er gætt, að mikið
af sjávaraflanum er notað i landinu sjálfu. Milliþinganefndin í skattamálum frá
1907 komst líka að þeirri niðurstöðu, að best væri að afnema þessa skatta,
nema útflutningsgjald af sjávarafurðum, og setja i þeirra stað tekjuskatl af
öllum tekjum og almennan eignaskatt auk sjerstaks fasteignaskatts. Voru frumvörp nefndarinnar um tekjuskatt lögð fvrir alþingi 1913 með litlum breytingum
öðrum en þeirri, að eignarskatturinn var feldur í burtu. Málið kom aðeins til
umræðu i neðri deild og frv. tekin aftur eftir að frv. um fasteignaskatt hafði
verið felt. Síðan hefur það ekki verið tekið upp aftur, en á þinginu 1917 var
samþvkt breyting á tekjuskattslögunum, sem auk fvrirmæla um, að stighækkun
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skattsins skyldi halda lengur áfram og að ríkara skyldi ganga eftir tekjuframtali, skipaði svo fyrir, að skatturinn skyldi einnig ná til landbúnaðar og sjávarútvegs. Þar með var í rauninni aðhylst sú stefna, sem milliþinganefndin
1907 hafði haldið fram, að láta tekjuskattinn vera almennan og ná til allra
tekna, en þar með var líka rofið skattakerfi það, sem lögleitt var 1877. Við
það að tekjuskatturinn var látinn ná til landbúnaðar og sjávarútvegs alveg á
sama hátt sem til annara atvinnuvega, urðu ábúðar- og lausafjárskatturinn og
útflutningsgjaldið sjerskattur, en ekki hlutar af almennum skatti. Þar með er
þó ekki sagt, að sjálfsagt sje að fella þá burtu, því að sjerstakar ástæður geta
verið til að halda þeim eða einhverjum þeirra sem sjersköttum.
Við athugun þá á skattalöggjöf landsins, sem fram hefur farið samkvæmt ályktum alþingis 1919 hefur það verið tekið til allitarlegrar íhugunar,
hvaða afstöðu ætti að taka til tekjuskattsins og þá einkum hvort heldur halda
ætti við skattakerfið frá 1877 með nauðsvnlegum viðaukum og brevtingum á
þeim sköttum, sem þar falla undir, eða taka upp almennan tekjuskatt eins og
milliþinganefndin frá 1907 stakk upp á og alþingi 1917 samþvkti. Hjer er aðallega um þær tvær stefnur að ræða, hvort miða eigi skattinn við framtal og
áætlun á tekjum hvers eins eða að meira eða minna leyti við almenn vtri
tákn, án rannsóknar á högum einstaklingsins, eins og samkvæmt skattakerfinu
frá 1877 að því er snertir landbúnað og sjávarútveg.
Hvor þessara leiða hefur sína kosti. Þegar skatturinn er lagður á eftir
vtri táknum (svo sem ábúðarhundruðum, skepnueign, bátaeign, fiskútflutningi
o. fl.) er örðugra að komast undan skatti með röngu framtali og menn hafa
þá siður ástæðu til að fyrtast yfir að verið sje að hnýsast í einkahagi þeirra,
en hinsvegar er þá mjög mikið komið undir, að sá mælikvarði, sem valinn
er, sje nærri lagi í sem flestum tilfellum, því að öldungis ómögulegt er að
finna neinn mælikvarða, sem ekki sje meira eða minna rangur í ýmsum tilfellum. Það er aftur á móti aðalkosturinn við tekjuskattinn, sem miðaður er
beint við tekjur hvers eins, að hann getur betur en nokkur annar skattur
lagað sig eftir gjaldþoli einstaklinganna, sem mest er komið undir fjárhæð
teknanna. Að svo miklu levti sem aðrar ástæður skifta máli um gjaldþolið,
annaðhvort til að draga úr þvi eða auka það, má einnig taka tillit til þess í
tekjuskattinum t. d. veita ákveðna linum í skatti vegna ákveðinnar ómagabyrðar, eða leggja hærri skatt á þær tekjur, sem stafa af eign heldur en af
atvinnu. Með því að gjaldþolið vcx meira en hlutfallslega með tekjuhæðinni
og háar tekjur þola þá hlutfallslega hærri skatt heldur en lágar, má taka það
til greina með því að láta skattgjaldið vera slighækkandi (progressivt). Það
er mjög auðvelt í tekjuskatti, sem lagður er á allar hreinar tekjur hvers einstaklings, hvaðan sem þær stafa, en mjög torvelt eða jafnvel ógerningur ef
aðeins er miðað við einhver ytri tákn án rannsóknar á tekjum einstaklingsins. Af þessum ásæðum verður tekjuskatturinn, ef hann er í góðu lagi, rjettlátasti skatturinn. Auk þess má með tekjuskatti bæta úr ýmsum annmörkum sem
óhjákvæmilega eru samfara öðrum sköttum. Þannig er það viðurkent, að tollarnir koma tiltölulega þyngra niður á lágum tekjum heldur en háum, en úr
þvi má bæta með þvi, að leggja tiltölulega hærri skatt á bærri tekjurnar. Ennfremur hefir tekjuskatturinn þann kost, að hann fer vaxandi með vaxandi
velmegun, án þess að breyta þurfi skattgjaldsákvæðunum.
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Af þeim leiðum, sem nefndar hafa verið, virðist miklu meira mæla með
því að veija þá, að taka upp almennan tekjuskatt, sem lagður sje á tekjur allra
stjetta eftir sðmu reglum og miðaður við framtal og áætlun á tekjum hvers
skattgreiðanda. Sá skattur hefur líka hvervetna mjög rutt sjer til rúms og
jafnvel sumstaðar, þar sem tekjuskattur hefur verið með því sniði, að skattgjaldið miðaðist við ytri tákn, en ekki rannsókn á högum einstaklingsins, eins
og t. d. að miklu Ieyti á Englandí, hefur skatturinn smáfærst i áttina til þess,
að verða skattur á tekjum einstaklingsins, þvi að einungis með því móti hefur
verið unt að færa sjer í nvt ýmsa kosti tekjuskattsins, svo sem stighækkun
skattgjaldsins og frádrátt fyrir ómagabyrði og lifnaðarlágmarki. En ef sú stefna
verður upp tekin, að hafa almennan tekjuskatt á tekjum allra stjetta, þá er
full ástæða að taka tekjuskattslögin núverandi til gagngerðrar endurskoðunar,
en láta ekki sitja við það eitt, að draga landbúnað og sjávarútveg innundir
skattinn eins og gert var á þinginu 1917, enda var sú ráðstöfun til bráðabirgða
þar til tekjuskattslögin yrðu tekin til endurskoðunar í heild sinni. Það hefur
nú verið gert, og er frumvarp það, sem hjer liggur fvrir, árangurinn af þvb
Auk núverandi tekjuskattslaga og frumvarpa milliþinganefndarinnar frá 1907
hefur mest verið bygt á tekjuskattslöggjöf Norðurlanda, einkum Danmerkur.
1 frumvarpi þessu er eignartekjum og atvinnutekjum slegið saman og
sami skattur greiddur af hvorumtveggja í stað þess, að hærri skatfur er nú
greiddur af eignartekjum heldur en af atvinnutekjum, en aftur á móti er
jafnhliða tekjuskattinum tekinn upp nýr skattur, eignarskattur af skuldlausri
eign, auk fasteignaskatts, sem um ræðir i öðru frumvarpi. Með eignarskattinum
verður náð sama markmiði sem með eignartekjuskattinum, að leggja þyngri
skatt á eignartekjur heldur en á atvinnutekjur, þar sem þær að öðru jöfnu þola
meiri skattbvrði. Er það einfaldara og óbrotnara, að leggja aukaskatt á eignirnar heldur en að greina i sundur, hvað af tekjunum stafar af eign og hvað
af atvinnu, sem í mörgum tilfellum er mjög erfitt. Auk þess er með eignarskattinum lagður skattur á eignir, sem engar beinar tekjur gefa af sjer, nema
nautnina af eign og notkun þeirra, og eru þvi vottur um velmegun eigandans.
Það virðist ekki frekar ástæða til að hlífa við skatti þeim eignum, sem varið
er til ýmiskonar þæginda og munaðar, heldur en þeim, sem varið er til arðberandi fyrirtækja.
Það hefur verið einn aðalgalli á núgildandi tekjuskattslögum, að altof
vægt hefur verið gengið eftir þvi að fá upplýstar tekjur manna. Á þinginu
1917 var gerð dálitil tilraun til að bæta úr þessu, sem ef til vill hefur orðíð
til nokkurs gagns, en var þó ófullnægjandi þar sem engin viðurlög voru sett
við þvi, að telja ekki fram tekjur sinar. í þessu frumvarpi hefir því mikil
áhersla verið lögð á að tryggja það sem best, að allar tekjur og eignir, sem
skatt ber að greiða af, komi fram til skaffgjalds. Er öllum skattgreiðendum
því gert að skyldu, að gefa skattanefnduin svo fullkomnar upplýsingar sem
krafist er og þeir geta í tje látið um tekjur sinar og eignir og vanræksla í þvi
efni látin varða missi kærurjettar vfir skattálagningunni að miklu leyti og
skyldu fyrir skattanefnd að hækka skattinn ár frá ári þar til skattgreiðandi
kýs að telja fram sjálfur tekjur sínar og eignir. Þetta atriði er í rauninni þýðingarmesta atriðið i öllnm tekjuskattslögunum og undir framkvæmd þess er
það mikið komið, hvort tekjuskattturinn nær tilgangi sínum, að leggja skatt-
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bjTÖina á borgarana eftir þvi, hversu færir þeir eru að bera hana. Til þess að
þetta lánist vel, þarf bæði töluverðan siðferðisþroska meðal borgaranna og árvekni af hálfu framkvæmdarvaldsins, sem sjer um skattálagninguna, og sjálfsagt má búast við, að hvorutveggja verði nokkuð áfátt allvíða, ekki síst fyrsta
kastið. En þótt allmikið kunni að vanta á fullkomnun í þessu efni, einkum í
byrjun, þá er þó varla gerandi ráð fyrir, að meiri brögð verði að þvi hjer
heldur en annarstaðar, þar sem framtalsskylda hefur verið tekin upp og þótt
yfirleitt gefast vel þrátt fyrir nokkra misbresti. 1 Prússlandi hækkaði tekjuskatturinn um 40% þegar framtalsskylda var lögleidd og bæði i Sviþjóð og
Noregi komu stórum meiri tekjur fram til skattgjalds eftir að framtalsskylda
var lögleidd þar. Það virðist þvi varla til oí mikils ætlast, þólt gert sje ráð
fyrir, að framtalsskylda til tekjuskatts með nægilegum viðurlögum leiði til þess,
að allmiklu meiri tekjur komi fram til skattgjalds heldur en hingað til og
skatturinn hækki því af sjálfu sjer, jatnvel þótt skattprósentan sje ekki hækkuð
frá þvi sam nú er.
Þar sem frumvarpið, að þvi er framtalsskylduna snertir, er miklu
strangara heldur en núgildandi tekjuskattslög, þá er það aftur á móti vægara
að því leyti, að það veitir linun i skattinum þeim, sem hafa ómaga fram að
færa, auk þess sem það leyfir að draga vexti af öllum skuldum frá tekjunum
áður en skattur er á lagður. Með þessu móti er nokkurt tillit tekið til þess,
að gjaldþol ómagamanna er minna heldur en ómagalausra, þótt tekjurnar sjeu
jafnmiklar og skuldugra minna heldur en skuldlausra.
Um einstakar greinar frumvarpsins þykir hlýða, að gera þessar athugasemdir.

Um 1. og 2. gr.
Ákvæðin í þessum greinum um skattskyldu einstakra manna eru
samhljóðandi núgildandi tekjuskattslögum, nema að i siðari málsgr. 2. gr. hefir
verið bætt inn i ákvæði um, að skatti af arði erlendis búsettra manna í innlendum hlutafjelögum eða öðrum fyrirtækjum skuli haldið eftir við greiðslu
arðsins. Er það gert til þess að koma i veg lyrir, að tekjur þessar sleppi undan skatti, sem annars er hætt við.
Um 3. gr.

í þessari grein er ákveðið, að á fjelögum, sjóðum og stofnunum skuli
alment hvila samskonar skattskylda sem á einstökum mönnum, hvort sem
þau eru innlend eða útlend, og hvort sem þau eru hlutafjelög, samvinnufjelög
eða í öðru sniði. Þó er sú undantekning gerð um verslunarfjelög og önnur
atvinnufjelög með 5 eða færri persónulega ábyrgum þátttakenduni, að sleppa
megi að leggja skatt á fjelagið sjálft, en leggja hann í þess stað á hina einstöku
þátttakendur, ef þeir óska eftir þvi, og skýra frá afstöðu hvers fyrir sig gagnvart fjelaginu. Flest atvinnufjelög með persónulegri ábyrgð munu geta komist
undir þessi ákvæði og virðist ekki ástæða til að hafa heimildina viðtækari og
leyfa fjölmennari fjelögum að skifta skattbyrði sinni á þátttakendurna. Ef slíkt
fjelag er sett í skatt, fer um það sem einstakan skattgreiðanda. Það má ekki
draga frá tekjum sinum kaup eigendanna, nje vexti af fje þeirra, en aftur á
móti þurfa þeir þá ekki að telja hjá sjer aðrar tekjur en þær, sem þeir fá
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annarsstaðar frá heldur en frá fjelaginu. í skattalögum Norðmanna eru svipuð
ákvæði, nema þar er heimildin til að skifta skattinum víðtækari og nær til
fjelaga með 8 þátttakendum eða færri. Að skatlskyldu fjelaga verður að öðru
leyti nánar vikið síðar.
Um 4. gr.
Undanþágurnar í þessari grein frá öllum tekjuskatti eru í samræmi
við núgildandi tekjuskattslög. Bætt hefir verið inn i ákvæði um, að konungur
og borðfje hans og ættmanna hans sje undanþegið skatti og er það samkvæmf
því, sem alment tíðkast hjá öðrum þjóðum.
Um 5. gr.
Takmörkun sú, sem hjer er gerð á skattskyldu fulltrúa erlendra rikja
er samkvæm alþjóðavenju.
Um 6. gr.
Um stighækkun skattsins hefir verið notuð alveg samskonar regla eins
og er í núgildandi tekjuskattslögum. Þessi regla, sem er fólgin í þvi, að skifta
tekjunum í hluta og láta hvern hluta svara mismunandi skatti (Rateskala) er
lika bæði einföld og sanngjörn, þvi að hækkunin verður jöfn, enda er hún
farin að ryðja sjer til rúms t. d. í Danmörku, Noregi og Englandi.
Til þess að betra sje að átta sig á skattstiganum og reikna út í fljótu
bragði, hve mikill skattur kemur á hvaða tekjuupphæð sem er, eru eigi aðeins talin upp öil tekjubilin og hve hátt hundraðsgjald greiðist af hverju þeirra,
heldur er líka talið saman, hve mikill skatturinn er orðinn við byrjun hvers
tekjubils, svo að ekki þarf að reikna út annað en skattinn innan bilsins og
bæta honum þar við.
Um skattstigann i frumvarpinu skal þess annars getið, að hann er að
því leyti frábrugðinn skattstiganum í núgildandi tekjuskatti, að tekjubilin eru
miklu færri, því að aðeins er reiknað með heilum prósentum í stað hálfra
og tekjubilin fara smámsaman stækkandi eftir því sem tekjurnar verða hærri.
Og stighækkunin heldur áfram alt upp að 900 þús. kr. tekjum, i stað þess að
nú hættir hún við 29 þús. kr., eða þegar dýrtiðar- og gróðaskattur er meðtalinn, 100 þús. kr.
Hvaða skattupphæðir komi á ýmsar tekjur samkvæmt frv. og samkvæmt núgildandi lögum, sjest á eftirfarandi yfirliti. Til samanburðar er líka
sett skattupphæðin samkvæmt tekjuskatti Dana, er gildir fyrir skattárið
1920-21.
Frá tekjunum samkvæmt núgildandi tekjuskatti eru alstaðar dregnar
1000 kr., sem eru skattfrjálsar, þvi að tekjurnar samkvæmt frv. eru tilfærðar
eftir frádrátt á skattfrjálsum upphæðum, sem eru misjafnlega háar, minst 500
kr., en svo þvi meiri sem ómagabyrði er meiri, svo að yfirleitt mun líklega
að meðaltali mega gera ráð fyrir líkum frádrætti sem nú.
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Núver. tekjusk .
án dýrt. og
gr.sk.

500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
15000
20000
30000
40000
50000
75000
100000
150000
200000
300000
500000
1000600

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

5
10
25
45
70
100
135
220
325
675
1150
2470
3970
5470
9220
12970
20470
27970
42970
72970
147770

kr.
—
—
—
—
—
—

Núver. tekjusk.
með dýrt. og
gr.sk.

L’ppást. frv.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4185 kr.
6120 —
11395 —
17295 —
29795 —
42295 —
67295 —
117295 242295 ~

5 kr.
10 —
30 —
60 —
100 150 210 —
350 —
510 —
960 1460 —
2560 —
3760 —
5060 8560 —
12310 —
20310 —
28810 —
46810 —
85810 —
200810 —

Danski tekjusk.
1920—’21.

2
7
27
57
97
142
192
307
447
847
1297
2297
3397
4697
8447
12697
22197
31697
52697
94697
209697

kr.
—
_
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
_

YfirJit þetta sýnir, að skatturinn samkvæmt frv. er yfirleitt heldur
hærri en núverandi tekjuskattur án dýrtiðar- og gróðaskatts. Þegar dýrtíðar- og gróðaskattur er talinn með núverandi tekjuskatti, verður skatturinn
samkvæmt írv. töluvert lægri á öllum tekjum yfir 40 þús. kr. í samanburði
við danska tekjuskattinn er skatturinn samkv. frv. allsstaðar heldur hærri alt
upp að 100 þús. kr. tekjurn, en úr því heldur lægri. Munurinn er þó ekki
mjög mikill og skattstiginn svipaður í lögun. Við samanburð á skattinum samkvæmt núgildandi lögurn og samkv. frv. er það aðgætandi, að undanfarið
hefir skatturinn á hærri tekjunum verið hækkaður margfaldlega, en á hinum
lægstu hefir hann verið óbreyttur i 40 ár og mjög lítið hækkaður á meðaltekjum. Með þvi að skattþarfir ríkissjóðs eru nú orðnar svo miklar, virðist
ekki hjá því komisl, að hækka nú líka nokkuð skattgjaldið af almennustu
tekjunum. Hinsvegar hefir skattgjaldið af hærri tekjunum verið hækkað svo mikið
með dýrtíðar- og gróðaskattinum, að varhugavert þykir að halda svo háum skatti
til langframa. Dýrtíðar- og gróðaskatturinn er lika bráðabirgðaskattur, sem
aðeins átti að gilda til ársloka 1921 og ná í stríðsgróðann, sem heita mátti að
sloppið hefði við skatt um nokkur ár. En það er mikill munur á, að leggja
svo háan skatt á í bili, þegar svo sjerstaklega er ástatt, eða láta hann vera varanlegan. Og þegar skatturinn er orðinn mjög hár, fer að verða hætt við skattsvikum. Enda þótt skattprósenturnar sjeu ekki hækkaðar meira en gert er
ráð fyrir í frv. er búist við að skatturinn reynist töluvert meiri heldur en nú-
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Verandi tekjuskattur einkum vegna þess, að meiri tekjur komi frarn til skatts
vegna betra tekjuframtals.
Um 7. gr.
Um skattgjald hlutafjelaga og annara fjelaga með innborguðu stofnfje
eða tryggingarfje eru settar aðrar reglur heldur en um skattgjald einstakra
manna. Stighækkun skattsins fer vaxandi, ekki eftir því, hve fjárhæð teknanna
er mikil, heldur eftir því, hversu hún er mikil í samanburði við hlutafjeð.
Hlutafjelag með 500000 kr. hlutafje og 50000 kr. tekjum er ekki betur sett
heldur en fjelag með 50000 kr. hlutafje og 5000 kr. tekjum. í báðum fjelögunum nema tekjurnar 100/o af hlutafjenu og það er því rjettmætt, að þau greiði
bæði jafnmikinn hluta af tekjum sínum í skatt. En ef skatturinn greiddist samkv.
6. gr. yrði hann 2°/o af skattskyldum tekjum minna fjelagsins, en rúmlega 81lio/o
af tekjum stærra fjelagsins. Úr þessu bæta ákvæði greinarinnar um að láta
stighækkun skattsins fara vaxandi með hlutfallslegum arði fjelagsins. Þá reglu
hafa bæði Danir og Sviar tekið upp í tekjuskattslög sín, en þar sem Danir reikna
arðinn eingöngu í hlutfalli við innborgað hlutafje eða stofnfje, þá reikna Svíar
hann í hlutfalli við hlutafje og varasjóð. Annars er stighækkunarreglan hjer
önnur en hjá Svíum og Dönum og sama eðlis eins og í 6. gr. (Rateskala).
Til þess að sýna, hver skatturinn verður samkvæmt ákvæðum greinarinnar, skal hjer tekið til dæmis hlutafjelag með 100 þús. kr. hlutafje. Ef
skattskyldar tekjur þess (eftir frádrátt á 4°/o af hlutafjenu, sbr. 13. gr.) nema
eða
100 kr.
2% eða
2000 kr. greiðist 5o/o
—
400 —
5°/o 5000 8%
—
1150
—
10% 10000 —
HW/o ~
—
3150 —
2O°/o 15%% —
20000 —
5O°/o —
—
50000 —
21,3%
- 10650 —
25,65% — 25650 —
100000 —
—
100% —
Skattgjald fjelaga, sem ekki hafa neitt innborgað hlutafje eða stofnfje,
verður að fara eftir reglunum í 6. gr., og sama máli er að gegna um útlend
fjelög, enda þótt hlutafjelög sjeu, því að það væri rangt að miða arðinn, sem
hjer kæmi til skatts, við alla hlutafjárupphæð fjelagsins og venjulega mundi
mjög erfitt að skera úr, við hve mikinn hluta þess rjettmætt væri að miða. Með
því að álíta verður að fjelög, jafnvel þótt þau hafi lágar tekjur, hafi aldrei
jafnmikla þörf á linun í skattgjaldi eins og einstaklingar með sömu tekjum,
þá er svo ákveðið, að skattgjald þeirra skuli aldrei vera lægra en 5°/o af skattskyldum tekjum.
Um 8. gr.
Ákvæðin um, hvaða tekjur skuli skattskyldar, eru að mestu hin sömu
og i frv. milliþinganefndarinnar frá 1907 og frv. stjórnarinnar 1913. Hjer er
þó gerð sú breyting á, að í staflið d. er talið með skattskyldum tekjum arður
af allskonar hlutabrjefum, þar sem í frv. þeim, sem nefnd voru, var að eins
talið arður af hlutabrjefum þeirra fjelaga, sem eigi greiða skatt hjer á landi.
Var sú undantekning gerð vegna þess, að fjelögin voru látin greiða skatt af
öllum tekjum sínum, einnig því, sem úthlutað var i arð til fjelagsmanna og
var hann því látinn vera skattfrjáls hjá þeim. Þar sem íekjuskatturinn er stigAlþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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hækkandi er slík undantekning á nokkrum hluta teknanna ekki heppileg, því
að hún kemur svo misjafnlega fram, Þeir, sem hafa litlar tekjur auk hlutabrjefaarðsins losna að eins við skatt með lágri prósentu, en þeir sem hafa
miklar tekjur undir, losna við skatt með hárri prósentu af sömu upphæðinni.
Hjer heíir því að dæmi Þjóðverja og Dana verið valin sú leið, að lála menn
greiða skatt af öllum tekjum sínum, einnig því sem stafaði af arði af hlutabrjefum, en til þess að slíkur arður verði ekki alt of hart úti í skattgjaldi, ef
það greiðist bæði af hluthöfum og fjelaginu sjálfu, þá er fjelögunum leyft að
draga frá sem skattfrjálsa upphæð svo sem svarar sparisjóðsvöxtum af hlutafjenu, eða 4°/o, svo sem ákveðið er í 13. gr. Það er þá að eins af því, sem útborgaður arður fer fram úr þeim vöxtum, sem skattur er tekinn bæði hjá fjelaginu og hluthöfum, og virðist það engin sjerleg harðneskja, þar sem fjelögin
vegna fjármagns síns, takmarkaðrar ábyrgðar og af öðrum ástæðum eru betur
sett í samkepninni heldur en einstaklingarnir.
Ef menn hafa það að atvinnu að kaupa og selja eignir, verða menn
auðvitað að greiða skatt aí tekjunum af þvi, eins og hverjum öðrum atvinnurekstri. En sama er og um einstaka sölu, sem framkvæmd er í gróða skyni. En
þar sem oft er erfitt að gera greinarmun á, hvort salan er gerð í gróðaskyni
eða ekki, er tekin upp sú regla, að láta skattinn koma niður á sölu allra
þeirra eigna, sem seldar eru skömmu eftir að þær eru komnar í eigu seljandans, því að með því móti mundu flestar gróðavonarsölur komast undir skattinn, án þess að gera þyrfti rannsókn á því, hvers eðlis salan væri, en jafnvel
þó ekki væri um slíka sölu að ræða, gerði minna til þó skattur væri greiddur
þar af, þegar verðhækkunin væri nýtilkomin. Þetta er í samræmi við skattalög Norðmanna og Svía og stjórnarfrv. frá 1913. Tímatakmörkin eru þó sett
hjer heldur þrengri heldur en hjá Svíum og Norðmönnum. Hjá Svíum er
takmarkíð sett 10 ár um fasteignir og 5 ár um lausafje, hjá Norðmönnum 5
ár um allar eignir, en hjer 5 ár um fasteignir og 3 ár um aðrar eignir.
Um 9. gr.
í þessari grein eru sett nánari ákvæði um, hvað teljast skattskyldar
tekjur fjelaga, sjerstaklega samvinnufjelaga. Um skattskyldu þeirra eru töluvert
skiftar skoðanir og hefir allmikið verið deilt um, hvort og þá að hve miklu
leyti þau skuli greiða tekjuskatt. Enda þótt samvinnufjelög sje alls góðs makleg, sýnist þó hvorki heppilegt nje nauðsynlegt, að láta þau njóta skattfrelsis
á sviðum, þar sem þau standa eins að vígi og einstaklingar eða önnur fjelög.
En hitt er aftur á móti vitanlegt, að fyrirkomulag þeirra er sjerstaks eðlis, svo
að taka þarf til athugunar, að hve miklu leyti þau eignast tekjur, sem eðlilegt sje að skatta. í þessu sambandi skal þó að eins athuguð skattskylda
þeirra í ríkissjóð, en ekki til bæjar- eða sveitarsjóða, því að þar eru kringumstæður aðrar, ekki síst vegna þess, að fjelagsmenn eru þá einatt ekki persónulega skattskyldir á þeim stað, þar sem fjelagið hefir bækistöð sina.
Til þess að gera sjer grein fyrir þessu máli, þykir hlýða að fara nokkrum orðum um starfsemi samvinnufjelaganna. Þau eru hjer á landi aðallega
stofnuð í tvennskonar tilgangi, ýmist til þess að útvega fjelagsmönnum vörur
til heimilisþarfa og framleiðslu með sem lægstu verði (hrein kaupfjelög og
pöntunarfjelög), eða til þess að auka vöruvöndun og afla fjelagsmönnum
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sem hæsts verðs íyrir afurðir framleiðslu sinnar (kaupfjelög, sláturfjelög, smjörbú). Það, sem venjulega eru nefndar árstekjur fjelaganna áður en þær koma
til skifta, eru því til komnar þannig:
1. Hagnaður eða arður af viðskiftum fjelagsmanna.
2. Arður af viðskiftum utanfjelagsmanna.
3. Hluttaka samvinnufjelags í arði annars fjelags vegna viðskifta við það.
4. Tekjur af eignum fjelagsmanna, svo sem stofnfje eða innlánsfje,
5. Tekjur af óskiftri eign fjelagsins í húseignum, sjóðum o. s. frv.
Þessum árstekjum er varið þannig:
1. Úthlutun »ágóða« til fjelagsmanna, venjulega eftir viðskiftaveltu hvers
eins.
2. Úthlutun arðs af stofnfje eða innlánsfje fjelagsmanna.
3. Lagt í sjóð, sem óskift eign fjelagsins.
Hjer er því um að ræða, hvort ofannefndar 5 tekjulindir fjelaganna
sjeu þess eðlis, að á þeim eigi að hvíla tekjuskattur og hvort það breytir eigi
máli í þessu sarnbandi, hvernig þessum árstekjum fjelagsins er varið.
Um í. Er þá fyrst að gæta að, hvort fjelagið skuli greiða skatt af
hagnaði af viðskiftum fjelagsmanna. Sá hagnaður finst í afurðasölufjelögunum,
þegar allur kostnaður við sölu og meðferð afurðanna er dreginn frá endanlegu söluverði þeirra. í vörukaupafjelögunum kemur hagnaðurinn ekki bersýnilega fram, ef selt er með kostnaðarverði, en algengast er nú orðið að selja
nokkru hærra verði, en endurgreiða svo um áramót »ágóða« eftir viðskiftaveltu hvers eins. Það er auðsætt, að eigi væri hægt, eftir venjulegum skilningi
á tekjuskatti, að skattleggja hjá fjelaginu það hagræði, sem menn hefðu af
viðskiftunum, ef það kæmi hvergi fram i einu lagi sem úthlutun, heldur
jafnótt og menn keyptu vörurnar eða fengju greitt af fjelaginu söluandvirði
afurðanna. En þá virðist heldur eigi rjett að leggja fjelagið i skatt af þeim
hluta ársteknanna, sem er úthlutað sem ágóða eftir viðskiftaveltu unfáramót>
þar sem hjer er i raun og veru aðeins um aðra bókfærsluaðferð að ræða,
sem er gerð í því skyni, að fjelagið hafi vaðið fyrir neðan sig, ef koma skyldi
óvæntur kostnaður, svo og til þess að stuðla að sparsemi meðal fjelagsmanna
með því að safna fyrir þá fje úr viðskiftunum, er greiðist síðar i einu lagi.
Kaup og sala hvers fjelagsmanns gagnvart fjelaginu eru eigi um garð gengin
fyr en þessi uppbót hefur verið greidd og þessi hluti árstekna samvinnufjelaga
er því ekki eiginlegar »tekjur«, sem fjelagið eigi að greiða skatt af, heldur
vörslufje fjelagsmanna. Ekki er heldur hægt að tala um, að fjelagið fái neitt
skattfrelsi á þenna hátt, nje að því sje gert höfði hærra í samkepni við einstaklinga eða önnur fjelög, því að ef þar væri líka viðhöfð úthlutun »ágóða«
til viðskiftamanna eftir á, eftir viðskiftaveltu, þá gætu einnig þeir einstaklingar
eða fjelög dregið slíkan »ágóða« frá tekjum sinum eins og hvern annan verslunarkostnað. Enda er svo gerl um »Rahat« sem kaupmehn greiða af vöruverði. Hinsvegar kemur enginn frádráttur bjer til greina hjá samvinnufjelögum, sem svo nefna sig, en úthluta arði eftir öðrum reglum en viðskiftaveltu
fjelagsmanna.
Aftur á móti getur vafi leikið á, hvort slíkur úthlutaður »arður« eigi
að teljast fram til tekna og skattleggjast hjá fjelagsmanni sem fær hann. 1 þvi
efni verður að gera greinarmun á þvi, hvort sá hagnaður stafi einungis af
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viðskiftum til eigin notkunar og nevslu fjelagsmanns og fjölskyldu hans, eða
hvort hann stafi af viðskiftum vegna atvinnurekstrar fjelagsmanns. í fyrra
dæminu er eigi um neinar eiginlegar tekjur að ræða, sem hægt sje að skattleggja, heldur aðeins spöruð útgjöld í lægra verði, sem víðar koma fram en
hjer og aldrei eru skattlögð, en i síðara dæminu er um lægri atvinnurekstrarkostnað að ræða heldur en annars væri, og verður því að telja þá uppbót
fram í rekstrarreikningi atvinnunnar og þannig verður þessi hagnaður skattlagður.
Um 2. Arður samvinnufjelaga af viðskiftum við utanfjelagsmenn er eins
og hver annar verslunarhagnaður, sem rjett er að láta fjelagið greiða skatt af,
enda mun eigi hafa verið deilt um það atriði neinsstaðar.
Um 3. Um hlutdeild samvinnufjelaga í arði annara fjelaga, svo sem
arð þann, sem þau kunna að fá af viðskiftum við innlenda eða erlenda samvinnuheildsala, þá er þar sama máli að gegna sem um arð fjelagsmanna.
Að svo miklu leyti sem þessum arði er úthlutað til fjelagsmanna, geta
fjelögin eigi verið skattskyld af honum, því að hjer er aðeins um nýja verkaskiftingu að ræða. Heildsala samvinnufjelaganna getur því eigi heldur greitt
tekjuskatt af úthlutuðum arði sínum. Uthluti fjelög þau, sem fá hann, honum
eigi aftur til fjelagsmanna er aftur á móti sama máli. að gegna um þann
ágóða, sem aðrar óúthlutaðar og óskiftilegar tekjur fjelaganna.
Um 4. Samvinnufjelögin virðast eigi heldur eiga að greiða skatt af
vöxtum af innlánsfje fjelagsmanna, þvi að það virðist liggja í augum uppi, að
slíkir vextir eru eigi eign eða tekjur fjelagsins.
Um stofnfje, sem fjelagsmenn eiga, er aftur á móti öðru máli að gegna.
Það virðist vera sama eðlis, sem hlutafje í hlutafjelögum, sem dregur arð án
beinnar meðvinnu eiganda. Þar þvkir því rjett að láta gilda sömu reglur sem
um hlutafjelög, að ef vextir af því fara fram úr 4°/o þá greiði fjelagið skatt.
Fjelagsmaður, sem fær arð af stofnfje, á að sjálfsögðu einnig að skattleggjast
af þeim tekjum.
Er ætlast til þess að samvinnufjelögin gefi hlutaðeigandi skattanefndum
upp árlega greidda vexti af stofnfje og innlánsfje fjelagsmanna.
Um 5. Loks koma tekjur af óskiftri eign fjelagsins. Hvað þessar tekjur
snertir ber að skoða fjelagið sem sjálfstæða persónu að lögum, sama eðlis
sem einstaklinga og hlutafjelög, enda falla þær eignir eigi i hlut fjelagsmanna
nema fjelagið hætti störfum. Þessar tekjur eru því skattskyldar á sama hátt
og ef um hvern annan atvinnurekanda væri að ræða. Sama máli er að gegna
um tekjuafgang, sem eigi er úthlutað, heldur lagður við óskifta eign fjelagsins eða yfirfærð til næsta árs.
I stuttu máli er niðurstaðan sú, að samvinnufjelög skuli ekki skyld
að greiða tekjuskatt til ríkisins af þeim hluta ársteknanna, sem úthlutað er til
fjelagsmanna, nema þeim vöxtum af stofnfje, sem nema meiru en 4°/o. Afturá
móti skuli þau greiða skatt af árstekjum, sem ekki koma til skifta. Fjelagsmenn greiði tekjuskatt af úthlutuðum arði frá fjelögunum, hverskyns sem er,
nema um sje að ræða arð af vöruviðskiftum til eigin notkunar og neyslu fjelagsmanns sjálfs og fjölskyldu hans, án þess að viðskiftin sjeu gerð vegna atvinnurekstrar.'
Til samanburðar skal bjer dálítið vikið að, hvernig skatti samvinnufjelaga er háttað í þeim löndum, sem oss standa næst.
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/ Danmörku eru kaupfjelög, sem aðeins úthluta vörum til fjelagsmanna
laus við tekjuskatt, en ef þau versla einnig við aðra, verða þau skattskyld af
allri starfsemi sinni. Fjelög, sem taka afurðir fjelagsmanna til úrvinslu og sölu
(svo sem sláturijelög, smjörbú o. fl.), greiða aðeins tekjuskatt, ef þau selja vörur
sínar úr búð i smásölu og þá aðeins af þeirri sölu.
/ Noregi greiða kaupfjelög, sem aðeins úthluta vörum til fjelagsmanna,
tekjuskatt af tekjum, sem fást af eignum fjelagsins, en engan af starfsemi fjelagsins. Og sama máli gegnir um fjelög, sem vinna úr og selja afurðir fjelagsmanna. Ef kaupfjelag aftur á móti selur vörur öðrum en fjelagsmönnum,
greiðir það skatt af tekjum þeim, sem það hefur af þeirri sölu, og ef ekki sjest,
hve mikil viðskiftin hafa verið við utanfjelagsmenn, skal áætla hagnað fjelagsmanna við alla starfsemi fjelagsins og greiða skatt þar af.
/ Svíþjóð má samvinnufjelag, sem takmarkar starfsemi sína við fjelagsmenn eina, draga frá tekjum sínum uppbót eða afslátt af keyptum og
seldum vörum, ef það er samkvæmt lögum fjelagsins eða fyrir fram ákveðið.
En fjelag, sem skiftir við aðra en fjelagsmenn, má ekki draga frá annan afslátt
eða uppbót (hvorki til fjelagsmanna nje annara) en sem gefinn er um leið og
kaupin fara fram. Skattskylt er alt það, sem lagt er í sjóði eða á annan hátt
haldið eftir handa fjelaginu, svo og það, sem greitt er til fjelagsmanna í hlutfalli við fjárframlög þeirra.
Á Englandi hafa kaupfjelög, sem aðeins skifta við fjelagsmenn, verið
laus við tekjuskatt að undanteknum stríðsskatti, nema af tekjum af jarðeign.
í nýkomnu nefndaráliti frá konunglegri nefnd, sem skipuð var til að ihuga
breytingar og umbætur á tekjuskattinum, hefur meiri hlutinn lagt það til, að
afsláttur og uppbætur til fjelagsmanna í hlutfalli við gerð kaup, skuli ekki
teljast til tekna samvinnufjelaga, en allar aðrar tekjur skuli teljast arður fjelagsins og vera skattskyldar til tekjuskatts. Minni hlutinn vill aftur á móti
ekki láta fjelögin greiða tekjuskatt, en viðurkennir hinsvegar, að rjettmætt sje,
að þau sjeu látin greiða atvinnuskatt, ef slikur skaftur sje lagður á fjelög alment.
Um 10. gr.
Þessi grein telur upp 5’niislegt, sem ekki verður talið með tekjum, og er
það að mestu í samræmi við núgildandi tekjuskattslög, aðeins nákvæmar tiltekið.
Til tekna telst þannig ekki aukning á eignum, sem stafar af verðhækkun á þeim, hvort sem hún kemur í ljós við sölu á eigninni eða við nýja
virðingu, nema eignasala sje rekin sem atvinna eða um gróðavonarsölu sje að
ræða eða eignin verið skamma stund í eigu seljanda, sbr. það, sem sagt er um
8. gr. Eignaauki af arfi eða útborgun tryggingarfjár telst heldur ekki til tekna,
enda greiðist erfðafjárskattur af arfinum og rjett til tryggingarfjárins hafa menn
keypt sjer með greiðslu iðgjaldanna. Auk þess er útborgun tryggingarfjár venjulega bundin við það, að menn liafi beðið eitthvert tjón, svo að sá, er fær, er
ekki betur settur eftir en áður. Hinsvegar verða menn að greiða því hærri eignarskatt, sem eignirnir aukast eða hækka í verði.
Ákvæðin í stafl. c og d eru hin sömu sem í núgildandi tekjuskattslögum.
Um 11. gr.
Hjer eru sett ákvæði um, hvað draga megi frá brúttótekjum til þess
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að finna nettótekjurnar. Er það auðvitað fyrst og fremst eins og nú allur
rekstrarkostnaður eða þau utgjöld, sem gengið hafa til að afla teknanna. En
þar með er einnig talið það, sem varið er til tryggingar eða nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eign. Annars er ætlast til, að i stjórnarreglugerð verði gefin
nánari fyrirmæli um, hvað telja megi til rekstrarkostnaðar. Ákvæðið i stafl. b.
að frá embættistekjum megi draga kostnað, sem embættisreksturinn hefir í
för með sjer, svo sem skrifstofukostað o. fl. er líka i samræmi við núgildandi lög.
Auk þess sjálfsagða frádráttar, sem getið hefir verið um, er í stafl. c.
og d. stungið upp á frádrætti á útgjöldum, sem ekki standa í beinu sambandi
við starfsemi gjaldanda, en gera það að verkum, að hann hefir minni tekjur
til frjálsra umráða.
Samkvæmt stafl. c. má draga frá tekjunum iðgjöld af lögboðnum persónutryggum. Gjaldandi fær aldrei nein umráð yfir þessum hluta teknanna
alveg eins og tekjurnar væru þeim mun lægri. Þegar tryggingin miðar að því,
að afla lifeyris, þá er einnig aðgætandi, að skattur greiðist af lífeyrinum og er
þvi fremur ástæða til að láta iðgjöldin vera undanþegin skatti. Én sú ástæða
leiðir þá til þess, að leyfa frádrátt á iðgjöldum, sem varið er til að kaupa lifeyri, enda þótt skylda sje eigi til þess. Ekki tjáir samt að leyfa frádrátt á
hversu miklum iðgjöldum, sem menn kunna að greiða í þessu skyni, og virðist þá eðlilegast, eins og gert var i stjórnarfrv. 1913, að takmarka iðgjöldin,
sem draga megi frá, við þá lífeyrisupphæð, sem embættismönnum með sömu
tekjum er gert að skyldu að kaupa. Um lífsábyrgð er öðru máli að gegna, því
að enginn skattur greiðist af henni við útborgun og eins eru yfirráðin yfir
henni ekki eins takmörkuð, þvi að menn geta selt hana og veðsett. Fvrir því
er ekki leyfður frádráttur á iðgjöldum af lifsábyrgð, nema hún sje lögboðin
eða komi beinlínis í staðinn fyrir skyldulífeyri. Það er auðvitað, að ekki leyfist að draga frá meiri iðgjöld heldur en greidd hafa verið i raun og veru, og
verður því að draga útborgaðan bónus frá iðgjaldaupphæðinni, en ef bónus
skyldi einhverntíma verða meiri heldur en ársiðgjöldin, verður mismunurinn
skattskyldar tekjur.
1 staflið d. er ákveðið, að draga megi frá tekjum vexti af skuldum
gjaldanda, öðrum en þeim, sem stafa af atvinnurekstri og því falla undir
rekstrarkostnað. Það er í samræmi við löggjöf allra Norðurlanda, frv. milliþinganefndar 1907 og frv. stjórnarinnar 1913.
Um 12. gr.
1 frv. skattanefndarinnar frá 1907 er svo ákveðið, að heimilisfaðir sje
talinn fyrir skatti af tekjum allra þeirra, sem heyra til sömu fjölskyldu, en
börnum i foreldrahúsum þó heimilað að telja fram tekjur sinar sjerstaklega,
ef þess er óskað. Hjer er aftur á móti sett sú regla, að ef börnin eru fjárráða, skuli þau talin sjálfstæðir skattgreiðendur, en annars skuli tekjur þeirra
taldar með tekjum heimilisföður. Virðist það eðlilegast, því að venjulega
mun heimilisfaðir ráða yfir tekjum ófjárráða barna, en ekki yfir tekjum
hinna eldri.
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Um 13. gr.
I þessari grein eru ákvæði um frádrátt eftir að fundnar eru hinar hreinu
tekjur, en áður en skattur er lagður á. Þessi skattfrjálsa upphæð af tekjunum
nemur samkvæmt núgildandi lögum 1000 kr. af öllum tekjum. En hjer er
farið fram á að láta upphæðina vera misjafnlega háa eftir framfærslubyrði
skattgreiðanda, aldrei lægri en 500 kr. hjá ómagalausum mönnum, en þar að
auki 200 krónur fyrir hvert barn innan 14 ára og aðra skylduómaga. Miðar
þetta ákvæði til þess, að ljetta skaltbyrði ómagamanna í samanburði við ómagalausra. Um það má auðvitað deila, hvort þessi frádráttur sje nægilegur, en tilgangurinn er ekki sá, að gera allan framfærslukostnað skattfrjálsan, heldur aðeins hið allra nauðsynlegasta lágmark. Og með hliðsjón af hinum lögákveðnu
meðlögum með óskilgetnum börnum virðist upphæðin, sem valin hefir verið,
ekki fjarri lagi. Og það fer ekki hjá því, að þetta ákvæði valdi töluverðum
mismun á skattabyrði ómagamanna og ómagalausra, einkum i lægstu tekjuflokkunum.
Frá hreinum tekjum innlendra fjelaga og stofnana er einnig leyft að
draga 4% af innborguðu hlutafje, með þvi að arður af hlutabrjefum er skattskyldur hjá eigendum hlutabrjefanna, sbr. það sem sagt hefir verið um 8. gr.
Um 14. gr.
Samkvæmt þessari grein skal venjulega miða skattinn við tekjurnar næsta
almanaksár á undan niðurjöfnuninni. En ef skattgreiðandi sýnir fram á, að hann
noti annað reikningsár, eða annað rekstrarár er venjulegt i atvinnugrein hans,
má þó skattanefnd láta það koma í stað almanaksársins. 1 frv. stjórnarinnar
1913 var gert ráð fyrir, að skattur af landbúnaði yrði miðaður við fardagaárið sem yfir stæði, þegar niðurjöfnunin færi fram, en þá yrði að ætlast á um
það, sem eftir væri af árinu, og mundi það verða til að gera framtalið enn
óábyggilegra en ella. Hjer er því ætlast til, að ætíð sje miðað við það reikningsár (almanaksár, fardagaár eða annað), sem síðast er liðið, þegar niðurjöfnun fer fram. Ef breytt er um reikningsár t. d. hætt að miða við fardagaár og
farið að miða við almanaksár, verður auðvitað í fyrsta sinni að reikna tekjurnar frá lokum þess reikningsárs, sem síðast var miðað við.
Um 15. gr.
Eins og tekið er fram í athugasemdunum um frumvarpið í heild sinni,
ber að skoða eignarskattinn sem viðaukaskatt við tekjuskattinn, því að tekjuskattur greiðist jafnt af eignartekjum sem atvinnutekjum, en eignarskatturinn
er lagður á með hliðsjón af því, að eignartekjur þola að öðru jöfnu hærri
skattálögu heidur en atvinnutekjur, en auk þess kemur eignarskatturinn líka
niður á eignum, sem ekki gefa beinan arð, annan en notkunina (t. d. innanstokksmunum), eða jafnvel alls engan arð (t. d. ónotuðum lóðum) enda getur
eigandi breytt slíkri eign í arðberandi eign.
Þar sem skattur er lagður á allar eignir, jafnt arðberandi sem óarðberandi, jafnt nauðsynlegar sem ónauðsynlegar, þá mælir mikið með þvi, að
nokkur upphæð sje undanskilin sem skattfrjáls, því að annars kæmi skattur-
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inn tií þess að hvíla á þeim, sem ekki ættu nema nauðsynlegustu húsgögn og
fatnað og þyldu trauðlega slíka skattálögu. Að vísu mætti, eins og gert er i
Danmörku og Sviþjóð, undanþiggja eignarskatti öll húsgögn og innanstokksmuni og annað lausafje til persónulegrar notkunar gjaldanda eða fjölskyldu
hans, en það virðist ekki allskostar heppilegt, því mikið af slíku má einmitt
telja hálfgerðan eða algerðan munað, sem mjög vel þyldi skattálögu, og hins
vegar gæti eins verið ástæða til að undanskilja t. d. nauðsynlegustu áhöld við
landbúnað og sjávarútveg. En þar sem það mundi ævinlega töluvert vafasamt,
hvað taka skyldi með og hverju sleppa, hefir hjer verið valin sú leið, að láta
ævinlega nokkuð af eignunum vera skattfrjálst, hverskonar sem þær eru. Er
hjer gert ráð fyrir, að fyrstu 5000 krónurnar sjeu skattfrjálsar, og með því að
slept er minni skattupphæð en 1 krónu, þá byrjar í rauninni skattskylda fyrst
við 6000 kr. Með því móti virðist það trygt, að þeir, sem ekki eiga aðrar eignir en þær, sem nauðsynlegar eru hverri fjölskyldu, sleppi alveg við skattinn og
aðrir sleppi einnig við skatt af þeim eignum.
1 skattafrumv. milliþinganefndarinnar frá 1907 er stungið uppá, að
eignarskattur sje tiltölulega jafnhár af öllum eignum, hvort sem þær eru miklar eða litlar, 2#/oo. En það virðast sömu ástæður mæla með því að hafa eignarskattinn stigandi eins og tekjuskattinn. Hefir hjer því verið notaður skattstigi svipaður að lögun tekjuskattsstiganum í 6. og 7. gr. (Rateskala). Skatturinn samkvæmt þessari reglu verður að vísu ekki hár, en aðgætandi er, að
hjer er aðeins að ræða um viðaukaskatt ofan á tekjuskattinn, sem líka er
stigandi.
Um 16. og 17. gr,
Um skattskyldu til eignarskatts og undanþágur frá skattinum eru sömu
reglur sem um tekjuskattinn. Sumstaðar eru fjelög undanþegin eignarskatti
nema að því leyti, sem eigendur hlutabrjefanna greiða skatt af þeim. Með þvi
móti falla allmiklar eignir undan skatti, sem ekki virðist rjettmætt, og er hjer
því gert ráð fyrir, að öll fjelög, sem skattskyld eru til tekjuskatts, greiði einnig
eignarskatt af eignum sínum, og með því að þeim er leyft að draga hlutafje
sitt frá eignarupphæðinni er girt fyrir, að skatturinn verði tvisvar lagður á
sömu eign.
Um 18. gr.
Virðist ekki þurfa frekari skýringa.
Um 19. gr.
Rjettindi þau, sem hjer eru talin, teljast venjulega ekki til eigna, en
eru tekin hjer til að taka af allan vafa, að af þeim eigi engan eignarskatt
að greiða.
Um 20. gr.
í þessari grein eru settar reglur um, hvernig meta skuli eignir til eignarskalts. Nánari reglur setur stjórnarráðið að sjálfsögðu.
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Um 21. og 22. gr.

Tilsvarandi ákvæði eins og um tekjuskatt.
Um 23. gr.
Reykjavík er orðin svo stór bær, að þær reglur, sem settar eru um
skattaniðurjöfnun annarsstaðar á landinu verða ekki notaðar þar án breytinga,
og er því ástæða til að setja sjerstakar reglur um niðurjöfnun í Reykjavík. En
með þvi að heppilegt virðist, að niðurjöfnun á tekjuskatti til rikisins sje látin
vera samfara niðurjöfnun á útsvari eða tekjuskatti til bæjarins, þá virðist eðlilegt, að bæjarstjórninni sje gefinn kostur á, að hafa nokkur áhrif á fyrirkomulag niðurjöfnunarinnar, og fyrir því er gert ráð fyrir, að landsstjórnin semji
við bæjarstjórnina um sameiginlega niðurjöfnunar- eða skattanefnd, sem fái
þóknun úr ríkissjóði fyrir starf sitt við niðurjöfnun ríkisskattsins, en landsstjórnin^fái aftur að taka þátt i skipun nefndarinnar. Til þess að breyting þessi
geti strax komið til framkvæmdar, er leyft að fyrirskipa hana með konunglegri
tilskipun, en þá er ný lög verða gerð um bæjargjöld í Reykjavik, sem vænta
má að veröi innan skamms, verður tækifæri til að gera lagaákvarðanir um
þetta efni.
Um 24.-26. gr.
Aðalbreytingarnar í skipun skattanefnda, sem gerðar eru í þessum
greinum, eru þær, að annar hinna kosnu nefndarmanna i undirskattanefndunum skuli valinn af lögreglustjóra sem umboðsmanni landsstjórnarinnar, í
stað þess, að báöir eru nú kosnir af hreppsnefnd eða bæjarstjórn, og að yfirskattanefndarmenn skuli valdir af fjármálaráðherra i stað þess að vera kosnir
af sýslunefndum. Þar sem hjer er um landsskatt að ræða, virðist eðlilegt, að
landsstjórnin eða umboðsmenn hennar ráði meiru um skipun skattanefndanna
heldur en sveitar- og hjeraðsstjórnir. í frv. milliþinganefndarinnar frá 1907
var fariðjengra, þar sem ællast var til, að sveitarstjórnir hefðu engin áhrif á
skipun skattanefndanna, en hjer er gert ráð fyrir, að þær kjósi einn mann í
skattanefnd. Et svo skyldi þykja henta, að láta sömu nefndina jafna niður
sveitarskatti, sem töluvert virðist mæla með, þá þyrfti ekki heldur þessvegna
að breyta skipun nefndarinnar.
Það virðist raeira samræmi i því, að bæjarfógetar sjeu formenn yfirskattanefnda, eins og sýslumenn, heldur en undirskattanefnda eins og nú á
sjer stað, og hefir nú verið svo ákveðið í frv. þessu. Aftur á móti er gert ráð
fyrir, að þar sem er sjerstakur bæjarstjóri, skuli hann vera formaður skattanefndarinnar, en í öðrum kaupstöðum maður, tilnefndur af bæjarfógeta.
Starfstími skattanefndanna hefir hjer verið ákveðinn 6 ár, í stað 3 nú,
og er það í samræmi við hið venjulega kjörtímabil við sveitarstjórnarkosningar. Hinsvegar er svo ákveðið, að nefndarmenn skuli ekki fara frá samtímis,
heldur einn á hverjum 3 ára fresti, og á það að leiða til meiri festu í nefndinni.
Um 27.-28. gr.
Þar sem skattanefndarmönnum eru falin svo vandamikil störf, sem
snerta efnahag hvers borgara, er eðlilegt að gert sje alt, sem unt er, til þess að
Alþt, 1921. A. (33. löggjafarþing).
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tryggja það» að skattanefndarmönnum sje fyllilega ljóst, hve ábyrgðarmikil
störf þeirra eru, og hverjar kröfur eru gerðar til þeirra um samviskusemi og
óhlutdrægni. í frv. milliþinganefndarinnar frá 1907 var því stungið uppá, að
þeir skyldu vinna eið að starfi sinu. En það virðist fult eins vænlegt til góðs
árangurs í þessu efni, að láta þá undirskrifa, um leið og þeir byrja störf sín,
drengskaparloforð, þar sem nánar eru tilteknar hinar sjerstöku skyldur þeirra,
svo sem þagnarskylda o. fl. Svipuð ákvæði og þetta gilda í Noregi.
Um 29. gr.
Þar sem störf skattanefndarmanna samkvæmt frv. þessu hljóta að
aukast töluvert frá því sem nú er, virðist ekki hjá því komist, að greiða nefndarmönnum einhverja þóknun fyrir starf þeirra. Það virðist vera ástæða til að
ákveða, að þóknunin til undirskattanefnda greiðist úr sveitarsjóði að nokkru
leyti. Einkum virðist það sjálfsagt, ef fyrirkomulagi sveitarskatta yrði breytl
þannig, að sömu nefndir jöfnuðu niður ríkisskatti og sveitarskatti. En jafnvel
þó svo sje ekki, þá ætti tekjuframtalið, sem fæst við niðurjöfnun ríkisskattsins, að geta orðið til mikillar leiðbeiningar fyrir sveitarstjórnirnar við niðurjöfnun sveitarútsvara og spara þeim töluvert verk, svo að þetta getur eigi að
síður rjettlætt, að greiða skattanefndum einhverja þóknun úr sveitarsjóði. Hjer
er stungið uppá, að helmingur sje greiddur úr ríkissjóði, en helmingur úr
bæjarsjóði eða hreppssjóði, en hinsvegar þau takmörk sett, að kaup nefndarmanna megi ekki fara yfir 2 eða 4°/o at skattinum, eins og hann er á hverjum stað. Svipuð ákvæði eru höfð annarsstaðar t. d. i Sviþjóð og miða þau
að því tvennu, að hvetja skattanefndir til að safna sem mestum tekjum og
veita þeim þóknun, sem ætla má, að nokkurnveginn standi í hlutfalli við
vinnu þeirra.
Um 30.—43. gr.
Á núverandi tekjuskatti er sá mikli annmarki, að skattur er ekki lagður á fyr en liðið er nærri heilt ár frá lokum þess árs, sem skatturinn er miðaður við og ekki innheimlur fyr en hálfu öðru ári eftir á eða meira. En á
svo löngum tíma getur hagur manna breyst töluvert, svo að skatturinn getur
orðið miklu tilfinnanlegri og lika verður innheimtan örðugri og óvissari, því
að sumir eru þá fluttir í burtu og getur þá jafnvel nokkuð af skattinum tapast af
þeim ástæðum. Til þess að skattaálagningin og innheimtan geti orðið sem
allra næst því ári, sem skatturinn er miðaður við, er starfstími skattanefndanna
hjer látinn vera fyrri hluta árs, næst eftir lok þess árs, sem skatturinn er
miðaður við, og innheimtan um miðbik sama árs, svo að skattgreiðslan verður
ekki nema hálfu ári eftir á í stað hálfs annars árs nú. Annars er starfstími
skattanefnda hinn sami sem í frumvarpi stjórnarinnar 1913 og frestir jafn
langir, en þeir eru þessir:
Fyrir febrúarlok (eða í einstökum tilfellum fyrir 20. mars): Framtal
tekna og eigna.
Marsmánuður: Rannsókn á framtalinu og samning skattskrár.
1.—15. apríl: Framlagning skattskrár og kærur yfir henni.
16, —30. apríl: Urskurður skattanefndar um kærur.
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1. —15, mai: Skattskrá send vfirskattanefnd og kærur sendar vfirskattanefnd.
Fyrir maílok á störfum yfirskattanefnda að vera lokið, og skatturinn
að innheimtast á manntalsþingum þá þegar á eftir.
Um störf skattanefnda eru hjer ekki tekin nema hin nauðsynlegustu
ákvæði, því að hentugra þvkir, að fela stjórninni að setja nánari regur þar
um (sbr. 51. gr.)
L'm 30. gr.
Eins og i frv. stjórnarinnar 1913 er hjer svo ákveðið, að hver gjaldandi
sje venjulega aðeins settur í skatt á einum stað, enda þótt hann hafi atvinnurekstur á fleiri stöðum. Þar sem skatturinn er stigandi, verður hann að miðast
við persónurnar en ekki atvinnufvrirtækin. Ef sami maður fær að skifta tekjum sínum i marga hluta, verður skattur hans minni, því að hann reiknast
þá með lægri prósentu. Undantekningar hjer frá verður þó að gera um þá
einstaklinga, sem ekki eru búsettir hjer á landi, en hafa tekjur hjeðan eða
eiga hjer eignir. Þá verður að setja i skatt þar sem eignirnar eru eða tekjurnar koma fram. Getur þá komið fyrir, að sami maður verði settur í skatt á
fleiri stöðum en einum. En í 7. gr. er svo ákveðið, að skattur slíkra gjaldenda
skuli aldrei vera lægri en 5°/o, svo að venjulega mundi skatturinn ekki lækka
þrátt fyrir skiftingu teknanna.
Um 31. gr.
Til þess að tekju- og eignaframtal verði ábyggilegt, nægir ekki að menn
gefi upp tekjur sinar og eignir, allar i einni heild, heldur verður að sundurliða þær og skýra frá, hvaðan þær stafi og hverjar þær sjeu, enda verður
skattanefndum að eins með þvi móti unt að hafa verulegar gætur á, hvort
framtalið muni vera rjett, eða að meira eða minna leyti rangt eða ófullnægjandi. Annars á stjórnin að gera fvrirmynd að þessum framtalsskýrslum, og
má auðvitað breyta þeim eftir því sem reynslan sýnir að heppilegast sje, án
þess lagabreytingar þurfi til þess.
Það þykir vera viðurhlutamikið, að minsta kosti fyrst i stað, að heimta
skilyrðislaust af öllum, að þeir telji sjálfir fram tekjur sínar og eignir, því að
sumir munu varla færir um það, enda mun reikningshald vera harla ófullkomið, eða jafnvel ekkert hjá sumum atvinnurekendum, t. d. við landbúnað.
Er því heimilað, að menn geti fengið aðstoð skattanefnda við framtal, en auðvitað verða menn þá að koma fram með allar þær upplýsingar, sem þeir geta
í tje látið og framtalið verður bygt á.
Um 32. gr.
Ákvæði greinar þessarar um skvldu embættismanna og annara, er hafa
opinber störf á hendi, að láta skattanefndum í tje allar upplýsingar, er þær
beiðast og með þuría, eru samkvæm núgildandi tekjuskattslögum. Svo hefir og
verið bætt við skvldu einstakra inanna til að skýra frá þvi kaupi, sem þeir
greiða mönnum í þjónustu sinni.
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Um 33. gr.
Til þess að knýja menn lil þess, að telja sjálfir fram tekjur sinar og
eignir, er hjer svo fyrir mæll, að hjá þeim, sem vanrækja að telja fram, skuli
skattanefnd hækka tekju- og eignamat frá árinu á undan um 10% að minsta
kosti, og tvötalda hækkunina næsta ár, ef vanræksla um framtal er ítrekuð.
Þó þetta þyki ef til vill nokkuð ströng ákvæði, virðast þau samt nauðsvnleg,
þvi að ef menn geta búist við að sleppa með minni skatt, með þvi að láta
vera með að telja tram, þá verður framtalsskyldan lítið meira en natnið, eins
og nú á sjer stað. Með þessum ákvæðum er heldur engum gert rangt til, því
að þó að menn fyrir þau verði að greiða nokkru hærri skatt en ella, þá er
það ekki nema rjettmæt retsing fyrir vanræksluna.
Um 34. gr.
Þó að tekjur manna og skuldir sjeu jafnar, og framfærslubyrði hin
sama, þá geta samt ýmsar ástæður valdið því, að getan til að borga skalt sje
misjöfn. Það virðist þó ekki tiltækilegt að leyfa skattanefndum að taka tillit
til slíkra ástæöna við skattálagninguna, þvi að þær eru æfinlega álitamál, og
hætt við, að það mundi verða til þess að gera skattmatið óáreiðanlegra og
óábyggilegra, enda mætti ef til vill óttast, að helst til mikil tilhneiging yrði til
að draga úr skattinum með því móli. En þegar alveg sjerstök óhöpp, svo sem
slys, veikindi o. fl. ber að höndum, er gera mönnum erfitt að greiða skatt,
eins og þeim ber eftir tekjum sínum og eignum, þá er þeim að vísu levft að
sækja um linun eða eftirgjöf á skattgjaldinu, en skattanefndum ekki heimilað
að veita það, heldur að eins gera tillögur um það til yfirskattanefnda, sem
kveða upp úrskurðinn. Með því móti virðist meiri trygging íyrir, að slík eftirgjöf sje ekki veitt, nema verulegar ástæður mæli með, og að meira samræmi
verði á slíkum úrskurðum, enda ber stjórnarráðinu að athuga slíka úrskurði
og sjá um, að samræmis verði gætt af yfirskattanefndunum.
Um 35.-36. gr.
Hjer er helst að athuga, að hverjum gjaldanda er heimilað að kæra,
eigi aðeins yfir þvi, að tekjur eða eignir hans sjálfs sjeu ekki rjett taldar, heldur
einnig yfir þvi, að tekjur eða eignir einhvers annars sjeu of lágt taldar eða
ótaldar. Það er eðlilegt að gjaldendur bjálpi til þess að koma i veg fyrir of
lágt tekju- og eignamat hjá öðrum, því að slæmt framtal getur orðið til þess,
að árangur skattsins verði ófullnægjandi, svo að hækka verði skattinn, en það
kemur tilfinnanlegast niður á þeim, sem telja rjett fram tekjur sínar og eignir.
Þess vegna ætti þeim að vera umhugað um, að aðrir teldu fram allar tekjur
sinar og eignir.
Um 37.-38. gr.
Auk þess sem yfirskattanefndir rannsaka kærur og úrskurða þær, er
þeim gert að skyldu að endurskoða allar skattskrár og tekju- og eignamat í
umdæmi sínu. Er það gert til þess að fá sem best samræmi í mat skattanefndanna og tryggja það, að þær fylgi sömu reglum við störf sín. Ennfremur ætti
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það að auka ábvrgðartilfinningu skattanefnda, að þær vita, að þær eiga að
standa reikningsskap gerða sinna fvrir vfirskattanefnd.
Um 39.-40. gr.
Gefa ekki ástæðu til athugasemda.
Um 41. gr.
Urskurðir vfirskattanefnda verða endanlegir eins og nú, en auðvitað
ber þeim að haga sjer í störfum sínum eftir reglum þeim, sem stjórnarráðið
setur, og auk þess er það beinlínis tekið fram, að stjórnarráðið eigi að hafa
stöðugt eftirlit með störfum þeirra. Er ætlast til, að það verði eigi aðeins fólgið
í þvi, að aðgætt verði, hvort þær hafi í nokkru breytt á móti lögum eða
reglugerðum stjórnarráðsins, heldur einnig, hvort samræmi sje í störfum þeirra
og úrskurðum allsstaðar á landinu, t. d. hvort allsstaðar sjeu gerðar jafnstrangar
kröfur um tekju- og eignaframtal, hvort sömu reglum sje fylgt um tekjufrádrátt o. fl. Til þess að fullvissa sig um það, má stjórnarráðið heimta til sin til
yfirskoðunar framtalsskýrslur úr einstökum sveitum eða heilum hjeruðum og
krefja skattanefndir sagna um alt það, er skattálagningunni við kemur. Ef það
þá verður vart við verulegt ósmræmi í störfum skaltanefnda, ber þvi að gera
ráðstafanir til að bæta úr því. A þetta að nokkru leyti að bæta úr þvi, að
ekki er til nein allsherjaryfirskattanefnd fyrir alt landið, heldur hafa jafnmargar
nefndir sem lögsagnarumdæmi eru á landinu, fullnaðarúrskurð um skattmatið.
Það verður þvi varla komist hjá nokkru ósamræmi milli þeirra fvrst i stað,
en smámsaman ætti það að geta horfið, ef stjórnarráðið kostar kapps um að
ryðja því úr vegi.
Um 42.-43. gr.
Skatturinn verður heimtur inn á manntalsþingum eins og núverandi
tekjuskattur, en vegna þess að skattálagningunni verður ekki fyllilega lokið
fyr en i maílok, þá mun vera nauðsynlegt, að færa manntalsþingin dálítið
fram sumstaðar á landinu, þannig að þau byrji hvergi fyr en um miðjan
júnimánuð og verður borið fram sjerstakt frumvarp þar að lútandi.
Það ákvæði, að heimilisráðandi inni af hendi skattinn fvrir heimilismenn sína, er sett til þess að gera innheimtuna auðveldari. En auðvitað á
hann kröfu til að fá skattinn endurgoldinn og getur haldið honum eftir af
kaupi skattgreiðanda, ef hann er i hans þjónustu.
Um 44, —50. gr.
Hjer er safnað saman refsiákvæðum fyrir ýmisleg brot á lögunum.
Eru þau töluvert strangari heldur en nú. Fyrst og fremst liggur sú refsing við
þvi, að vanrækja að telja fram eignir sinar og tekjur, að skattgreiðandi missir
rjett til að kæra vfir skattálagningunni, nema hann geti sannað, að skattmatið sje meir en
of hátt og fær þá að eins leiðrjettingu á því, sem oftalið er
fram vfir 1/i. Þetta ákvæði í sambandi við ákvæðið um, að sífelt skuli hækka
skattmatið, ef menn telja ekki fram sjálfir, ælti að verða til þess, að menn
sæu hag sinn i því að telja sjálfir fram. Og ef skattanefndir rækja trúlega
starf sitt, að rannsaka tekju- og eignaframtal manna, ættu þeir einnig að sjá
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hag sinn í að telja rjett fram, því að ef það sannast, að maðnr telji vísvitandi
rangt frarn, verður hann að greiða auk þess sem dregið er undan, alt að tífaldri upphæð í sekt, og það jafnvel þótt það komist ekki upp fyr en mörgum árum siðar. Skiftaráðanda er líka gert að skyldu, að gefa skattanefnd
skýrslu um fjármuni hvers bús, sem nemur meiru en 6000 kr., svo að hún
geti af því ráðið, hvort hinn látni hafi talið rjett fram til skatts.
Skattanefndarmönnum og öðrum, sem um framtalsskýrslur fjalla, er
bannað að skýra óviðkomandi mönnum frá nokkru því, sem þeir verða vísari við starf sitt um efnahag manna. Þetta útilokar auðvitað ekki, að menn
gefi allar þær upplýsingar, sem lögin ætlast til, svo sem birti skattskrár, gefi
skýrslur til hagstofunnar, sendi fjármáladeildinni framtalsskýrslur o. s. frv.
Um 51.—53. gr.
Það nýmæli er hjer tekið upp, að hækka megi eða lækka tekjuskattinn og eignarskattinn árlega með ákvæði i fjárlögum. Slíkt hefir lengi tíðkast á
Englandi um tekjuskattinn þar. Þetta vírðist einkar heppilegt til þess að gera
mönnum Ijóst, að aukin útgjöld ríkissjóðs og auknir skattar fara saman. Sje
útgjaldaaukinn tekinn allur með tollum, er mönnum ekki eins Ijóst, að skattbyrðin eykst og verður því ekki eins umhugað um að draga úr útgjöldum rikissjóðs eins og ef þeir finna beinu skattana fara vaxandi. Ákvæðið ætti því að
stuðla að sparsemi á landsfje og hollu íhaldi í fjármálum.

S. Frumvarp

til laga um breyting á þeim tíma, er manntalsþing skulu háð.
(Lagt fyrir Alþingi 1921)
1. gr.
Áiið 1922 og upp frá þvi skulu manntalsþing í hverju lögsagnarumdæmi
byrja 14., 15. eða 16. júnidag ár hvert, og skal þeim síðan fram haldið án
tafar, eftir því sem staðhættir og önnur embættisverk leyfa og skal þeim lokið
hinn 15. júlídag ár hvert, nema sjerstakar ástæður hamli, enda sje þeirra þá
getið i þingbókinni, er síðasta manntalsþingið það ár er háð.
2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numið opið brjef 30. mars 1843, viðvikjandi því tímabili, á hverju manntalsþingin á íslandi eiga að haldast, opið
brjef 18. ágúst 1850, um hvenær manntalsþing skal halda í Norður-Múlasýslu
og opið brjef 9. júní 1963, um breytingu á þeim tima, þá er halda skal
manntalsþing í Barðastrandar- og ísafjarðarsýslum.
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Athugasemdir.
Samkvæmt frv. því, um tekjuskatt og eignarskatt, sem lagt er fyrir
Alþingi samhliða þessu frv., er eigi ætlast til að skattaskrár sjeu fullgerðar
fyr en í lok maimánaðar, en af þessu leiðir, ef innheimta á tekjuskatt og
eignarskatt á manntalsþingum hjer eftir eins og hingað til, sem rjettast virðist,
að halda verður manntalsþingin nokkru siðar en nú er lögboðið. Fyrir því
er hjer stungið uppá, að þau sjeu háð framvegis seinni part júnímánaðar, og
ef sá timi endist eigi, þá einnig fyrri part júlí.
Það sjest eigi, að breyting þessi geti talist á neinn hátt varhugaverð,
enda lagði stjórnin fyrir Alþingi 1913 frv., sem í öllum aðalatriðum var samhljóða þessu frv., en það frv. fjell burtu þá vegna þess, að tekjuskattstrv. það,
sem það stóð í sambandi við, náði eigi fram að ganga.

9. Frumvarp

til laga um aukatekjur rikissjóðs.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. kafli.
Um dómsmálagjöld.
1- gi’Fyrir stefnu skal gjalda 2 krónur, þegar málsaðili, í stað þess að gefa
út fyrirkallseðil, beiðist þess, að stefna verði gefin út með nafni dómarans
og innsigli.
Sama gjald skal greiða fyrir fyrirkall það, er greinir um í 9. og 14. gr.
tilskipunar 15. ágúst 1832.
2. gr.
Fyrir að taka fyrir mál, þar með talin ritun í dómsmálabókina, skal
gjalda 4 krónur. Sama gjald skal greiða fyrir gerðir þær, er um getur í 7., 9.
og 14. gr. tilskipunar 15. ágúst 1832. Fyrir frest í dómsmáli skal gjalda 2 krónur.
3. gr.
Fyrír að leggja dóm á mál skal gjalda 8 krónur, um leið og málið er
tekið til dóms. Fyrir skriflega frávísun, sem greinir um í 6. gr. tilskipunar 15.
ágúst 1832, skal greiða sama gjald. Fyrir að kveða upp úrskurð meðan á
rekstri máls stendur skal gjalda 4 krónur fyrir hvern úrskurð.
4. gr.
Nú eru teknar út fleiri en ein stefna í sama máli og skal þá greiða
gjöld þau, er getur um í 1. og 2. gr., fyrir hverja þeirra um sig. Gjald það,
sem ræðir um í 3. gr., á sækjandi málsins að greiða, en komi gagnsókn fyrir,
skal gagnsækjandi einnig greiða gjald þetta.
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5. gr.
Fyrir vitnaleiðslu skal gjalda 2 krónur fyrir hvert vitni. Sama gjald
skal greiða fyrir gagnspurningar. Fyrir eiðfesting vitnis skal gjalda 2 krónur.
6. gr.
Fyrir að kveðja menn í rjetti til skoðunargerðar eða annara slíkra
gerða skal gjalda 1 kr. fyrir hvern hinna dómkvöddu, auk gjalds þess, er getið
er um í 2. gr. Sama gjald skal greiða fyrir eiðfesting matsmanna, svo og fyrir
sjerhverja aðra eiðfestingu, nema um vitni sje að ræða.
Þetta ákvæði á einnig við, þegar kveðja skal menn til að virða fasteign til veðsetningar fyrir láni af fje ómyndugra, og þegar eiðfesta skal
menn þessa.
7. gr.
Þegar mál það, er ræðir um, varðar eigi meira en 100 kiónum, skal
að eins greiða helming gjalda þeirra, er um getur í 1.—6. gr.
8- gr.
Fvrir að staðfesta og innsigla rjettargjörðir eða önnur eftirrit, sem út
eru gefin í giörðarformi, skal gjalda 1 krónu fyrir hvert.
gr.
í hjúamálum skal eigi gjalda nema 4 krónur alls, en í lögreglumálum
um meðgjöf með óskilgetnum börnum skal engin gjöld greiða í hjeraði.
í öðrum einkalögreglumálum skal greiða hin venjulegu gjöld, sem talin
eru hjer að framan.
9.

10. gr.
Fyrir bókun á vfirlj’sing um eitt eður annað, sem ekki snertir neitt
mál, sem áður hefir verið tekið fyrir og er til meðferðar fyrir rjettinum, skal
sá, er þess beiðist, greiða 1 kr. auk gjalds þess, er getur um i 2. gr., fvrstu
málsgrein.
11- gr.
Um rjettargjöld i hæstarjetti fer eftir lögum nr. 22, 6. okt. 1919.
12. gr.
1 opinberum málum og gjafsóknarmálum skal engin rjettargjöld greiða,
en í gjafsóknarmálum skulu rjettargjöld þau, er gjafsóknarhafi hefði átt að
greiða, goldin af hinum málsaðila, þegar hann er skyldaður með dómi til að
greiða málskostnaðinn.
1 málum þeim, sem ræðir um í 16. gr. laga nr. 28, 3. nóv. 1915 um
kosningar til alþingis, skal engin rjettargjöld greiða i hjeraði.
13. gr.
Þingvitnaleiðslur, er fram fara til þess að færa sönnur á slys eða til
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j
j
j

þess að heimila verðlaun fyrir björgun frá druknun, skal álíta sem opinber
mál, en venjulega skulu þær fara frain á hinum reglulegu þingtímum, til þess
að kostnaður rísi eigi af fyrir hið opinbera.

)
i

2. kafli.
Um gjöld fyrir fógetagerðir.

i
J
j
j
j
J

14. gr.
Fyrir kyrsetningargjörð eða Iögbann, svo og fyrir fjárnáms-, lögtakseða löggeymslugjörð, sem fram fer á fjármunum — en til fjármuna telst eigi
að eins lausafje og fasteignir, heldur og skuldakröfur á hendur öðrum mönnum og önnur þau fjárrjettindi, sem greinir um í 3. kapitula laga 4. nóvbr.
1887 um aðför — skal gjalda i hlutfalli við fjárupphæð þá, sem gjörðarinnnar
er beiðst fyrir, eins og hjer segir:

i
i

Þegar fjárhæðin
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
og siðan tvær krónur í viðbót
fram yfir er.

j
j
j

i

er
50 kr. eða minni 2 kr.
— frá 50 — til 100 kr. 4 —
— — 100 — — 200 kr. 6 —
— — 200 - - 400 kr. 8 —
— - 400 — - 600 kr. 10 — — 600 — - 800 kr. 12 —
— — 800 — -1000 kr. 14 —
fyrir hvert heilt þúsund af þeirri fjárhæð, sem

15. gr.
Fyrir að kyrsetja mann skal gjalda 20 krónur; sjeu fjármunir jafnframt
kyrsettir, skal gjalda fyrir það eftir 14. gr.
16. gr.
Nú er aðfarar beiðst hjá einum og sama manni eftir fleiri dómum en
einum, sáttum eða þinglesnum veðskuldabrjefum (og þau skilyrði eru fyrir
hendi, sem sett eru í 15. og 16. gr. laga, nr. 29, 16. desember 1885), og skal
gjaldið þá greitt fyrir hverja þeirra um sig.
Þegar fjárnáms er beiðst eftir sama dóminum, sáttinni eða veðskuldabrjefinu hjá fleirum en einum, skal gjörð halda hjá hverjum þeirra og greiða gjald
fyrir hverja gjörðina. Þetta gildir þó eigi, ef hlutaðeigendur eiga muni i sameign, er fjárnám er gjört i. Eigi skal heimta hærra gjald, þótt munir þeir, sem
fjárnámi eru teknir, sjeu eigi allir á sama stað.
17. gr.

Fyrir lausnargjörð skal gjalda eftir 14. gr., þegar fjeð með henni er
laust látið, en eftir 15. gr., sje kyrsetning manns með henni niður feld.

Alþt. 1921. A. (33, löggjafarþing).
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18. gr.
Fyrir rannsókn, sem haldin er ettir beiðni sjerstakra manna, skal
gjalda 4 krónur.
19. gr.
Fyrir útburð manns af jörðu eða úr húsi og fyrir innsetning á jörð eða
í hús til umráða skal gjalda 10 krónur. Sama gjald skal greiða fyrir aðrar
fógetagjörðir, er fara fram á eitthvað það, er eigi verður metið til peningaverðs.
20. gr.
Fyrir skoðun á likamsáverka eftir beiðni einstakra manna skal gjalda
4 krónur. Fyrir skoðun á fundnum líkum skal ekkert gjald greiða.
21. gr.
Þegar hreppstjóri heldur fógetagjörðir, skal fara eftir lögum nr. 64, 14.
nóv. 1917, 2. gr. og lögum nr. 29, 16. desember 1885, 14. gr.
22. gr.
Ef hægt er að ákveða gjaldið fyrir tram, skal greiða fógeta það áður
en hann byrjar gjörðina, þá er hann krefst þess, og er gjaldið eigi afturkræft,
þótt gjörðarbeiðnin sje kölluð aftur, eða fógeti neiti að fremja gjörðina, nema
svo sje, að hærra gjald hafl greitt verið fyrir fram fyrir gjörðina. en greiða
hefði átt, er hún var teidd til lykta.
23. gr.
1 giafsóknarmálum og fyrirskipuðum málum, svo og þegar sá beiðist
fjárnáms, er dæmdar hafa verið bætur i opinberu máli, og þegar tekinn er
fjárnámi eða lögtaki framfærslueyrir, er manni ber að greiða með barni sínu
skilgetnu eða óskilgetnu, með stjúpbarni, foreldri sínu eða konu, er hann hefir slitið samvistum við eða skilið við að borði og sæng eða að tullu og öllu,
eða tekið er lögtaki eða fjárnámi kaup hjúa eða matarverð, er þau eiga hjá
húsbændum sínum, skal því að eins greiða rjettargjald, að það náist hjá þeim,
er fyrir fjárnámi eða lögtaki verður, enda sje kröfu gjörðarbeiðanda áður
fullnægt.
Fyrir að fullnægja dómum i sakamálum eftir ráðstöfun hins opinbera
skal engin gjöld greiða.

3. kafli.
Um gjöld jyrir þinglýsingar o. fJ.
24. gr.
Fyrir að þinglesa afsalsbrjef, veðskuldabrjef, fjárnámsgjörð, skiftabrjef
eða önnnr skjöl, sem þinglesin eru, svo sem eignarheimild fyrir fasteign eða
til þess að leggja haft á fasteignir, og lyrir að rita á skjöl þessi og rita þau
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inn i bækurnar, svo og fyrir að þinglesa, rila á og bóka skjöl, sem leggja liaft
á lausafje, skal gjalda i hlutfalli við fjárhæð þá, er skjalið hljóðar um, eins
og hjer segir:
Þegar fjárhæðin er kr. 100 eða minni..............kr. 1,00
—
—
- frá kr. 100 til 500 ...............— 2,00
—
—
- — - 500 - 1000 ...............- 3,00
og sje fjárhæðin meiri, skal gjalda 1 kr. i viðbót fyrir hvert heilt þúsund, sem
íram yfir er.
Þegar fjárhæð sú er óákveðin, sem skjalið greinir um, og eigi er hægt
að ákveða verömætiö, skal gjalda 12 kr.; þegar veð er sett fyrir skuldum, er
síðar verða stotnaðar, skal ákveða gjaldið eítir hæstu fjárhæðinni, sem veðið
á að gilda íyrir, og skal taka það fram i skjalinu.
Nú er fjárhæðin ákveðin í öðrum aurum en peningum, og skal þá
meta þá til peningaverðs eítir almennum reglum.
Nú er árlegt afgjald áskilið um óákveðinn tíma, og skal þá gjalda,
sem fyrir 25 sinnum stærri fjárhæð, en sje atgjaldið áskilið æfilangt, skal
gjaldið að eins taiið af fimmfaldri fjárhæðinni; sje ártal tiltekið skal afgjaldið
talið saman fyrir öll árin, en þó skal aldrei af meiru gjalda en af afgjaldinu
25-földu.
Nú er eign seld af hendi, án þess að fyrir hana sje greitt andvirði,
eða henni makaskift gegn annari eign, og verður þá að tiltaka verð hennar í
skjalinu eða rita það á það, svo ákveða megi eftir því þinglýsingargjaldið.
25. gr.
Fyrir að þinglesa og bóka skjöl, sem hljóða um efni, sem eigi verður
metið til ákveðins verðs, eða skjöl, sem ekki eru um afsal eða haft á fasteignum eða lausafje, skal gjalda 3 kr. Sjeu þess konar skjöl þinglesin við hæstarjett, skal gjalda 6 kr.
26. gr.
Þegnr þinglesa skal heimildarskjal eða brjef um haft á eignum, skal
hlutaðeigandi embæitismaður líta eftir þvi, hvort útgefandi þess hefir sjálfur
eignarheimild fyrir eign þeirri eða munum, sem hann ráðstafar, eða hvort
nokkuð það hafi þinglesið verið áður, er ónýtt geti eða rýrt gildi skjalsins, og
rita að eins á skjalið, að það hafi verið þinglesið, ef enginn brestur eða tálman
finst; ella skal rita athugasemd á skjalið um heimildarbrest hans eða um hið
áður lesna heftingarbrjef, og skal greiða fyrir það helming gjalds þess, er ræðir
um i 24. gr., en þó aldrei minna en 2 kr., og aldrei meira en 6 kr.; þegar
fengnar eru betri skýrslur eða frekari heimild, og áritunin því næst verður
afmáð, skal greiða fvrir það sama gjald og fvrir að gera hana.
27. gr.
Fyrir að aflýsa skjali og afmá það úr veðbrjefabókinni, svo og fyrir að
aflýsa afborgun á veðskuld og gera áritun um það á veðskuldabrjefið, skal
greiða helming gjalds þess, er greinir um i 24. gr., þó eigi minna en 2 kr., og
eigi meira en 12 kr.; á afborgun skal miða gjaldið við stærð bennar.
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28. gr.
Nú krefst einhver vottorðs úr afsals- og veðbrjefabókunum um eignarheimild á fasteign og um höft þau, er á henni liggja, og skal hann gjalda
fyrir það 3 kr.
Vottorð þau, er stjórn Landsbankans krefst úr greindum bókum um
fasteignir þær, sem menn ætla að veðsetja gegn láni úr bankanum, skulu gefin
ókeypis, ef þau eru ætluð bankanum einum til afnota.
29. gr.
Nú er sama skjalið þinglesið í fleiri þinghám en einni í sama lögsagnarumdæmi, og skal þá greiða gjöld þau, sem að framan getur um, fyrir
bina fyrstu þinglýsing, en fyrir hinar síðari hálft gjald fyrir hverja. — Fyrir
skjöl, er þinglesin eru í fleiri en einu lögsagnarumdæmi, skal greiða ofanrituð
gjöld í hverju lögsagnarumdæmi fyrir sig.
30. gr.
Fyrir þinglýsingar og aflýsingar á veði þvi, sem sett er landssjóði fyrir
innheimtu á tekjum hans, skal ekkert gjald greiða. Svo er og um þinglestur
og aflýsingar á uppskriftargerðum þeim á eigum þurfalinga og stjórnarráðsúrskurðum um sviftingu á fjárforræði þeirra, sem greinir um i 56. og 57. gr.
fátækralaganna 10. nóvbr. 1905. Eigi greiðist heldur gjald fyrir þinglestur úrskurða um sviftingu sjálfræðis eða fjárræðis, nje fyrir aflýsing slíkra úrskurða.
4. kafli.
Um skiftagjöld.
31. gr.
í öllum þeim búum, sem skiftaráðandi eða skiftaforstjóri án dómsvalds fer með og lýkur skiftum i, skal greiða í skiftagjöld 2% af öllum eigum
búsins, án tillits til skulda, er á þvi liggja.
Þó skal ekkert gjald greiða i þeim búum, þar sem eigurnar nema ekki
100 kr., að frádregnum útfararkostnaði í dánarbúum.
32. gr.
Fyrir að gefa út innköllun til skuldheimtumanna skal greiða:
Þegar eigur búsins eru eigi meiri en 1000 kr. ... 4 kr.
Sjeu þær meiri en 1000 kr...................................... 8 —
33. gr.
Nú tekur skiftaráðandi bú til skiftameðferðar, en framselur það siðar
erfingjum eða öðrum, er hlut eiga að máli, og skal þá greiða fjórðung gjalds
þess, er ræðir um i 31. gr., ef framsalið fer fram á fyrsta skiftafundi, helming,
ef það fer fram seinna, en þó ekki síðar en á fyrsta skiftafundi eftir að innköllunarfrcsturinn er útrunninn, en 3 fjórðunga gjaldsins, ef framsalið fer siðar
fram en nú var sagt, en þó áður en búið er tekið til fullnaðarskifta.

Þingskjal 9

93

34. gr.
Þá er skiftaráðendur eða skiftaforstjórar lúka skiftum í búum, kemur
gjaldið í gjalddaga við skiftalok, og bera þeir, hver um sig, ábyrgð á greiðslu
gjaldsins og á þvi, að það sje rjett talið.
Þegar bú er framselt til erfingjaskifta, kemur gjaldið i gjalddaga 6
mánuðum eftir framsalið, og bera erfingjar, einn sem allir og allir sem einn,
ábyrgð á því. En ef erfingjar skýra frá því, þegar frestur þessi er á enda, að
þeir hafi enn eigi getað ákveðið gjaldið, getur skiftaráðandi veitt þeim frekari
frest á greiðslu þess. Þegar gjaldið er komið í gjalddaga, eiga erfingjar, sjeu
þeir eigi samkvæmt 77. gr. skiftalaganna skyldir til, að láta skiftaráðanda i tje
skýrslu þá, er þar er getið, að senda honum skrá, samda að drengskap viðlögðum, yfir eigur búsins og skuldir, og má dagsektum beita, komi þeir eigi
með hana. Hið sama er, þegar bú hefir verið tekið til opinberrar skiftameðferðar, en er framselt því hjóna, er eftir lifir, til þess að sitja í óskiftu búi.
Nú hefir einhver, þegar svo er ástatt, sem að framan er sagt, samið ranga
skýrslu, á móti betri vitund, landssjóði i óhag, og skal þá greiða tvöfalt gjald
af því, sem dregið hefir verið undan, og hlutaðeigandi sætir auk þess þeirri
hegningu, sem við er Iögð í almennum hegningarlögum.
5. kafli.
Um gjöld fyrir uppboðsgjörðir.
35. gr.
Almenn uppboðslaun, er ávalt skal greiða, nema þar sem eftirfarandi
greinir veita heimild til annars, eru 5 af hundraði.
36. gr.
Þegar seld eru við opinhert uppboð hús, jarðir og aðrar fasteignir,
svo og þilskip — sjeu þau eigi ósjófær — hlutabrjef, skuldabrjef og aðrar
skuldakröfur, leigumálarjettur og önnur þess konar rjettindi, skal gjalda í
upphoðslaun:
af fyrstu 10,000 kr...................................................... 2lh°lo
• fjárhæð yfir 10,000 kr. til
20,000 kr................. 2
- —
— 20,000 ------- 100,000 —
P/2—
sem er meiri en
100,000 — ............. 1
Þegar leigumálarjettur er seldur við uppboð, skal að eins reikna uppboðslann af hinu árlega afgjaldi.
37. gr.
Nú eru verslunarvörur seldar við uppboð, og svo mikið í einu, að
hvert hamarshögg nemur minst 30 kr., og skulu þá uppboðslaun af fjárhæð
þeirri, sem uppboðið nemur meira en 1,000 kr., en af fyrstu^l,000 kr. skal
ætíð greiða fult gjald eftir 35. gr., ákveðín eins og hjer segir:
af fjárhæð frá 1,000 kr. til fullra 2,000 kr.................. 4°/o
—
meiri en 2,000 kr. til fullra 5,000 kr. ... 3 -
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af fjárhæð meiri en 5,000 kr. til fullra 10,000 kr. ... 2°/o
— sem nemur meira en 10,000 kr.................. 1 -

38. gr.
Þegar þess er krafist, skal uppboðshaldari sjá um, að uppboðið verði
birt á undan með auglýsingu í blöðunum eða á annan hátt, eftir því sem við
verður komið á hverjum stað, og skal það gera, ef unt er, 8 dögum áður
uppboðið er haldið.
Það er venjulega undir hlutaðeigendum sjálfum komið, hvort uppboðið er birt nema í kaupstað þeim eða hreppi, er halda á það í, eða hvort þar
að auki skuli birta það í einum eða íleiri næstu hreppum; svo er það og á
valdi þeirra, hvernig uppboðs-auglýsingunum er útbýtt, — sjá þó 18. gr. laga
14. janúar 1876 um skipströnd. En sje eigi hægt að fá vitneskju um ósk hlutaðeiganda i þessum atriðum, eða sjeu þeir á skiftum skoðunum um þau, skal
kjósa þá aðferð, sem mest geti orðið þeim til nota, er með eiga, og hafa tillit
til þess, hve uppboðsmunirnir eru mikilvægir, svo og til annara ástæðna.
Fyrir að semja uppboðsauglýsing og gefa út af henni svo mörg eintök,
sem þörf er á, skal gjalda 4 kr.
39. gr.
Þegar uppboð er haldið á fasteign eða á öðru því, er getur um í 36.
gr., en sala fer þó eigi fram við uppboðið, svo og þegar hamarshögg er veitt
upp á væntanlegt samþykki, en það bregst, skal gjalda 10 krónur fyrir árangurslaust uppboð.
Þegar einhver lætur bjóða upp fleiri en einn sjerstakan hlut i einu,
eða eign er boðin upp í pörtum, skal þó eigi gjalda meira en 20 kr. alls fvrir árangurslaust uppboð.
40. gr.
Fyrir uppboð á eftirlátnum munum þurfalinga skal ekkert gjald greiða,
og eigi heldur, þegar landsbankinn lætur þjóna sína selja við uppboð verðbrjef
þau og annað, er hann hefir fengið að handveði.
41. gr.
Þegar hreppstjórar halda uppboð í forföllum sýslumanns og í umboði
hans, skal fara eftir ákvæðum í lögum nr. 61, 14. nóv. 1917.
42. gr.
Fyrir að gefa út afsalsbrjef fyrir fasteign, er seld hefir verið við uppboð, skal gjalda 6 kr., ef kaupverðið er eigi meira en 2,000 kr., 10 kr. ef það
er meira en 2000 kr. og fer þó eigi Iram úr 6,000 kr., en 15 kr. ef það fer
þar fram úr.
43. gr.
Nú hefir uppboðs beiðst verið hjá uppboðshaldara og sjeð hefir verið
um birtingu á því, en beiðnin svo kölluð aflur, og skal þá að eins greiða gjald
fyrir birtinguna samkvæmt 38. gr.; en sje beiðnin eigi kölluð aftur fyr en bú-
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ið er að setja uppboðsþingið, skal gjalda 10 kr. eins og fyrir árangurslaust
uppboð.
44. gr.
Fyrir undirboðsþing skal greiða 10 kr. Þó skal ekkert gjald greiða
fyrir undirboðsþing þau, sem getur um í tilskipun 20. april 1872 um bæjarstjórn i kaupstaðnum Heykjavík, 27. gr., í sveitarstjórnarlögum 10. nóvbr. 1905,
33. gr., lögum 8. október 1883 um bæjarstjórn á Akureyri, 26. gr., lögum 14.
nóv. 1917 um bæjarstjórn í ísafjarðarkaupstað, 26. gr., lögum 28. nóv. 1919
um bæjarstjórn á Seyðistirði, 24. gr., lögura nr. 75, 22. nóvbr. 1907 um bæjarstjórn í Hafnarfirði, 28. gr. lögum 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Vestmannaeyja, 28. gr. og lögum 28. nóv. 1919, um breytingar á lögum nr. 30, 22. nóv.
1918, um bæjarstjórn á Siglufirði, 27. gr.
45. gr.
Þar eð það er uppboðsbeiðandi, sem á að greiða uppboðskostnaðinn,
skal þess gæta, ef svo ber undir, að kaupanda verður gert að skyldu að greiða
hann, að hann sje þá skoðaður svo sem viðbót við boð þau, sem gerð hafa
verið, og ber því að reikna uppboðslaunin af uppboðssöluverðinu, að viðbættum þessum kostnaði.

6. kafli.
Um nótaríalgjöld.
46. gr.
Fyrir afsögn á víxli, er nótaríus gerir fyrir samþykkisbrest eða greiðslufall, skal gjalda eins og hjer segir:
Þegar víxillinn nemur 500 kr. eða minni fjárhæð ...... 4 kr.
—
—
—
meira en 500 kr. alt að 1,000 kr. 6 —
og svo einni krónu hærra fyrir hvert þúsund upp í 10,000 kr. og er þá gjaldið 15 kr., enda hækkar ekki úr þvi.
Gjald þetta skal greiða, ef gerðin hefir verið byrjuð, enda þótt gerðarbeiðandi láti eigi leiða hana til lykta. Auk þess greiðir gerðarbeiðandi lögboðið gjald fyrir eftirrit af afsagnargerðinni.
47. gr.
Fyrir aðrar aísagnargerðir, svarkröfur, stefnubirting, er notarius framkvæmir, svo og aðrar þess konar gerðir skal gjalda 6 kr.
Nú skal framkvæma einhverja af gerðum þeim, er getur um í grein
þessari eða í 46. gr., á fleiri stöðum en einum, og skal þá greiða fult gjald á
hinum fyrsta stað, en að eins 2 kr. fyrir hvern hinna staðanna, sem gerðin
fer fram á eftir kröfu gerðarbeiðanda.
48. gr.
Fyrir að bera eftirrit saman við frumritið og staðfesta það, skal gjalda
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1 kr. fyrir hverja örk eða minna, sem eftirritið nemur, þegar það er ritað
eins og að lögum á að vera.
49. gr.

Þegar gerður er samningur, arfleiðsluskrá, umboðsskjal eða aðrir þess
konar gerningar fyrir notarius, eða gengið er við áður sömdu skjali í viðurvist hans, og hann gefur út um það notarial-vottorð í lögmætu formi, skal
gjalda fyrir það 4 kr.
50. gr.
Fyrir að taka á móti og gefa út skipstjóramótmæli, er ákveða skal
ábyrgðargjald eða skipskaðabætur, skal gjalda 20 kr.
7. kafli.
Um gjöld fyrir ýms örtnur embœttisverk bæjarfógeta og sýslumanna.
51. gr.
Fyrir að gefa út vegabrjef skal gjalda 2 kr. fyrir hvern þann, er vegabrjefið hljóðar um, en 8 kr. sje ferðinni heitið til útlanda.
52. gr.
Fyrir skipstjóraskírteini skal gjalda 20 kr., fyrir stýrimannsskirteini 10
kr. og sveinsbrjef 5 kr.
53. gr.
Fyrir að löggilda og setja innsigli á verslunarbók, skal gjalda 10 kr.,
en fyrir að löggilda viðskiftabók 1 kr., hvort sem hún er stór eða lítil.
54. gr.
Fyrir að rita á skjöl verslunarskipa, og vöru- og mannflutningaskipa,
og fyrir að Iáta af hendi þau skilríki, er skipin eiga að fá á íslandi, skal greiða
1 kr. af hverri smálest af rúmi skipsins, þannig að V2 smálest, eða þar yfir,
ber að telja heila lest, en sleppa því, sem minna er en
smálest; skal greiða
gjald þetta á hinni fyrstu höfn á íslandi, er skipið kemur á, til þess aö taka
á móti vörum eða fólki, eða til þess að skipa upp vörum eða skjóta fólki á
land. Nú kemur skipið á aðrar hafnir í sömu ferðinni, pg skal þá eigi gjald
greiða á þeim höfnum fyrir að rannsaka og rita á skjöl þess, eða fyrir nýjar
farmskrár, þar með talin löggilding vöruskoðunarvotta.
Skip, sem skrásett eru í Danmörku, og sem koma hingað eingöngu til
fiskiveiða, skulu greiða 1 kr. gjald af hverri smálest á fyrstu höfn. er þau taka,
þó eigi nema einu sinni á ári.
Onnur útlend skip, sem koma hingað eingöngu vegna fiskveiða, skulu
greiða 50 au. af hverri smálest á fyrstu höfn, er þau taka, þó eigi nema einu
sinni á ári.
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55. gr.
Fyrir að mæla skip, samkvæmt tilskipun 25. júní 1869, skal gjalda:
a) Þegar mælingin fer fram eftir fullkomnari aðferðinni, og hefir
þó eigi verið við höndina eldra mælingarbrjef, er út hefir verið
gefið samkvæmt tilskipun þessari eða eldri fyrirmælum............. 40 aura
b) ætíð endrarnær................................................................................. 20 —
fyrir hverja smálest skipsins eftir hinu nýja mælingarbrjefi.
Fyrir útdrátt þann úr skrásetningarbókinni, er getur um í 20. gr. laga
28. nóv. 1919 um skrásetning skipa, skal gjalda 4 kr. fyrir hvert það skip,
sem leitað er skýringa um.
56. gr.
Fyrir eftirlit lögreglustjóra með útflutningum, samkvæmt lögum nr. 3,
14. jan. 1876, skal gjalda 40 kr. fyrir hvert útflutningaskip, er hann skoðar.
57. gr.
Fyrir að löggilda leiðarbók, skal gjalda 8 kr., ef rúm í skipi er meira
en 100 smálestir; ella 4 kr.
Helming gjalds þessa skal greiða fyrir vottorð þau, sem rituð eru samkvæmt 43. gr. siglingalaga 30. nóv. 1914, í leiðarbækur skipa.
58. gr.
Fyrir lögskráning skípshafnar og afskráning skal gjalda 25 au. fyrir
hvern mann. er lögskráður er eða afskráður.
59. gr.
Fyrir sjóferðapróf það, er ræðir um í 21. gr. laga um skipströnd 14.
jan. 1876, svo og fyrir önnur sjóferðapróf, skal gjalda 25 kr.
60. gr.
Fyrir rannsókn þá og vottorð um styrkleik aðfluttra vínfanga, sem
ræðir um í tolllögum, skal gjalda 4 kr.
Sama gjald skal greiða fyrir vottorð það, sem ræðir uin í sömu lögum,
um að vöruskrá eða tollskrá skips telji meiri áfenga drykki, en á land
eru fluttir.
61. gr.
Fyrir að kveðja menn utan rjettar til skoðunar, eða annara slíkra
gerða, skal gjalda 1 kr. fyrir hvern þann, er kvaddur er.
62. gr.
Fyrir að gefa út leyfisbrjef til lausamensku eftir lögum nr. 60, 22. nóv.
1907, skal gjalda 4 kr.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþiog).
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63. gr.
Fyrir að gefa saman bjón í borgaralegt hjónaband, skal greiða 10 kr.,
og auk þess 1 kr. fyrir eftirrit af athöfninni.
64. gr.
Fyrir vottorð um, hvaðan vörur sjeu, fyrir áritun á vöruskoðunarvottorð, og fyrir önnur þess konar vottorð, er einstakir menn æskja i verslunar- og atvinnumálum, svo og fyrir áritun í embættis nafni skal gjalda 2 kr.,
að svo miklu levti sem eigi er í þessum lögum ákveðið sjerstakt gjald fyrir
embættisverkið, eða það, eftir öðrum lögum, á að vera ókeypis.

8. kafli.
Almenn fyrirma’li.
65. gr.
Á öll þau skjöl, sem eitthvað er goldið fvrir að gefa út eða rita á, eða
snerta embættisgerðir, sem hefir verið greitt fvrir eftir reglum þeim, er að
framan eru skráðar, skal hlutaðeigandi embættismaður rita hið greidda gjald
bæði með tölustöfum og bókstöfum.
Sje brotið gegn þessu, varðar það sektum til ríkissjóðs, alt að 100 kr.
66. gr.
Allir embættismenn, sem heimta inn aukatekjur fyrir rikissjóð, skulu
halda reglulega aukatekjudagbók. Skal dagbók þessi vera löggilt af stjórnarráðinu, og skal sá, er af þess hálfu rannsakar embættisfærslu valdsmanna. sjerstaklega rannsaka hana og rita um það vottorð i bókina og gefa þess nákvæmar gætur, hvort hún sje rjett rituð, og hvort aukatekjur hafi verið rangt
taldar í henni.
67. gr.
Lög 11. júlí 1911 um aukatekjur landssjóðs og lög nr. 32, 28. nóv. 1919
um breyting á þeim lögum, eru úr gildi numin.
68. gr.
Lög þess öðlast gildi L janúar 1922.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hin gildandi aukatekjulög voru sett hinn 11. júli 1911, en siðan hefur
gildi peninga lækkað mjög, eða ef rjettara þvkir, verð þess, sem fvrir þá fæst
stigið. Það er því eigi nema eðlilegt að nauðsyn þyki á að hækka aukatekjur
rikissjóðs eins og aðrar greiðslur í peningum. Aukatekjurnar verður að skoða
sem borgun til rikissjóðs fvrir að ríkið hefur sjerstaka embættismenn (sýslumenn og bæjarfógeta) til þess að sinna ýmsum störfum. Nú er það öllum
vitanlegt, að borgun til þessara opinberu starfsmanna hefur hækkað stórum
og greiðir ríkið því meira fvrir framkvæmd þessara sömu verka. Eigi sama
hlutfall að haldast og áður var, er auðsætt, að borgun fyrir þessi verk verður
að hækka að sama skapi og verðgildi peninga hefur minkað. Þessari stefnu
þykir þó ekki fært að fylgja út í æsar, þvi að gjöldin vrðu þá ákaflega há.
Siðar mun nokkru nánar vikið að þessu, en hjer skal þess getið, að i hinum
giídandi aukatekjulögum hefur eigi þótt ástæða til að breyta verulega öðru en
gjaldinu og því, sem leiðir af breyttri löggjöf.
Af þessu leiðir, að engi ástæða er til skýringa um hinar einstöku greinar.
en í stuttu máli þvkir rjett að geta um höfuðbreytingarnar í aðalköflunum.
U m 1. k a f 1 a.
Gjöldin i þessum kafla eru tvöfölduð og hefur ekki þótt fært að fara
hærra, jafnvel þótt stimpilgjöldin komi tiltölulega ljett niður á þeim skjölum,
sem hjer ræðir um.
Af því að rjettargjöldin við hæstarjett eru alveg nýlega ákveðin, þykir
rjettast að láta þau halda sjer og er bætt inn í frv. ákvæði um það, í stað
ákvæðanna um rjettargjöld við landsvfirdóminn, er að sjálfsögðu falla burtu
U m 2. k afla.
Gjöld þau, er ræðir um í þessum kafla eru einnig tvöfölduð.
Um 3. kafla.
Þinglestrargjöldin hefur eigi þótt fært að hækka vegna þess, að þau
hafa í raun og veru hækkað með hækkuðu verðlagi á fasteignum og auk þess
má á það líta, að siðan 1911, er aukatekjulögin voru sett, hefur stimpilgjald
verið lögleitt og kemur það einmitt hlutl'allslega þungt niður á þinglestrarskjölum. Hinsvegar hefur þótt rjett að hækka nokkuð gjöld fyrir þinglestur
þeirra skjala. þar sem gjaldið fer eigi eftir verðhæð skjalsins, eða þar sem
ekkert stimpilgjald er greitt, svo sem er um aflýsingar og athugasemdir. Svipað
má segja um veðbókarvottorð.
U m 1. k a f 1 a.
Skiftagjaldið er stungið uppá að hækka úr PA* « uppí 2°/». Hærra
þvkir eigi fært að fara, með þvi að hjer á að mestu hið sama við og áður
er sagt um þin glestrargjöldin, að því undanskildu, að stimpilgjald kemur hjer
eigi til álita. Gjald fyrir proclama sýnist aftur á móti mega hækka.
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U m 5. k a f I a.
Uppboðsgjaldið er ætlast til að verði hið sama og nú er, þvi að upphæð þess fylgir dýrtiðinni á svipaðan hátt og þinglestrargjöldin. Onnur gjöld
i þessum kafla eru tvöfölduð að undanskildu gjaldinu fyrir uppboðsafsöl, því
að um þau kemur svipað til greina og áður er sagt um þinglestur.
Um 6. kaf 1 a.
Flest gjöld fyrir notarialgerðir eru tvöfölduð.
U m 7. k af 1 a.
1 þessum kafla er um að ræða svo margar tegundir skjala, að erfitt er að
leggja sama mælikvarða á þau. Hækkunin i þessum kafla er því allmjög
mismunandi. Tvöfölduð eru t. d. gjöldin fyrir löggilding bóka, skipamælingar, löggilding leiðarbóka og gjöla þau, er ræðir um i 60—64. gr. Gjaldið
fyrir sjóferðapróf er hækkað úr 10 í 25 kr. með tilliti til, að rikissjóður
borgar sjódómsmönnum og gjaldið fyrir lögskráning hækkar úr 10 í 25 au.
fyrir mann.
Sú breyting í þessum kafla, er mestu máli skiftir, er breytingin á 55. gr.
aukatekjulaganna (sem verður 54. gr.), þar sem 52. gr. fellur burtu vegna
þess, að löggildingarskrifstofa mælitækja og vogaráhalda hefur tekið við störfum
þeim, er þar ræðir um. Eins og kunnugt er var 55. gr. aukatekjulaganna
breytt með lögum nr. 32, 28. nóv. 1919 á þann veg, að afgreiðslugjald skipa
var fært upp í 1 kr. pr. smálest og innlendum skipum gert að skyldu að
greiða þetta gjald einu sinni á ári. Nú er gert ráð fyrir nýjum skatti (lestagjaldi) á islensk skip og getur þessi grein því eigi náð til þeirra, nema þau
sjeu í millilandasiglingum. Að öðru leyti er gengið út frá, að þessi gr. sje eins
og Alþingi 1919 vildi vera láta.
Þykir ei þurfa
Aukatekjurnar
fyrir að þessar lekjur
skattur þessi gefi 150

U m 8. k a fl a.
neinna athugasemda.
voru um 120 þús. kr. á árinu 1919 og ef gera má ráð
verði svipaðar i framtíðinni, er mjög varlega áætlaðjað
þús. kr. á ári með þeirri hækkun, sem hjer er ráðgerð.

IO. Frumvarp

til laga um útflutningsgjald af síld o. fl.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.
Af hverri sildartunnu (108—120 ltr.) skal greiða í rikissjóð 3 kr., af
hvcrjum 100 kg. af fóðurmjöli og fóðurkökum 1 kr. 50 au. og af hverjum
100 kg. af áburðarefnum 50 au.
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2. gr.
Gjald það, er ræðir um í 1. gr. greiðist af þar töldum vörum, þegar
þær eru fluttar út í skipum, sem afgreidd eru frá landinu eða í skipum, sem
stunda síldveiðar í landhelgi, þótt síldin sje eigi flutt i land. Ennfremur nær
gjaldið til sildar, sem veidd er utan landhelgi, ef hún er verkuð eða söltuð á
höfnum inni eða í landhelgi.
3. gr.
Brot úr tolleiningu, sem er ’/» eða meira, telst heil tolleining en minna
broti skal slept.
4. gr.
Gjaldið fellur i gjalddaga um leið og skip er afgreitt úr höfn eða
áður en lagt er af stað til útlanda ef engrar afgreiðslu er beiðst. Gjaldið greiðist lögreglustjóra, þar sem varan er tekin, eða ef varan er eigi flutt úr landi,
þá þarsem skip leggur frá landi.
o. gr.
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um í lögum þessum,
er skyldur til að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra í hendur samrit eða staðfest
eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðsluskjölum, er út hafa verið gefln
um farminn, og skal það gert áður en skip er afgreitt eða leggur frá landi.
Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur i þeirra stað yfirlýsing sendanda um vörumagnið, gefin að viðlögðum drengskap.
Akvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef
sendandi er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumenn skipa.
Gjaldið skal talið eftir skilrikjum þeim, er um getur í þessari gr.
6- grSkip og farmur er að veði fyrir útflutningsgjaldinu.
7. gr.
Lögreglustjórar skulu gera reikningsskil fyrir útflutningsgjaldinu eftir
því, sem stjórnarráðið og reglur uin opinber reikningsskil mæla fyrir.
8. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 50—5000 kr. nema þyngri
refsing liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða
afgreiðslumaður, sem verður sannur að sök um að hafa skýrt_,rangt frá farmi,
greiða þrefalt það útflutningsgjald, sem reynt var að draga/undan.
Sektir allar renna í ríkissjóð.
Ef lögreglustjóri hefir grun um, að skilríki þau, er um getur i 5. gr.,
sjeu röng, skal hann rannsaka farm skipsins áður en það ei^afgreitteða það
lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem með þarf i þessu
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efni. Kostnaðinn, sem af þessn leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilrikin revnast röng en ella rikissjóður.
9. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn
lögregluinál.
10. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922 og falla þá jafnframt úr gildi lög
nr. 16, 4. nóv. 1881, að svo miklu leyti sem þau eru eigi áður numin úr lögnm og lög nr. 14, 14. ágúst 1919.

Ath ugasemdir.
Því mun naumast verða neitað, að úttlutningsgjaldi af framleiðsluvörum landsins er þann veg farið, að það freinur dregur úr framleiðslunni en
örvar hana og það þvi fremur, sem gjaldið er hærra. Á þeim tímum, sem nú
standa yfir, ríður oss sjerstaklega á því að takmarka innflutning og auka
framleiðsluna, hvorttveggja til þess að greiða fyrir viðskiftum vornm við útlönd,
sem eins og stendur valda mestum erfiðleikum. En auk þess er á það að líta,
að aukin framleiðsla veldur því, að vjer komumst af með minni innfluttar
vörur. Það er því auðsætt, að leggja her mikla alúð við aukning framleiðslunnar og verður því einnig að forðast hvern stein í hennar götu, eftir því
sem við verður kornið, sjerstaklega eins og nú stendur, er segja má með
rjettu, að atvinnuvegir landsins eigi mjög í vök að verjast vegna dýrlíðar og
erfiðs árferðis.
Með þetta fyrir augum varð það ofan á við endurskoðun skattalöggjafarinnar, að revna að losna sem mest við útflutningsgjöld, einkum nú fyrstu
árin meðan afleiðingar heimsstvrjaldarinnar eru tilfinnanlegastar og helst til
langframa, en um þetta verða þó þarfir rikissjóðs að ráða mjög, og er erfitt
að spá um þær langt fram í timann.
IJað, sem tekið er fram hjer að ofan virðist þó eigi leiða til þess, að
ástæða sje til að afnema úlflutningsgjaldið af sild, bæði af því að hún er eigi
enn nevsluvara hjer innanlands og einkum al' þvi, að hin siðustu ár virðast
hafa svnt það, að erlendur markaður fyrir sild er alltakmarkaður. Það er því
naumast eins mikil ástæða til að leggja kapp á að auka framleiðslu hennar
og það þvi síður sem sildveiðin hefir reynst mjög misbrestasöm og oft valdið
miklum skaða, þótt stundum hafi verið mikið i aðra hönd. Enn má og á
það líta, að síldveiðar draga mjög vinnukraftinn frá hinum atvinnuvegunum,
einkum landbúnaðinum, og þegar síldveiðarnar ganga tregt, veldur það miklu
tjóni. Þá ber og að geta þess, að úflutningsgjaldið af síld er sá skattur, sem
útlendingar greiða hlutfallslega mest af allra hjerlendra skatta og að sildveiðarnar eru reknar svo skamman tíma af árinu, að þær geta naumast talist aðalatvinnuvegur.
Hið framangreinda virðist eindregið benda í þá átt, að rjett sje að
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halda útflutningsgjaldinu af síld, enda gengur frv. þetta í þá átt. Auk þess er
stungið uppá að útflutningsgjald sje á fóðurmjöli, fóðurkökum og áburðarefnum
til þess að stuðla fremur að því að slíkar vörur sjeu eigi fluttar út, því að
þeirra er einatt mikil þörf hjer á landi. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir
því, að gjaldið af þessum vörum auki tekjur ríkisjóðsins svo að neinu muni.
Það er eigi hátt áætlað að gera ráð fyrir að síldveiðin á ári nemi
freklega 100000 tunnum og ættu þá tekjur ríkissjóðs að nema að meðaltali
um 300000 kr. af útflutningsgjaldinu.
Um hinar einstöku gr. þykir einungis ástæða til að taka það fram,
sem hjer segir:
Um 1. gr.
Frv. gerir ráð fyrir sama gjaldi á hverri sildartunnu og samþykt var
á Alþingi 1919. Gjaldið af fóðurmjöli og fóðurkökum er stungið uppá að sje
hækkað úr 1 kr. í 1 kr. 50 au. pr. 100 kg. og gjaldið af áburðarefnum úr 30
í 50 au. pr. 100 kg.
Um 2. gr.
Tilgangur þessarar gr. er að reyna að fyrirbyggja það, að landhelgi
vor sje notuð til veiðanna, án þess að útflutningsgjaldið sje greitt. Er ætlast
til að þetta nái jafnt til útlendra og innlendra manna.
Um 3. gr.
Þarínast ekki skýringar.
Um 4. gr.
Þessi gr. er svipuð gildandi ákvæðum. Það er aðeins tekið skýrar
fram, að gjaldið skuli greitt þar sem varan er tekin, svo að það sje ljóst, að
þegar sama skip er fermt á mörgum stöðum, ber á hverjum stað að greiða
gjaldið af því, sem þar er tekið.
Um 5. gr.
Þessi gr. er einnig svipuð gildandi ákvæðum að því undanskildu, að
hjer er það tekið fram berum orðum, hvernig að skuli farið ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út um farm, og skyldan til að gefa upplýsingar um
farminn látin ná til sendanda, skipstjóra og afgreiðslumanns.
Um 6.—7. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.
Um 8. gr.
Sektir fyrir brot á lögum þessum eru hækkaðar upp í 5000 kr. en
annars er innihald gr. líkt og gildandi lög.
Um 9.—10. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.
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11. Frumvarp

til laga um stimpilgjald.
(Lagl fyrir Alþingi 1921).
I.
Almenn ákvœði.

1. grÞegar skjöl þau, er ræðir um í lögum þessum, eru gefin út eða afgreidd, skal stimpla þau eins og lög þessi mæla fyrir.
2. gr.
Stjórnarráðið lætur gera stimpilmerki, ákveður útlit þeirra, upphæð og
hvernig þau skuli ónýta. Það ákveður einnig hversu haga skuli sölu á þeim.
Sem endurgjald fyrir að sjá um stimplun skjala og reikningsfærslu má greiða
2°/o af andvirði merkjanna.
Stjórnarráðinu er heimilt að láta gera pappír með áletruðu stimpilmerki eða stimpilmerkjum og má nota hann í stað merkjanna.
3. gr.
Um ákvörðun stimpilgjaldsins fer eftir þessum almennu reglum:
a. Þegar stimpilgjaldið er hundraðsgjald af fjárhæð skjals og gjaldið er eigi
deilanlegt með 5 færist það niður í næstu tölu, sem deila má á þenna
hátt, þó þannig, að gjaldið má aldrei minna vera en 10 au.
b. í stimpilskyldum skjölum skal jafnan getið þeirrar fjárhæðar, sem stimpilskyldan er bundin við.
c. Nú hljóðar stimpilskylt skjal um árlegar tekjur eða gjöld, sem eru áskilin eða lofuð um aldur og æfi, eða fyrir fleiri menn en þá, sem eru á lífi
þá er skjalið er gert eða um ákveðið timabil, sem ekki er styttra en 25
ár og skal þá stimpilgjaldið reiknast af árgjaldinu tuttugu og fimmföldu.
Ef árabilið er ákveðið innanvið 25 ár, telst stimpilgjaldið af árgreiðslunni
margfaldaðri með áratölunni.
Ef greiðsla er ákveðin um æfitíð einstaks manns eða fleiri manna,
sem eru á lifi þá er skjalið er gert, eða um annan óákveðinn tima, skal telja
stimpilgjaldið af árgjaldinu tíföldu.
Ef árgjald er mismunandi skal taka meðalgjaldið.
4. gr.
Stimpilskyldan nær til allra skjala, ef þau annars eru stimpilskyld,
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sem út eru gefin i hinu íslenska konungsríki, þegar annaðhvort að minsta
kosti einn aðilja á þar heimili, eða skjalið hljóðar um verðmæti hjer í ríkinu,
rjettindi yfir þeim, eða rjettindi eða skyldur fyrir einstaklinga, fjelög eða stofnanir, sem eiga heimili hjer á landi.
Skjal telst gefið út hjer í rikinu, ef annar eða einhver aðilja hefir undrritað það hjer.

1.
2.
3.
4.
5.

5. gr.
Þau skjöl, sem hjer greinir eru siimpilskyld, hvar sem þau eru gefin út:
Afsöl fyrir fasteignum í ríkinu og skipum, sem hjer eru skrásett, svo og
önnur skjöl, er veita eða framselja rjettindi yfir slikum eignum.
Vátryggingarskjöl, ef þau snerla fasteignir eða verðmæti í ríkinu, nema
sannað sje að ekkert af iðgjaldinu eigi að greiðast hjer.
Hlutabrjef, skuldabrjef og önnur verðbrjef, sem ætluð eru til að ganga
manna í milli, ef þau eru gefin út af fjelögum eða stofnunum, sem eiga
heimili hjer á landi.
Útlend hlutabrjef, skuldabrjef og önnur slik skjöl, sem flult eru hingað
annaðhvort sem eign manna eða fjelaga, sem hjer eiga heimili eða sem
trygging gagnvart þeim.
Víxlar og ávisanir ef samþykki eða greiðsla fer fram hjer.

tí. gr.
Stimpilskvlda skjals fer eftir rjettindum þeim, er það veitir, en eigi
nafni þess eða formi.
Eftirrit af sáttum og nótarialgerðum, er skapa rjettindi eða skyldur,
sem eigi hefir áður verið gert skjal um, stimplasl eftir tegund og verðmæti
þeirra skyldna og rjettinda, er um ræðir.
7. gr.
Ef í sama skjali er falin fleiri en ein tegund gerninga, svo sem afsal
veitt og veð sett, eru báðar eða allar tegundir stimpilskyldar.
8- gr.
Þegar skjöl eru gefin út í fleiru en einu eintaki, er aðeins eitt þeirra
stimpilskylt nema öðruvísi sje ákveðið sjerstaklega.
9- gr.
Aletranir á skjöl, sem áður eru stimpluð, svo sem áletrun um breyting á verði, áletrun um ábyrgð, vexti, borgunarskilmála eða annað þessháttar,
eru eigi stimpilskyldar, svo framarlega sem áletrunin hefði ekki brevtt slimpilgjaldinu, þótt hún hefði staðið í skjalinu frá byrjun, en ella skal fvrir áletrAlþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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unina greiða gjald, er nemur hækkun þeirri, er orðið hefði, ef hún hefði verið i skjalinu frá byrjun.
10 gr.
Ef skjal stofnar til rjettinda eða skvldna, er meta verður mismunandi
hátt, telsl stimpilgjaldið af hæstu fjárhæðinni.

II.
Um greiðslu stimpilgjalds, slimplan og endurgreiðslu gjaldsins.
11- gr.
Stimpilgjaldið greiðist annaðhvort með því að nota stimplaðan pappír
eða líma stimpilmerki á skjalið, eða hvorutveggja.
12. gr.
Stimpilskyld skjöl, sem gefm eru út hjer á landi, skulu stimplast áður 2
mánuðir sje liðnir frá útgáfudegi, nema eindagi sje fvr og þá fyrir eindaga. Ef aðiljar hafa eigi undirritað samtímis, telst fresturinn frá því er hinn fyrsti undirritaði.
Stimpilskyld skjöl, sem gefln eru út erlendis skal stimpla á sama fresti
og innlend skjöl, talið frá þeim tíma er skjal kom hingað til lands og skal sá,
er stimpla lætur votta á skjalið hvenær það var. Stjórnarráðið getur lengt
frest þenna, ef sjerstaklega stendur á.
13. gi'.
Allir opinberir starfsmenn eru skyldir til að stimpla án endurgjalds
fyrir stimplunina, þau skjöl, sem þeir gefa út eða á einhvern hátt afgreiða.
Auk þess eru lögreglustjórar og hreppstjórar skyldir til að stimpla skjöl fyrir
almenning gegn 25 au. þóknun fyrir hvert skjal. Bankar og sparisjóðir eru skyldir
til að stimpia án sjerstaks gjalds skjöl þau, er um þeirra hendur fara. Nánari
reglur í þessu efni getur stjórnarráðið sett. Einstökum mönnum er óheimilt að
stimpla skjöl sín. Þó getur stjórnarráðið veitt fjelögum, stofnunum og einstökum mönnum, er þar til teljast sjerstaklega hæfir, rjett til þess, gegn tryggingu, er
það setur um reikningsskil og bókfærslu. Ennfremur getur stjórnarráðið ákveðið,
ef nauðsynlegt þvkir, aö einslakar tegundir skjala megi hver einstakur stimpla.
14. gr.
Þeir, sem hafa á hendi stimplun skjala, geta krafist allra nauðsynlegra
skýringa at hálíu þeirra, er stimplunar beiðast og ákveða siðan gjaldið, tramkvæma stimplunina og afhenda skjalið beiðanda. Ef hann er óánægður með
ákvörðun gjaldsins getur hann skotið þvi undir úrskurð stjórnarráðsins innan
tveggja mánaða, en fylgja skal jafnan umsögn lögreglustjóra. Ef hlutaðeigandi
vill eigi heldur una við úrskurð stjórnarráðsins, getur hann lagl málið undir
dómstólana.
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15. gr.
Stimpilmerki, sem limd hafa verið á fullgerð skjöl, má eigi taka af
þeim aftur, en stjórnarráðið hefir heimild til að endurgreiða stimpilgjaldið
eða hluta af þvi, þegar skjal er ógilt með öllu að lögum, eða eigi verður af
því vegna svipaðra ástæðna, að það rjettarástand skapist, sem skjalið ráðgerði.
Ef skjal hefir af vangá verið stimplað of hátt, skal endurgreiða það,
sem ofborgað er, þó eigi nema það sje að minsta kosti 5 kr.
Enduigreiðslur þær, sem ræðir um í þessari grein, mega þó því að
eins fram fara, að beiðni um þær hafi horist stjórnarráðinu áður en 2 ár sje
liðin frá útgáfu þess, eða þeirra skjala, sem beiðnin á við. Skjölin sjálf, eða
staðfest eftirrit af þeim, skulu jafnan send stjórnarráðinu, ásamt beiðninni um
endurgreiðslu.
16. gr.
Krafa ríkissjóðs um stimpilgjald fyrnist ekki, nema svo sje ástatt, að
opinber starfsmaður eigi sök á þvi, að eigi var stimplað, en þá fyrnist krafan
á 4 árum. Ennfremur fellur krafa til stimpilgjalds burtu, þegar liðin eru 5 ár
frá þeim tíma, er skjalið var með öllu úr gildi, og enginn þeirra starfsmanna,
sem getur í 55. gr. þessara laga, hefir orðið áskynja um brotið, áður sá tími
sje liðinn, og tekið skjalið til þess að koma fram ábvrgð á hendur hinum seka.

III.
Um slimpilgjald einstakra skjala.

17. gr.
Með l°/o af verðhæðinni, skal stimpla aísalsbrjef fyrir fasteignum og
skipum yfir 5 smál. brúttó, þar ineð lalin afsöl við fógelagerðir, skifti og uppboð, svo og öll önnur skjöl uin afhendingu fasteigna og skipa, svo sem kaupsamninga, makaskiftabrjef, gjafabrjef og próventusamninga. Ennfremur erfðafestubrjef, ef þau veita rjett til að selja eða veðsetja.
Þegar fasteign eða skip er lagt út til eignar ófullnægðum veðhafa,
greiðist hálft gjald.
Ef giftingarvottorð er þinglesið sein heimild fyrir skipi eða fasteign,
skal ekkerl stimpilgjald greiða, nema ef endurgjald er áskilið til meðerfingja
eða annara, því að þá skal reikna stimpilgjald eftir endurgjaldinu.
Útdrættir úr skiftabókum eða öðrum embættisbókum eða vottorð
embættismanna, fjelaga, stofnana eða einstakra manna, er sýna eigandaskifti
að fasteign eða skipi, eða eru til sönnunar eignarheimild, stimplast sem afsöl.
18. gr.
Stimpilgjaldið fyrir öll heimildarbrjef fyrir skipum og fasteignuin telst
eftir því kaupverði, sem sett er á eignina í brjefinu, og teljast veðskuldir, itök
eða kvaðir, sem kaupandi undirgengst, til kaupverðsins.
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19. gr.
Þegar kaupsamningur er stimplaður, er afsalsbrjef til sama kaupanda
stimpilfrjálst.

20. gr.
Ef heimildarbrjef er framselt, ber að stimpla framsalið sem afsal.
21. gr.
Þeim opinberum starfsmönnum, sem þinglestur og skrásetning hafa á
liendi, er skylt að athuga, um leið og afsalsbrjef fyrir fasteignum eru afhent
tíl þinglestrar, eða afsöl fyrir skipuni sýnd vegna skrásetningar, hvort þau
eru stimpluð, og ef svo er eigi, þá lieimta stimpilgjaldið þá þegar. Hið sama
er um önnur stimpilskyld skjöl, er snerta fasteignir og skip, ef þau eru afhent vegna þinglestrar eða skrásetningar.
22. gr.
Heimildarbrjef fyrir fasteignum og skipum verða stimpilskyld við þinglestur eða skrásetningu, þótt þau sjeu gefin út áður en lög þessi öðlast gildi,
ef þau eru eigi áður stimpluð.
23. gr.
Heimildarskjöl um veiðirjettindi, skjöl, sem leggja ítök, ískyldur og
kvaðir á annara eign, stimplast með 1 °/o, ef endurgjald er greitt eða áskilið,
og fer stimpilgjaldið eftir endurgjaldinu. Framsöl þessara rjettinda eru stimpilskvld, eftir sömu reglum.
24. gr.
Hlutabrjef, sem gefin eru úl af fjelögum með takmarkaðri ábyrgð,
stimplast með l°/o, ef þau hljóða á bandhafa, en með 2 3 /0, ef þau hljóða á
nafn. Framsöl á handhafabrjefum eru stimpilfrjáls, en framsöl hlutabrjefa,
sem hljóða á nafn, stimplast með 1° 10 af upphæð brjefsins, og má eigi framselja þau til handhafa, nema þau sjeu stimpluð sem handhafabrjef.
Ef hlutabrjef, sem hljóða á nafn, eru i byrjun stimpluð sem handhafabrjef, eru framsöl þeirra stimpilfrjáls.
Framsöl hlutabrjefa, sem gefin hafa verið út áður en lög þessi öðlast
gildi, stimplast með 3°/oo, ef þau hljóða á handhafa, eða eru framseld’til handhala, en ella með 1° 00. Ef slík hlutabrjef eru í eitt skifti stimpluð með 5°/oo,
eru þau eftir það stimpilfrjáls, þótt framseld sjeu.
25. gr.
Ef hlutabrjef hljóðar eigi um ákveðna fjárhæð, heldur um hluta af
stofnfjenu, skal i brjefiuu getið þeirrar fjárhæðar, sem telja verður að hlutabrjefið sje vert, og ákveða stimpilgjaldið eftir því.
26. gr.
Hlutabrjef í fjelögum, með breytilegri fjelagatölu, eða breytilegum
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höfuðstól, stimplast eins og segir i 24. gr., þótt fjelagsmenn sjeu persónulega
ábyrgir. Hið sama er um hlutabrjef persónulega óábyrgra manna i fjelagi, þar
sem sumir eru persónulega ábyrgir.
27. gr.
Fjelagssamningar stimplast með 1,2°/o af því fje, sem í fjelagið er lagt,
ef persónuleg ábyrgð er fyrir fjenu, ella er samningurinn stimpilfrjáls, með
þeirri undantekningu, sem í 26. gr. segir.
28. gr.
Ef fasteign eða skip er afsalað fjelagi, skal jafnan greiða gjald það er
ræðir um i 17. gr. hvort sem persónuleg ábyrgð er fyrir skuldum fjelagsins
eða eigi, og hvort sem afsalið er sjerstakt eða í fjelagssamningi eða öðrum
samningi.
29. gr.
Nú hijóðar fjelagssamningur eigi um nein fjárframlög og skal þá stimpla
hann með 10 kr.
Nú leggur fjelagi fram persónulega vinnu, en annar peninga og skal
þá vinnan metin jöfn framlaginu og því lægsta ef framlög eru fleiri og ójöfn.
Nú leggur fjelagi fram bæði peninga og vinnu og annar aðeins vinnu
og skal þá stimpla samninginn með 10 kr. auk gjalds af fjárframlaginu eftir
fyrirkomulagi fjelagsskaparins.
30. gr.
Framsöl einstakra meðlima á rjeltindum sínum í fjelaginu eru stimpilskvld, ef fjelagssamningurinn var stimpilskyldur en ella eigi.
31- gr.
Skuldabi jeí og tryggingarbrjef stimplast með 3°/oo ef skuldin ber vexti
og er trvgð með veði eða ábvrgð, en annars með l°/on og lelst brot úr þúsundi heilt þúsund et brjefið er vfir 1000 kr.
Skuldabrjef, sem ekki nema meiru en 200 kr. eru stimpilfrjáls, þegar
skuldin ber eigi vexti og engi trygging er sett.
32 gr.
Ef veðrjettur er stofnaður eða Irygging er sett fyrir væntanlegri eða
óákveðinni skuld, skal reikna stimpilgjaldið eftir þeirri npphæð, sem frekast
er ætlast til að tryggja.
33. gr.
Þegar skuld er endurnýjuð með nýju brjefi (novatio) eða skuld er
færð vfir á annars manns nafn (delegatio) greiðist helmingur gjalds þess, er i
31. gr. segir.
34. gr.
Framsal á skuld stimplast eftir reglunum í 31. gr.
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35. gr.
Víxlar og allar ávísanir, nema tjekkar, stimplast eins og hjer segir:
200 kr. eða minna með .............. 20 au.
Frá 200— 400 kr. með .................... 40 — 400- 600 - —
60— 600- 800 — — ................... 80 —
— 800-1000 _ —
1kr.
Ef fjárhæðin er hærri skal stimpla skjöl þessi með 1 kr. af þúsundi
eða broti úr þúsundi.
Endurnýjaður víxill telst nýr víxíll. Tjekkávisanir, sem greiddar eru
eftir að rjettur til greiðslu þeirra hjá útgefanda og framseljendum er horfinn,
eru stimpilskyldar sem aðrar ávísanir.
36. gr.
Nú hljóðar víxill eða ávísun um borgun í erlendri mynt og reiknast þá
stimpilgjaldið eftir hankagangverði þeirrar myntar hjer á landi á þeim tíma
er stimplun fer fram.
37. gn
Ef veð eðaábyrgðer áskilin í vixli,stimplast hann eins og veðtrvgtskuldabrjef.
Framsöl á vixlum og ávísunum eru eigi stimpilskvld.
Ef skjal fullnægir eigi kröfum löggjafarinnar um víxla, stimplast það
sem skuldabrjef.
38. gr.
Lifsábyrgðarskirteini stimplast með einum af þúsundi eða broti úr þúsundi
af lífsábvrgðarfjárhæðinni. Iðgjaldakvittanir stimplast með 1 2°/o af iðgjaldinu.
Brunaábyrgðarskírteini slimplast með 25 au. af þúsundi eða broti úr
þúsundi. Endurnýjunarkvittanir með 1% af iðgjaldinu.
Sjóvátryggingarskírteini stimplast með 10 au. af þúsundi eða broti úr
þúsundi. Endurnýjunarkvittanir með l°/o af iðgjaldinu.
Gjald það, er ræðir um í þessari grein greiðist hvort sem tryggingin ter
eftir samningi um ákveðinn eða óákveðinn tíma, án þess að sjerstakt skirteini
sje gefið út vegna hverrar áhættu fvrir sig. Hið sama er ef tryggingarsamningur er gerður með brjefaskiftum, innritun í viðskiftabækur eða á annan hátt.
Skírteini þau, er um getur í þessari grein stimplast um leið og þau eru
gefin út eða afhent hinum trygða eða umboðsmanni hans. Iðgjaldskvittanir
stimplast um leið og þær eru afhenlar hinum trygðu eða umboðsmönnum
þeirra og skiftir ekki máli hvort vátryggingin er vngri eða eldri en lög þessi.
Stjórnarráðið getur sett nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar. I’að
hefir og heimild til að gera samninga við vátryggingarfjelög um greiðslu stimpilgjalds á ákveðnum tímum t. d. við áramót gegn eftirliti eða tryggingum í
bókfærslu, er stjórnarráðið telur nægja.
Stjórnarráðið hefir ennfremur heiinild til að undanþiggja stimpilgjaldi
einstakar tegundir trygginga, ef sjerstök ástæða þykir til.
39. gr.
Allskonar virðiugargerðir, til hvers sem þær eru ætlaðar, stimplast meö
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10 au. af hverju þúsundi virðingarverðsins eða hluta úr þúsundi. Þetta na'r
þó eigi til virðinga þeirra, sem ríkið lætur framkvæma.
40. gr.
Leigusamningar um skip, hús, jarðir og lóðir stimplast með 25 au. af
hverju hundraði, eða broti úr hundraði, sem leigan nemur.
Ef leigusamningurinn gildir um óákveðinn tima telst gjaldið af ársleigunni tífaldri. Ef hann skal gilda æfitíð leigjanda telst gjaldið einnig af ársleigunni tífaldri og eins er þótt samningurinn skuli einnig gilda meðan ekkja
hans lifir.
Samningur um leigu á skipi til ákveðinnar ferðar eða ferða telst gilda
ákveðinn tíma.
Erfðafestubrjef, sem eigi veita heimild til að selja og veðsetja, stimplast
samkv. þessari gr.
4L gr.
Samningar um kaup og sölu á lausafje stimplast með 2%o af hinu
áskilda andvirði. Sama gjald greiðist ef skift er á lausafje, enda sje í slíkum
samningum getið verðmætis.
42. gr.
Verksamningar (Entreprise) stimplast með l°/oo af hinu áskilda verkkaupi.
43. gr.
Kaupmálar, sem gerðir eru á undan stofnun hjúskapar stimplast með
5 kr., en kaupmálar sem gerðir eru siðar með %’A) af þeirri fjárhæð, sem
það neinur, er eftir þeim skal vera sjereign annars hjónanna.

a.
h.
c.
d.
e.
f.

g.
b.

44. gr.
Ettirnefnd skjöl skal stimpla með föstu gjaldi:
Yfirl57singar, sem eru þinglesnar eða skrásettar, með 1 kr., ef þær falla
eigi undir nein ákvæði, sem nefnd eru að framan.
Útdrættir, afrit og vottorð, sem einstakir menn hiðja um úr embættisbókum eða skjalasöfnum með 50 au.
Nótaríalvottorð og afrit eða útdrættir af nótaríalgerðum með 50 au.
Dómsgerðir eða rjettargerðir in forma frá undirrjetti með 2 kr. en frá
hæstarjetti með 5 kr. Þingsvitni með 1 kr., að undanteknum þingsvitnum
um slys eða verðlaun fyrir hjörgun frá druknun.
Kvaðning utan rjettar með 1 kr.
Tilkvnning til innritunar í verslunarskrá með 20 kr. Tilkynning um prókúru stimplast þó aðeins með 5 kr., ef sjerstök er. Tilkynning um að
firma sje hætt stimplast með 5 kr. en afturköllun prókúru með 2 kr.
Breytingar á skrásettum tilkynningum stimplast annars með 5 kr.
Beiðni um skrásetning vörumerkis með 20 kr. en beiðni um endurnýjun
með 10 kr.
Borgarahrjef til heildsöluveislunar með 500 kr., en borgarabrjef til smásöluverslunar með 100 kr.
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Leyfisbrjef farandsala og umboðssala með 300 kr.
Skipstjóraskírteini með 10 kr.
Stýrimannsskírteini með 5 kr.
Vjelstjóraskírteini með 5 kr.
Sveinsbrjef með 4 kr.
Einkaleyfisbrjef með 100 kr. og undanþágur frá skilyrðum í slikum brjefum 50 kr.
Önnur leyfisbrjef, sem stjórnarráðið eða valdsmenn gefa út með 10 kr.
Veitingabrjef fyrir embættum og sýslunum í þarfir ríkisins:
1) ef árslaun eruundir 1000 kr. með
2 kr.
2) —
— frá 1000—2000 kr. með 4 —
3) ------ 2000-3000 — — 8 4) — - 3000-4000 — — 12 —
5) —
— — 4000 kr. eða meira 20 —
Skírteini um embættispróf við háskólann með 20 kr.
Önnur prófskírteini með 10 kr., ef út eru gefin af skólum ríkisins, skólum
er ríkissjóður styrkir eða prófnefndum, er stjórnarvöld tilnefna að nokkru
eða öllu leyti.
Löggiltar verslunarbækur með 5 kr.
Erfðaskrár, skjöl um dánargjafir og gjafarfa með 5 kr.
Skoðunargerðir og virðingargerðir, sem ekki eru um neina ákveðna fjárhæð, með 2 kr.
Mælingarbrjef skipa frá 12—30 sinál. með 1 kr., frá 30—100 smál. með
2 kr. en stærri skipa með 5 kr.
Sparisjóðsbækur (innlánsbækur) stofnana, er ávaxta fje, svo og innlánsskirteini með 1 kr. Bækur sem áður hafa verið gefnar út, stimplast í fyrsta,
skifti er þær eru sýndar til innfærslu vaxta eða innlags eða til úttektar,
eftir að lög þessi öðlast gildi.
V.
Ýms ákvœði.

45. gr.
Þegar skjal er stimpilfrjálst vegna sambands þess við annað skjal, svo
sem afsal þegar kaupsamningur er stimplaður, skal í hinu stimpilfrjálsa skjali
vísað til hins stimplaða og þess getið, hversu hátt það er stimplað. Ef þessu
er eigi fylgt og eigi heldur er sannað fyrir þeim, sem hlut eiga að máli, að
skjal það er stimpilfrelsinu veldur, sje löglega stimplað, ber að stimpla hið
siðara skjal eftir innihaldi þess. Auk þess varðar það sektum eigi undir 5 kr.,
ef þess er eigi getið i óstimpluðu skjali, hversvegna það sje stimpilfrjálst.
46. gr.
A samrit og staðfest eftirrit stimplaðra skjala skal ritað hversu aðalskjalið er stimplað og varðar sektum, eigi undir 5 kr., ef útaf er brugðið og
er eigandi skjalsins og útgefandi sekir, ef um samrit er að ræða, en ef staðfest eftirrit er, þá eigandi þess og sá, er staðfesti eftirritið.
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47. gr.
Skjöl, sem framsöl á ern stimpilskyld, má eigi gefa út til handhafa,
eða framselja handhafa, og varðar sektum, ef út af er brugðið, eigi undir 10
kr. fyrir hvert skjal.
48. gr.
Ef stimpilskylt skjal er alls eigi stimplað, eða eigi nægilega stimplað,
fyrir hinn tiltekna tíma, varðar það, ef eigi er öðruvísi ákveðið í lögum þessum, sektum, er nema hinu vantanda stimpilgjaldi fimmföldu, þó eigi undir
2 kr. Auk þess greiðist hið vantandi gjald.
49. gr.
Útgefendur og móttakendur stimpilskyldra skjala bera, hvort sem þeir
koma fram i eigin nafni eða sem umboðsmenn annara, ábyrgð á rjettri
stimplun. Móttakendur skjala, sem ekki eru löglega stimpluð, geta leyst sig
frá sektaábyrgð með þvi, að láta á sinn kostnað stimpla skjalið innan mánaðar frá móttöku þess, eða ef greiðsludagur er fyr, þá i síðasta lagi þann dag,
eða ef greiðsludagur er liðinn, þá þegar eftir móttöku þess. Móttakandi skjals,
sem þannig er ástatt um, þarf ennfremur til þess að losna við sektaábyrgð,
að tilkyuna hlutaðeigandi yfirvaldi brot það, sem átt hefir sjer stað á
lögum þessum.
50. gr.
Það varðar sektum, eigi undir 100 kr., að gefa rangar skýrslur um
þau atriði, er máli skifta, við ákvörðun stimpilgjalds. Sömu refsingu varðar,
ef maður neitar ranglega að hafa skjal í vörslum sinum, til þess að komast
hjá stímpilgjaldi eða sekt.
51. gr.
Sömu refsingu varðar, ef rangt vottorð er ritað á samrit eða eftirrit
skjals um stimplun frumrita.
52. gr.
Nú er skjal dagsett rangt, eða stimplun þess, og varðar það sömu
refsingu og segir í 49. gr., þegar þetta er gert til að levna broti á stimpillöggjötinni eða torvelda uppgötvun þess.
53. gr.
Hver sem stælir eða falsar þau stimpilmerki, sem stjórnarráðið lætur
gera, samkvæmt 2. gr., skal sæta refsingu eftir 266. gr. hinna alm. hegningarlaga 25. júní 1869, þó þannig, að fangelsisrefsingu má beita, ef dómara þykir
ástæða til.
54. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i ríkisjóð. og ber að innheimta
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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þær, ef á þarf að halda, með lögtaki. Ef þær násl eigi á þann hátt, afplánast
þær eins og lög mæla fyrir.
55. gr.
Fyrstu 10 árin eftir að lög þessi öðlast gildi, er stjórnarráðinu heimilt
að lækka sektir allar, samkvæmt lögum þessum, og jafnvel láta þær falla alveg
burtu, ef sjerstakar kringumstæður mæla með.
56. gr.
Allir opinberir starfsmenn, þar með taldir skiftaforstjórar, eru, að viðlagðri refsingu fyrir vanrækslu, skyldir til að hafa nákvæmar gætur á þvi, að
lög þessi sjeu haldin, með því að athuga skjöl þau. sem þeir, starfs síns vegna,
eða á annan hátt, hafa með höndum eða sjá, og kæra til sekta, ef þeir kom-'
ast eftir brotum. Eru þeir skyldir til, eftir því sem við verður komið, að
sleppa eigi skjölum þeim, sem brotin eru risin af, í hendur annara en þeirra,
sem málið heyrir undir að lögum.
Ákvæði þessarar greinar gilda jafnt um frumrit skjala, samrit og staðfest eftirrit, eftir því sem við getur átt, svo og ennfremur um óstaðfest eftirrit,
þegar þau eru notuð þannig, að ætla má að notandinn votti samræmi þeirra
við frumritið, svo sem þegar eftirrit er lagt fram fyrir rjetti, eða fylgir umsóknum til stjórnarvalda, enda skal jafnan, er svo er ástatt, vera ritað á eftirritið hvernig frumritið er stimplað.
Ef
skjala um
frumritið,
sannað sje

57. gr.
eigi er gætt fyrirmæla þessara laga, um áritun á samrit og eftirrit
stimplun frumrits, og sá er fyrir sök er hafður, getur eigi sýnt
ber að stimpla samrit og eftirrit eins og það væri frumrit, nema
eða álíta verði fullvíst, að frumritið hafi verið löglega stimplað.

58. gr.
íslands banki heldur stimpilfrelsi því, er hann hefir að lögum, og
Landsbanki íslands öðlast sömu ívilnanir. Bankavaxtabrjeí veðdeildar Landsbankans eru stimpilfrjáls.
Þar sem ekki er annað ákveðið sjerstaklega, sker stjórnarráðið úr,
hvort rikissjóður skuli greiða stimpilgjald af skjölum, er snerta hann.
59. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum, skal farið sem almenn
lögreglumál.
60. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
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Athugasemdir.
Hin núgildandi stimpilgjaldslög eru eins og kunnugt er frá 12. ágúst
1918, og eru það fyrstu stimpilgjaldslög, sem sett hafa verið hjer á landi, en
þau falla úr gildi í árslok 1921. Það er talið að stimpiigjald hafi fvrst verið
notað á Spáni, og ruddi það sjer tiltölulega fljótt til rúms, og á 17. öld er
það orðið talsvert algengt í
Norðurálfunni. Hjer kom þaðeigi i lög fyr en
árið 1918, eins og þegar hefir verið um getið, en skattanefnd sú, sem skipuð
var með konungsúrskurði 2. des. 1907 sarndi og lagði fyrirstjórnina frv. til
Iaga um stimpiigjaid, og það er þetta frv., sem er grundvöllurinn undir hinum núgildandi stinipilgjaldslögum, þótt eigi óverulegar breytingar væru á því
gerðar, enda var frv. tekið upp á hverju þinginu eftir öðru, en dagaði uppi
þar til 1918.
Með þvi að stimpilgjald var nær þvi óþekt hjer á landi 1918, var það
ráð tekið, að stimpilskvlda eigi önnur skjöl en þau, sem þinglesin væru, eða
á einhvern hátt afgreidd af opinberum starfsmönnum eða lánsslofnunum, til
þess að sjá, hvernig landsmönnum fjelli gjald þetta, og til þess að leggja ekki
á almenna skyldu til stimplunar skjala yfirleitt, meðan notkun stimpilmerkja
mátti telja alveg óþekt öllum þorra laudsmanna.
Þetta rjettlætti það ósamræmi, sem óneitanlega er i því, að t. d. vixill,
sem banki kaupir er stimpilskyldur, en vixill, sem einstakur maður kaupir,
er ekki stimpilskyldur. En þegar i umræðum um frv. um stimpilgjaldið 1918,
var bent á þetta, og af sumum talið fráieitt fvrirkomulag. Og vitaskuld er það,
að til langframa getur varla verið um þessa aðferð að ræða, og nú, þegar
segja má, að töluverð reynsla sje komin á stimpilgjaldið hjer á landi, og þegar
endurskoðun skattalöggjafarinnar i heild stendur fyrir dvrnm, má segja, að
nokkurn veginn sjálfsagt sje að sníða nú stimpillöggjöfina islensku eftir þvi,
sem hún er í þeim löndum, er líkasta löggjöf hafa og vjer, en það eru Norðurlönd, eins og kunnugt er. Og það virðist því sjálfsagðara að færa nú einnig
stimpilskylduna vfir á ákveðna flokka skjala, án tillits til hvað við þau er
gert, eða hver afgreiðir þau, sem ekki hefir heyrst síðan stimpilgjaldslögin
komu í gildi, að lög þessi eða gjaldið væri óvinsælt, þvi að það er jafnan
mikill kostur á skatti, að hann sje ekki óvinsæli. í samræmi við þetta er hið
framanskráða frv. bygt á því, að skjal sje stimpilskylt, án tillits tii, hvort það
er þinglesið, selt í banka, afgreitt af valdsmanni eða ekki. Má ætla, að þessu
verði eigi illa tekið, eins og nú er komið málurn, enda ætti að mega vænta
nokkurs tekjuauka af þessu.
Stimpilgjaldið er viða notað, ekki einungís til þess að ná gjaldi af
verðbrjefum og ýmsnm skjölum, heldur einnig sem handhægt meðal til að ná
inn tollum og ýmsum sköttum, einkum af munaðarvörum. En algengast er
þó, að telja og láta stimpilgjaldið vera gjald af viðskiftum manna á meðal,
viðskiftum, sem eru svo áríðandi, að þau eru rituð í sönnunarskyni, og innan
þeirra vjebanda er frv, það, er hjer liggur fvrir.
Á árinu 1919 nam stimpilgjald hjer á landi rúmlega 1 milj. kr., en
með því að frv. þetta gerir eigi ráð fyrir gjaldi af farmskírteinum um útfluttar
vörur, lækkar gjald þetta mjög, en eigi verður með vissu sagt hversu mikið,
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þar sem skýrslur vantar um verð hinna útfluttu vara það ár, en með viðhótum þeim, sem frv. þetta gerir ráð Ivrir, virðist alls eigi hátt, að áætla tekjur
af frv. þessu lj? milj. á ári.
Um hinar einstöku greinar frv. skal það tekið fram, sem hjer segir:
Um 1. gr.
Pessi grein er að eins um hina almennu skyldu til stimplunar, og
sýnist ekki þurfa skýringar.
Um 2. gr.
Innihald þessarar greinar er í samræmi við núgildandi ákvæði. Það
skal tekið fram, að eigi hefir enn verið gerður pappir með áletruðum stimpilmerkjum, og óvist að svo verði fyrst um sinn, en rjett þvkir að halda heimildinni. Gjaldið fyrir umsjón með stimplun er hið sama og nú er. Þykir eigi
fært að fella það niður, þar sem heimtað mun verða af þeim, er við stimplun
fást, að þeir beri ábyrgð á merkjunum, og skili fullu gjaldi fyrir þau, þótt
eitthvað af þeim kunni að glatast.
Um 3. gr.
Er eins og núgildandi reglur, að þvi undanskildu, að hjer er það tekið
skýlaust fram, að hin stimpilskylda fjárhæð sje tilgreind í skjalinu.
Um 4. gr.
Eftir þeim grundvelli, sem hin gildandi stimpilgjaldslög eru bygð á,
var eigi ástæða til sjerstakra ákvæða um, hvaða skjöl væru stimpilskyld, eftir
útgáfustað þeirra, en eins og frv. þetta er sniðið, er brýn þörf á þessu, og er
sú regla tekin hjer upp, að stimpilskylda nái til allra skjala, sem út eru gefin
hjer á landi, þó þannig, að ef hvorki einn eða annar aðilja er hjer búsettur,
eða skjalið nær ekki til verðmæta hjer á landi, er það stimpilfrjálst. Þetta er
í samræmi við þær reglur, sein gilda í Danmörku, og stimpilskyldur verður
þannig ekki t. d. samningur, þótt gerður sje á íslandi, milli útlendinga, um
sölu og kaup á erlendri fasteign; eða samningar milli hjerlends og útlends
manns, um sölu á íslenskum afurðum, ef skjalið er ekki gefið út hjer á landi.
Um 5. gr.
Eflir hlutarins eðli verður það að vera aðalreglan, að skjöl, sem út
eru gefin erlendis sjeu stiinpilfrjáls, en undantekningu verður að gera um
ýms skjöl, er sanngírni mælir með, að sjeu stinipilskyld án tillits til útgáfustaðar. Þannig verður að fyrirbvggja það, að hjerlendir menn geti með þvi að
fara úr landi skotið undan stimplun skjölum, sem eftir eðli sínu eru að mestu
eða öllu leyti bundin við verðmæti eða stofnanir hjer á landi. Þau skjöl, sem
ræðir um i þessari grein, eru þessa eðlis og virðist greinin ekki þarfnast frekari skýringar.
Um 6. gr.
Það er eigi ótítt, að skjal nefuir sig annað en það er i raun veru, t.
d. að afsal kallast kaupsamningur eða veðbrjef kallast afsal og geta til þessa
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legið ýmsar orsnkir. Þessi grein tekur nf tvimæli um það, að jafnnn skuli farið eftir liinu raunverulega innihaldi skjals.
Um 7. gr.
Akvæði þessarar greinar eru i samræmi við næstu grein á undan og
þarf eigi frekar um hana að ræða.
Um 8. gr.
Virðist ekki þurfa neinnar skýringar.
Um 9. gr.
í þessari grein er stungið uppá þeirri sanngjörnu og náttúrlegu reglu,
að áletranir á skjöl sjeu stimpilskyldar, ef þær hefðu valdið breytingu á stimpilgjaldinu, hefðu þær staðið i skjalinu frá byrjun en ella ekki.
Um 10. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 11. gr.
í þessari grein eru aðeins sjálfsögð ákvæði, sem ekki þarfnast skýringa.
Um 12. gr.
Að sjálfsögðu verður að veita hæfilegan frest til þess að stimpla skjöl,
þvi að i strjálbygðum sveitum væri oft ómögulegt að láta stimplun fara fram
innan mjög skamms tíma. Það er álitamál, hversu langur þessi frestur á að
vera, en frv. gerir ráð fvrir 2 mánuðum og sýnist það hæfilegt. Þó verður að
slá þann varnagla, að skjal skuli jafnan stimplað fyrir eða í síðasta lagi á eindaga, því að auðvitað getur löggjöfin eigi veitt lengri gjaldfrest en til innlausnardags skjalsins, þegar af þeirri ástæðu, að eftir eðli flestra skjala er ekki hægt
að búast við, að handhafar þeirra yfirleitt hafi neina hvöt til að sjá um að
stimplun fari fram.
Um 13. gr.
Það er töluvert vandamál að kveða á um fyrirkomulagið á stimplun
skjala. Hugsanlegt væri að fela hverjum einstökum að sjá um stimplun sinna
skjala og gefaý jafnframt út auglýsingar um, hvar merki væri að fá og hafa
það sem víðast, þar sem alls ekki er hægt að búast við, að almenningur
kaupi mgrki til að gevma heima hjá sjer, ef ske kvnni að á þeim þyrfti að
halda. En vegna þess að auðsætt þykir, að þótt hverjum einstökum væri heimilað að slimpla, mundi hann þó venjulegast þurfa að fara á aðra staði til þess
að útvega sjer merkin, og vegna þess að þvi verður alls eigi neitað, að það
getur verið töluvert vandaverk að stimpla skjöl rjett, hefir þótt rjettast að
leyfa eigi einstökum mönnum að gera það, enda mundi flestum samviskusömum alþýðumönnum þykja nauðsyn á að ráðfæra sig nm stimplunina við
sjer færari menn, þótt þeir hefðu lagaheimild til að stimpla sjálfir. En þá
væri tiltölulega lítið unnið en eigi alllitlu tapað, því að engi efi er á því, að
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almenningur verður eigi svo vel heima i stimpillöggjöfinni að hægt sje að
búast við rjettri stimplun, ef ekkert eftirlil er haft með henni.
Það sýnist þvi bæði einfaldara og öruggara að leyfa ekki einstökum
mönnum að stimpla skjöl sín, heldur að hafa það sem aðalreglu að það sje
falið opinberum starfsmönnum, þar sem ætla má, að þeir kynni sjer reglur
stimpilsgjaldslaganna, sem að ýmsu levti eru flóknar, belur en almenningur
og auk þess verður að telja þá alment betur til þess fallna að ákveða gjaldið
en almenning.
En þótt þessi sje aðalreglan, sem nú hefir verið greint, sýnist þó rjett
að gera ýmsar undantekningar, en einfaldast er að fela stjórnarráðinu að dæma
um hvort ástæða sje til að veita þær, bæði að því er snertir einstakar tegundir skjala og einstaka menn, íjelög og stofnanir.
Um 14. gr.
Það er auðsætt, að skvlda verður þá, er stimplunar beiðast til að gefa
þær skýrslur og skýringar, sem með þarf til að ákveða gjaldið. Þetta er gert
í umræddri grein, og það jafnframt sagt ótvírætt, að sjerhver hafi rjett til að
leita úrskurðar stjórnarráðs og dómstólanna. Þykir rjettast, að taka þetta fram
til þess, að enginn efi leiki á þessu.
Um 15. gr.
Það verður að banna að taka álímd stimpilmerki af skjölum, því að ef slikt
væri leyft væri mjög hætt við misbrúkun. Hins vegar er eðlilegt að endurgreitt sje
andvirði merkjanna að meira eða minna levti þegar sjerstaklega stendur á og
eru þar að lútandi reglur settar i þessari grein.
Um 16. gr.
Um fvrningu á kröfu ríkissjóðs til stimpilgjalds verður að hata sjerstakar reglur, og eru þær i þessari gr. Að sjálfsögðu er eigi fært að láta kröfuna fyrnast fyrir það eilt, að sá er í hlut á lætur fyrirfarast að stimpla, en
hinsvegar verður ekki hjá því komist, og er í samræmi við anda gildandi
laga, að krafan fyrnist, ef opinberum starfsmanni er um að kenna, að eigi
var stimplað. Þá þykir og eðlilegt, að krafan falli niður 5 árum eftir að það
skjal, sem hún er risin af, er úr gildi, enda er þetta i samræmi við þá
hugsun, sem liggur til grundvallar fyrir gildandi lagareglum um fvrningu,
hefð o. tl.
Um 17. gr.
Að því er til stimpilgjaldsins kemur, eru fasteignir og skip sett á sama
bekk, og byggist þetía á því, að skip eru i mörgu áþekk fasteignum, þótt
ýmislegt skilji í milli. Eftir gildandi lögum er hið sama gjald á afsölum fasteigna og skipa.
Um 18. gr.
Það er álitamál, hvaða verð leggja á til grundvallar, þegar stimpilgjaldið er ákveðið. Sumstaðar er lagt til grundvallar skattvirðing fasteigna, en
hjer þvkir eðlilegast, þar sem um viðskiftagjald er að ræða, að telja gjaldið
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eftir því verði, sem eignin er seld í raun og veru í hvert skifti, eiida verður
naumast sagt með rjettu, að skattvirðingar vorar sjeu komnar í það horf, að
ábyggilegt sje, að þær sýni sannvirði, og að því er kemur til skipa, er engi
slik virðing til.
Um 19. gr.
Ákvæði þessarar greinar virðast sjálfsögð, og þarfnast ekki skýringa.
Um 20. gr.
Skýringa virðist ekki þörf.
Um 21. gr.
Með því að stimpilgjaldið nemur oft allstórri fjárhæð, þá er fasteignir
eða skip ganga kaupum eða sölum, virðist ástæða til að leggja fyrir þá, er
hafa á hendi þinglestur og skrásetning, að sjá um stimplun þessara skjala
þá þegar, ef þau eru eigi áður stimpluð. Ákvæði þessarar gr. eru því einskonar viðbótarákvæði við 12. gr.
Um 22. gr.
Vel má vera, að til þinglestrar og jafnvel skrásetningar, komi heimildarbrjef fyrir fasteignum og skipum, sem eigi eru stimpluð þar, sem það er
fyrst skylt, ef frv. þetta verður að lögum, að stimpla slík skjöl innan ákveðins
tíma, En eigi virðist ástæða til að undanþiggja slík skjöl gjaldi þessu. í
þessari gr. eru því ákvæði, er gera skyldu þessa ótvíræða, en ella hefði ef til
vill mátt um það deila, hvort skjöl þessi væru stimpilskyld eða eigi.
Um 23. gr.
Þessi gr. er að eins endurtekning á núgildandi ákvæðum.
Um 24. gr.
Hlutabrjef eru eigi stimpilskyld eftir gildandi lögum, en annarsstaðar
þykir sjálfsagt að stimpla þau, og veitir það töluvert í aðra hönd, því að meir
og meir fer í vöxt sú aðferð manna, að ávaxta fje sitt með þvi, að setja það
í ýms fvrirtæki, og er þá hlutafjelaga-fyrirkomulagið langtíðast. Að sjálfsögðu
er það álitamál, hversu hátl þetta gjald má vera. í frv. er stungið upp á l°/o,
sem er að sönnu nokkuð hátt, en þó varla svo, að viðskiftalifið lamist fyrir
þá sök, sjerstaklega þar sem gert er ráð fyrir að hluthafar sjálfir greiði
gjaldið, hver af sinum hlut eða hlutuin, en við þetta dreifist byrðin mjög, þar
sem hlutir eru venjulegast allmargir og fremur smáir.
Hlutabrjef, sem gefin hafa verið út, áður en frv. þetta verður að lögum, eru stimpilfrjáls, en framsöl slíkra brjefa er eigi ósanngjarnt að stimpla.
Um 25. gr.
Þessi gr. stendur i nánu sambandi við 3. gr. b, og er í raun og veru
að eins til að útiloka vafa.
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Um 26. gr.
1 því efni, er hjer ræðir um, þykir rjett að skipa fjelögum með breytilegri meðlimatölu eða breytilegum höfuðstól, þótt persónuleg ábyrgð sje fyrir,
á bekk með hlutafjelögum, enda er svo gert hjá ýmsum öðrum þjóðum. Hið
sama er um fjelög, þar sem sumir fjelagar eru persónulega ábyrgir, en sumir
eigi (Kommanditselskaber).
Um 27. gr.
Þegar persónuábyrgð er fyrir skuldbindingum fjelags, er það venjan,
að fjelagar eru fáir og framlögin stór. Þess vegna þykir eigi fært að hafa
stimpilgjaldið eins hátt á slíkum samningum og hlutabrjefum. Þess vegna er
gjald það, er þessi grein gerir ráð fyrir, eigi sett nema ’/2°/o.
Um 28. gr.
Þessi gr. er að eins til skýringar, sbr. 7. og 17. gr.
Um 29. gr.
Virðist eigi þurfa skýringa.
Um 30. gr.
Akvæði þessarar gr. ná ekki til þeirra fjelaga, sem ræðir um í 24.-26. gr.
Um 31. gr.
Samkvænit þeim reglum sem nú gilda, er stimpilgjaldið 5 af þúsundi
af skuldabrjetum, sem þinglesin eru, en ella sem næst 1 af þúsundi. Eftir
þessu frv. er skiftingin gerð, eftir því hvort skuldin ber vexti og er trvgð með
veði eða ábyrgð. Er þessi skifting eðlilegri en hin, enda stendur hin núgildandi skifting í sambandi við, að eins og nú er, eru ekki önnur skuldabrjef
stimpilskyld en þau, sem þinglesin eru. Rjett hefir þótt að færa niður stimpilgjald af skuldabrjefum, þvi að það virðist of hátt, enda altaf búist við breytinguin á þessu við endurskoðun stinipillaganna.
Skuldabref, sem eigi hljóða um nema 200 kr., þykir rjett að hafa
stimpilfrjáls, ef hvorki er trygging sett nje vextir áskildir.
Um 32. gr.
Þessi grein er í samræmi við gildandi ákvæði.
Um 33. gr.
Ákvæðin í þessari grein eru ný, en eru í samræmi við stimpillöggjöf
ýmsra annara þjóða.
Um 34. gr.
Þessi grein er í samræmi við gildandi lög og virðist ekki þarfnast
skýringar.
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Um 35. gr.
Stimpilgjaldið samkvæmt þessari grein er eins og það er nú af víxlum og ávisunum, en munurinn er sá, að samkv. frv. er ætlast til að gjaldið
greiðist af öllum vixlum og ávisunum, hvort sem skjöl þessi eru seld lánsstofnunum eða ekki.
Vegna þess að tjekkávísanir eru undanskildar stimpilgjaldi er ekki útilokað að í viðskiftalífinu yrði það ráð tekið að nota tjekka meira en til er
ætlast eftir tjekklögunum, til þess að komast hjá gjaldinu. Til þess að koma
i veg fyrir þetta er í síðustu málsgrein ákveðið að ef innlausn ávisunar dregst
svo lengi, að útgefandi og ábekingur sjeu lausir við greiðsluskyldu sína, skuli
fara með tjekkinn sem aðrar ávísanir, en þegar svo er, getur það haft rjettarmissi í för með sjer að nota tjekka til annara viðskifta en löggjöfin ætlast til.
Um 36. gr.
Parf ekki skýringar við.
Um 37. gr.
Eftir því sem vixlar eru notaðir hjer á landi virðist eigi verða hjá
því komist að láta framsöl þeirra vera stimpilfrjáls og er þá sennilega rjettast
að láta hið sama gilda um ávísanir.
Að öðru leyti skýrir greinin sig sjálf.
Um 38. gr.
Hingaðtil hefir ekkert stimpilgjald verið greitt af vátryggingar- eða hftryggingarsamningum, þótt svo sje víðast annarstaðar, en þessu er tilætlunin
að breyta með frv. á þann veg, sem greinin tiltekur nánar. Þessi skattur er
naumast tilflnnanlegur en ætti að gefa töluvert í aðra hönd. Greinin gerir ráð
fyrir þvi, að þegar tryggingarskírteinið er geflð út, sje goldið af allri hinni
trygðu fjárhæð, en við endurnýjun greiðist aðeins af iðgjaldinu.
Það virðist eigi óliklegt að ástæða þyki til að undanskilja stimpilgjaldi
einstakar tegundir trygginga og að öðru leyti setja nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar, en heppilegt er að rígskorða með lögum og er því
stungið upp á, að stjórnarráðið geti sett nánari reglur og veitt undanþágu í
þessu efni.
Um 39. gr.
Virðingargerðir eru eigi heldur stimpilskyldar eftir núgildandi lögum
en það virðist ekki óeðlilegra að stimpla þær en ýms önnur skjöl. Hinsvegar
verður að undantaka þær virðingar, sem rikið lætur framkvæma t. d. hið lögboðna fasteignamat 10. hvert ár.
Um 40. gr.
Eftir núgildandi lagatyrirmælum eru aðeins þeir leigusamningar stimpilskyldir, sem þinglesnir eru, en þessu er sjálfsagt að breyta í samræmi við
þann grundvöll, sem frv. þetta byggir á. Gjald það, sem hjer er gert ráð fyrir,
virðist mjög hóflegt.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafai þing).

16

122

Þingskjal 11

Um 41. gr.
Þeir samningar, sem ræðir um í þessari grein, eru eigi heldur stimpilskyldir eftir gildandi lögum, en þá sýnisl naumast ástæða til að undanskilja.
Um 42.-43. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.
Um 44. gr.
Ýmsum skjölum er þannig varið, að langheppilegast er að stimpla
þau með föstu gjaldi ýmist vegna þess að erfitt er að ákveða verðmæti þeirra
eða vegna þess að verðgildi þeirra breytist eða alls eigi er auðið að ákveða
verðmæti þeirra fyrir viðskiftalífið. Um þessi skjöl er rætt í þessari grein. En
hvaða skjöl eigi að telja til þessa flokks er í raun og veru ærið vafasamt og
eigi síður hitt, hvaða gjald skuli greitt af hverjum flokki þeirra fyrir sig, þannig að eigi verði ósamræmi og þar sem um slikt mat er að ræða er mjög hætt
við að sitt sýnist hverjum.
Annars virðist ekki þörf á að skýra grein þessa, því að þeir tlokkar
skjala, sem í henni eru nefndir, munu vera svo greinilega aðskildir hver frá
öðrum, að eigi valdi vafa.
Um 45. gr.
Þegar skjal er gefið út og er stimpilfrjálst, jafnvel þótt það teljist til
skjalaflokks, sem er stimpilskyldur, svo sem afsal, þegar kaupsamningur hefir
verið stimplaður, verður að ganga ríkt eftir því, að þess sje getið í hinu stimpilfrjálsa skjali, hvað stimpilfrelsinu veldur, og láta varða sektum ef útaf er brugðið.
Um 46. gr.
Samrit og eftirrit skjala á að sýna hversu aðalskjalið er stimplað til
þess að þeir, sem þau fá í hendur geti sjeð, hvort skjal það er þeir fá erlöglega stimplað.
Um 47. gr.
Það er vitaskuld að þegar framsal skjals er stimpilskylt, verður að
banna framsal slíkra skjala til handhafa, því að ella er eigi auðið að hafa
neitt eftirlit með hvort hið lögákveðna stimpilgjald er greitt.
Um 48. gr.
Það mun víðast vera siður að skoða brot gegn stimpillögum sem delicta sui generis og hafa sektahegninguna þá upphæð margfaldaða, sem reynt
hefir verið að draga undan. Hjer er slungið uppá að fimmfalda' tjeða tjárhæð
og er það í samræmi við gildandi reglur hjer að lútandi.
Um 49. gr.
í þessari grein er kveðið á um hverjir beri ábyrgð á stimplun skjala
og hversu móttakendur skjala geta leyst sig trá því að verða meðsekir, ef þeir
fá í hendur skjöl sem ekki eru löglega stimpluð. Með þessu verður það áhættu-
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l.Tust fvrir sjerhvern að taka á nióti eða kaupa skjöl þótt óstimpluð sjeu eða
eigi nægilega stimpluð, því að vitaskuld skiftir það eigi máli um gildi skjalsins, hvort það er rjettilega stimplað eða eigi.
Um 50.—52. gr.
Sektarákvæðin i þessum greinum virðast ekki þarfnast skýringar.
Um 53. gr.
Munurinn á því að stæla og falsa stimpilmerki liggur í því, hvort hinn
seki lætur gera eða gerir ný merki, eða breytir þeim merkjum, sem landsstjórnin hefir gefið út t. d. þannig, að merkið fái hærra gildi. Glæpir sem þessir eiu náskyldir peningafölsun og því er í þessari grein sett sama refsing við
þessum glæpi og peningafölsun, þó þannig, að lækka má refsinguna ef ástæða
er til vegna þess að stæling eða fölsun merkjanna getur yfirleitt naumast talist jafnhættuleg hinu almenna viðskiftalífi og peningafölsun.
Um 54. gr.
Að sjálfsögðu renna sektir, samkvæmt lögum þessum, i rikissjóð, og
virðist rjett að taka það skýrt fram, að lögtak skuli reynt hjá hinum seku, ef
sektirnar eru eigi greiddar án þess, en afplánun eigi sjer þá fyrst stað, ef þeir
geta ekki borgað, þvi að það virðist alls eigi rjett nú á tímum, þegar flestir
eru sammála um, að fjársektir eigi að ryðja sjer meira til rúms, en verið
hefir, að jatnvel ríkir menn geti afplánað lágar sektir.
Um 55. gr.
Það er ekki nema eðlilegt, að fyrst eftir að almenningi er lögð á
berðar almenn skvlda, til að sjá um stimplun skjala sinna, verði reynslan sú,
að einhverjir kunni að verða sekir um vanrækslu þeirra ákvæða, sem lögleidd
eru, ef frv. þetta verður að lögum, annaðhvort sakir athugaleysis eða vanþekkingar á ákvæðum þeirra. Og þótt ekki sje fært að gefa þá reglu yfirleitt, að
leysa slíka menn frá refsingu, virðist sanngjarnt að heimila stjórninni að færa
refsinguna niður, eða jafnvel láta hana falla alveg burt, og ætti alls eigi að
geta talist varhugavert að veita slika heimild, enda er að eins stungið upp á
að hún gildi i 10 ár.
Um 56. gr.
Þeim stjórnarvöldum, sem að lögum er skylt að vaka yfir, að löggjöf
landsins yfirleitt sje hlýtt, ber og að sjálfsögðu aö hafa eftirlit með stimpillöggjöfinni, en um þessa löggjöf verður að ætla að eigi sje ofmælt þótt sagt
sje, að fáum greinum löggjafarinnar sje erfiðara að hafa umsjón með en
þessari. Það er þvi nauðsynlegt að fjölga sem mest þeim, sem skylt er að
hafa eftirlit þetta að lögum, og verður það eigi, að þvi er virðist, gert á annan
hagkvæmari hátt en þann, að skylda alla opinbera starfsmenn til að hafa það
á hendi, hvern i sinni grein. I’annig verður t. d. dómurum öllum skylt, að
rannsaka í þessu efni þau skjöl, sem lögð eru fram fyrir rjettinum, sáttanefndum skvlt að gera hið sama um skjöl, sem fyrir þær eru lögð, þeir sem annast
þinglestur, sjá um stimplun slikra skjala, bankar og lánsstofnanir sjá um
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slimplun þeirra skjaln, sem um þeirra hendur fara o. s. frv. Ætli með þessu
að fást allgott eftirlit með þvi, að stimpillöggjöfinni sje hlýtt.
Um 57. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.
Um 58.-59. gr.
Gefur ekki heldur tilefni til athugasemda.
Um 60. gr.
Með þvi að hin núgildandi stimpilgjaldslög falla úr gildi 31. des. 1921,
er það sjálfgefið, að verði þau eigi framlengd, þurfa hin nýju lög að koma í
gildi 1. jari. 1921.

13. Frumvarp

til laga um heimild fvrir rikisstjórnina til að leyfa íslandsbanka að gufa út alt
að 12 miljónum króna i seðlum, án aukningar á málnrforðatrvggingu þeirri,
sem hann nú hefir.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1- grRikisstjórninni heimilast að levfa íslandsbanka að gefa út alt að 12
miljónum króna í seðlum, án aukningar á málmforðatryggingu þeirri, sem hann
nú hefir, með þeim skilyrðum og á þann hátt, sem ríkisstjórnin tiltekur nánar.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. desenrber 1920.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
í byrjun ágústmánaðar f. á., barst Stjórnarráðinu áskorun frá bankaráði íslandsbanka um að leyfa bankanum að gefa út til næstu nóvemberloka
seðla, annaðhvort eftir því, sem viðskiftaþörfin krefur, eða ákveðna upphæð
t. d. sanrtals alt að 12.000.000 kr. með þeim kjörunr, að nrálnrforðatryggingin
sje eigi hærri en segir í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905 (37’/2°/o). Þegar Stjórnarráðið hafði athugað þetla mál, varð það að telja nauðsynlegt vegna viðskiftalifsins að auka gjaldmiðil í landinu og því óhjákvænrilegt að auka seðlafúlgu
Islandsbanka, en vegna þess, hve erfitt var að útvega gull, þótti ekki gerlegt
að krefjast þá þegar frekari málnrforða til tryggingar seðlafúlgunni en þá var
fyrir hendi. Voru því 16. ágúst f. á. gefin út bráðabirgðalög um heimild fyrir
rikisstjórnina til að leyfa íslandsbanka að gefa út alt að 12 miljónum króna í
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seðlum, án aukningar á málmforðativggingu þeirri, sem hann nú hefir, samhljóða frumvarpi þessu, sem samkvæmt 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní
1915 hjermeð leggjast fyrir þingið.

Fylgiskjal I.

Br ÁÖ a t> i rgð n I ö gum
heimild íyi-ii- i-lhisistjói-iiiiia til að leyfa 1 sslandsbanka að (jefa
Jit nlt að lii miljónum liróna ( weðlum, án auliiiingar ó málmforðatryggingu þoii-i-i, sem liaun nú liefir.

Vjer Christian hinn Tínndi,
merkur, Vinda og Gauta, hertogi í

af guðs náð konungur íslands og DanSljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjett-

merski, Láenborg og Aldinborg.
Gerum kunnugl: Ráðherrann í atvinnu- og samgöngumálum hefir
tjáð Oss, að nauðsyn beri bráðlega til vegna viðskiftalífsins að auka gjaldmiðil
i landinu um stundarsakir og að því sje óhjákvæmilegt að auka seðlafúlgu
íslandsbanka, en að vegna þess, hve erfitt er að útvega gull, þyki eigi gerlegt
að krefjast nú þegar frekari málmforða til tryggingar seðlafúlgunni, en nú er
fyrir hendi. Hins vegar ætti þessi þörf á seðlaaukningu að hverfa undir lok
yfirstándandi árs, þar eð gera má ráð fyrir, að þá hafi allmikið selst af innlendum aturðum. Vjer verðum því að telja brýna nauðsyn að gefa nú út
bráðabirgðalög samkvæmt 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915, er veiti
ríkisstjórninni heimild til að leyfa íslandsbanka að gefa út alt að 12 miljónum
króna i seðlum, án aukningar á málmforðatryggingu þeirri, sem hann nú hefir.
Þvi bjóðum Vjer og skipum fyrir þannig:
1- gr.
Rikisstjórninni heimilast að leyfa íslands banka að gefa út alt að 12
miljónum króna i seðlum, án aukningar á málmforðatrvggingu þeirri, sem hann
nú hefir, með þeim skilyrðum og á þann hátt, sem ríkisstjórnin tiltekur nánar
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. desembeu- 1920.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða.
Gefið á Amalíuborg 16. ágúst 1920.
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.
diristian. H.

Pjetur Jónsson.
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Fylgiskjal II.

Útdráttur.
Ár 1920 hinn 28. júlí var haldið áfram fundi þeim, sem írestað var
hinn 6. þ. m.
Allir hinir sömu á fundi, nema Sigurður Gunnarsson, er ljet Bjarna
Jónsson frá Vogi fara með umboð sitt, og Tofte bankastjóri, er var sjúkur.
Bjarni Jónsson frá Vogi hafði fyrir hönd bankaráðsins athugað bankann, eftir því sem segir í 6. lið fundargerðarinnar hjer næst á undan. Bar
hann fram skýrslu sína á fundinum.
Seðla-auki. Fulltrúaráðið skorar á landsstjórnina samkvæmt tillöguin
bankastjórnarinnar, að leyfa bankanum að gefa út til næstu nóvemberloka
seðla, annaðhvort eftir því sem viðskiftaþörfin krefur eða ákveðna upphæð,
t. d. samtals alt að 12.000.000 kr. með þeim kjörum að málmforðatryggingin
sje eigi hærri en segir i lögum 10. nóv. 1905 (37V20/0)- Samþ. með öllum
atkv. nema formanns, er eigi gat greitt atkvæði með áskorun á sjálfan sig
og greiddi þvi að eins atkvæði fvrir hönd þeirra fulltrúa, sem hann er
umboðsmaður fyrir.
Fundi slitið.
Jón Magnússon.

Bjarni Jónsson, frá Vogi.

Sighvatur Bjarnason.

Eggert Pálsson.

Hannes Thorsteinsson.

Bjettan útdrátt staðfestir:
Hannes Thorsteinsson.

13. Frumvarp

til laga um hreppskilaþing.
(Lagt fvrir Alþingi 1921.)
1. gr.
1 hverjum hreppi og kaupstað skulu inenn eiga með sjer tvö hreppskilaþing ár hvert, vorþing 1. til 20. júnidag og haustþing 1. til 20. októberdag. Skyldur er hver húandi og aðrir, sem lögskil eiga að gera á hreppskilaþingi að sækja það, eða setja gildan mann i sinn stað, nema forföll banni. Hver
sem ekki sækir nje lætur sækja lneppskilaþing og hefur eigi lögmæt forföll,
verður sekur um 2 kr.
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2. gr.
Hreppstjóri eða bæjarfógeti skal kveðja til hreppskilaþings með hæfilegum fyrirvara með þingboði, sem berist boðleið um allan hreppinn. Hver
sem tefur þingboð um skör fram eða glatar því, er sekur um 5 kr, nema
þyngri refsing liggi við eptir öðrum lögum, eða gildar afsakanir sjeu fyrir hendi.
3. gr.

Sektir eftir lögum þessum renna í sveitarsjóð eða bæjarsjóð. Mál út af
brotum gegn þeim skulu rekin sem almenn lögreglumál.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.

Athugasemdir.
Hin gildandi ákvæði um hreppskilaþing eru í lögum um lausafjártíund
12. júlí 1878. Nú er gert ráð fyrir að fella þessi lög úr gildi, en þótt svo verði,
er eigi hægt að komast hjá hreppskilaþingum, því að þar eru bæði vor og
haust framkvæmd ýms lögboðin störf svo sem framtal til hagfræðiskýrslna,
kosning hreppnefndarmanna og ýmsra annara starfsmanna í þarfir þjóðfjelagsins,
birting laga og stjórnar ráðstafana m. m. Enufreinur eru þar venjulega tekin
til umræðu og meðferðar ýmisleg mál, er sveitina varða sjerstaklega.
1 frv. þetta eru því tekin i aðalatriðunum hin gildandi ákvæði um
hreppskilaþing og aðeins breytt í óverulegum atriðum svo sem upphæð sekta
tímatakmark vorhreppskila o. s. frv.
Að öðru leyti gefur frv. ekki tilefni til athugasemda.

14. Frumvarp

til laga um viðauka við lög 8. mars 1920, um heimild fyrir landsstjórnina til
að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.
Aftan við 1. gr. nefndra laga 8. mars 1920 bætist nýjar málsgreinar
svo hljóðandi:
Ennfremur er landsstjórninni heimilt með reglugerð eða reglugerðum
að setja ákvæði um peningaviðskifti hjerlendra banka, fjelaga og einstakra
manna við úllönd, svo og að gera ákvarðanir um vöruflutninga frá útlöndum
með skipum þeim, sem heima eiga í landinu.
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Landsstjórnin getur falið 5 manna nefnd þeirri, sem hún þegar hefir
skipað eftir lögum 8. mars 1920, aö hafa eftirlit og íhlutunarrjett um vöruflutninga með innlendum skipum, innflutningi á allskonar varningi og peningaviðskiftum við útlönd samkvæmt reglugerðum þeim, sem settar eru hjer
að lútandi.
Til að standast kostnað við framangreindar ráðstafanir, heimilast landsstjórninni að leggja gjald á inntluttar vörur, er nemi V* af hundraði af fjárhæð
hvers vörureiknings, og nær heimild þessi einnig til gjalds þess, sem þegar
hefir verið ákveðið í þessu skyni.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir v i ð 1 a g a f r u m v a r p þetta:
Það kom þegar í ljós, er lögin frá 8, mars 1920, um heimild fyrir
landsstjórnina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi,
komu til framkvæmda, að þörf var á frekari lagaákvæðum, sem veittu landsstjórninni heimild til að setja nánari ákvæði um vöru- og peningaviðskifti íslands
við útlönd, enda var þá viðskiftakreppan tekin að gera vart við sig. Þaö varð
og brátt nauðsynlegt að fela sjerstakri nefnd íhlutun um þessi mál, og tii þess
að standast kostnaðinn við ráðstafanir hjer að lútandi, þótti rjett að hafa
heimild til að leggja litilsháttar gjald á innfluttar vörur. Voru því gefin út
bráðabirgðalög um þessi efni 15. apríl f. á. samhljóða frumvarpi þessu, sem
samkvæmt 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915 hjer með leggjast fyrir þingið.

Fylgishjal.

Bráðabirg'ðalög
um
'viðmilra við löfg 8. ranrw 1080, iim lieimlld f^i'ii' lnnds*.tjöi'iiiiia
tll nð tiiiíiiinvlíit eða bninia iiin,l»it»i,ii{j ft óþiiriuin vHrningi.

Vjer Christian hinn Tínndi, af guðs náð konungur Islands og Danmerkur, Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg.
Gerum kunnugt: Ráðherrann í atvinnu- og samgöngumálum hefir tjáð
Oss, að til þess að ákvæði laga 8. mars 1920, um heimild fyrir landsstjórnina
til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi, komi að tilætluðum
notum og til þess að stuðla að jöfnuði á peningagenginu á líkan hátt og farið
er að gera í öðrum rikjum, svo og vegna ónógs skipakosts til flutninga á
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nauðsynjavöru til landsins sje óhjákvæmilegt að landsstjórnin hafi heimild til
að setja ákvæði um peningaviðskifti íslands og útlanda og gera ákvarðanir
um vöruflutninga frá útlöndum með skipum þeim, sem heima eiga í landinu,
þá teljum Vjer brýna nauðsyn til að gefa út bráðabirgðalög um þetta efni,
samkvæmt 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915.
Því bjóðum Vjer og skipum þannig:
1. grAftan við 1. gr. nefndra laga 8. mars 1920 bætist nýjar málsgreinar
svo hljóðandi:
Ennfremur er landsstjórninni heimilt með reglugerð eða reglugerðum
að setja ákvæði um peningaviðskifti hjerlendra banka, fjelaga og einstakra
manna við útlönd, svo og að gera ákvarðanir um vöruflutninga frá útlöndum
með skipum þeim, sem heima eiga í landinu.
Landsstjórnin getur falið 5 manna nefnd þeirri, sem hún þegar hefir
skipað eftir lögum 8. mars 1920, að hafa eftirlit og ihlutunarrjett um vöruflutninga með innlendum skipum, innflutningi á allskonar varningi og peningaviðskiftum við útlönd samkvæmt reglugerðum þeim, sem settar eru hjer
að lútandi.
Til að standast kostnað við framangreindar ráðstafanir heimilast landsstjórninni að leggja gjald á innfluttar vörur, er nemi */* af hundraði af fjárhæð hvers vörureiknings, og nær heimild þessi einnig til gjalds þess, sem
þegar hefir verið ákveðið í þessu skyni.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða.
Gefið á Amalíuborg, 15. apríl 1920.
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.
Christian U.

Pjetur Jónsson.

15. Friimvarp

til laga um verðlag.
(Lagt fvrir Alþingi 1921)
1- gr.
Frá 16. maí 1922 skulu allar greiðslur, sem inna á af hendi eftir
verðlagsskrá, reiknaðar til peninga eftir meðalverði í verðlagsskrám þeim, er
Alþt. 1921. A. (33, löggjafarþiag).
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gilt hafa i hverri sýslu fyrir sig síðastliðin 10 ár, 1912—1922. Við útreikning
meðalverðsins skal J/2 eyrir og stærra brot talið sem 1 eyrir, en minna broti
skal slept.
Stjórnarráðið gefur út hinar nýju verðlagsskrár og birtir þær í A-deild
stjórnartíðindanna.
2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög 6. nóvember 1897, um
undirbúning verðlagsskráa og 13. sept 1901, um viðauka við tjeð lög.

Athugasemdir.
Frumvarp þetta er í öllum aðalatriðum samhljóða frv. um þetta efni,
sem milliþinganefnd sú, er skipuð var með konungsúrskurði 2. des. 1907,
samdi og birti í nefndaráliti sínu. þykir nægja að vísa til þess, sem þar er
sagt til stuðnings trv., að þvi viðbættu, að þegar svo er komið að ekkert gjald
til ríkissjóðs er reiknað eítir verðlagsskrá nema afgjald nokkurra jarða, eins og
nú er til ætlast, er ráðgert er að fella burtu ábúðar- og lausafjárskattinn, virðist engin ástæða til að halda áfram að búa út verðlagsskrá árlega, ekki sist
þegar litið er til þess, hversu þeim er áfátt. Það skal tekið fram, að þótt frv. þetta
verði samþykt, er að sjálfsögðu ekkert því til fyrirstöðu, að einstakir menn og
hið opinbera geti áskilið sjer greiðslu í landaurum, t. d. eftirgjald eftir jarðir
i sauðum og leigur eftir kúgildi í smjöri. Hins vegar er eðlilegast, að hið
opinbera áskilji sjer gjald í peningum, enda mun ætíð gert svo nú.
Þetta frv. fellur að sjálfsögðu burtu, ef eigi verður samþykt að afnema
ábúðar- og lausafjárskattinn.

16. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka í sínar hendur alla sölu á
hrossum til útlanda svo og útflutning þeirra.
(Lagt lyrir Alþingi 1921).
1. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að taka i sínar hendur alla sölu á hrossum
til útlanda svo og útflutning þeirra á yfirstandandi ári.
Ríkisstjórnin getur sett með reglugerð eða reglugerðum nánari ákvæði
hjer að lútandi.
2. gr.
Refsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, sem ríkisstjórnin gerir
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með heimild í lögum þessum, ákveður ríkitssjórnin á þann hátt, sem henni
þykir við eiga, um leið og hver ráðstöfun er gerð.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Til þess að reyna að tryggja hagkvæma sölu íslenskra hrossa á erlendum markaði og til þess að draga Ur erfiðleikum við flutning hrossa til
útlanda vegna ónógs skipakosts, taldi stjórnarráðið nauðsyn til að haía heimild
til að taka í sínar hendur alla sölu á hrossum til útlanda svo og útflutning
þeirra, enda hafði stjórnarráðinu borist áskoranir úr hrossahjeruðum landsins
i þá átt. Voru því gefin út bráðabirgðalög um þetta efni 31. maí f. á. samhljóða frumvarpi þessu, sem samkvæmt 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní
1915 hjermeð leggjast fyrir þingið.

Fylgiskjal.

Bráðabrigðalögum
lieimild lyrir í'iliisst jóruinn til tvð talia í sínar Iicndur sillu sölu á
lirossuni til útlanda svo og íítílutning' þeirra.

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg,
Gerum kunnugl: Samkvæmt þegnlegri skýrslu stjórnarráðs íslands um,
að nauðsynlegt sje til þess að tryggja hagkvæma sölu íslenskra hrossa á erlendum markaði og til þess að draga úr erfiðleikum við flutning hrossa til
útlanda vegna ónógs skipakosts, að rikisstjórnin hafi heimild til að taka í
sinar hendur alla sölu á hrossum til úllanda svo og útflutning þeirra, verðuni
Vjer að telja það brýna nauðsyn að gefa út bráðbirgðalög um þetta efni samkvæmt 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915.
Því bjóðum Vjer og skipum þannig:
1. gr.
Rikisstjórninni heimilast að taka i sínar hendur alla sölu á hrossum
til útlanda svo og útflutning þeirra á yfirstandandi ári.
Ríkisstjórnin getur sett með reglugerð eða reglugerðum nánari ákvæði
hjer að lútandi.
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2. gr.
Refsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, sem ríkisstjórnin gerir
með heimild í lögum þessum, ákveður rikisstjórnin á þann hátt, sem henni
þykir við eiga, um leið og hver ráðstöfun er gerð.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða.
Gefið á Amalíuborg 31. maí 1920.
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.
<3hristi»n
Pjelur Jónsson.

17. Frumvarp

til laga um breyting á 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóvember 1905.
(Lagt fvrir Alþingi 1921).
L gr.
í stað orðanna »200 kr.« á tveim stöðum í 77. gr. komi 600 kr.
2. gr.
í stað orðanna »200 kr.« á tveim stöðum i 78. gr. komi 600 kr.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Greiðslur úr ríkissjóði upp í legukostnað þurfalinga i sjúkrahusum
hafa á síðustu árum, vegna hinnar sivaxandi dýrtíðar, aukist gifurlega, eins
og eftirfarandi yíirlit yfir timabilið frá 1912 til 1919 sýnir:
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1912 ................................................................... Kr. 6245,00
1913
1914 .................................................................... - 16001,47

-15625,26

1915 .......................................................................... - 28422,21

1916
1917
1918
1919

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

- 22899,76
— 39020,85
— 47982,18
— 73205,09

Það liggur i augum uppi, að hlutlaka sveitarfjelaganna i legukostnaði
þurfalinga, er fara eftir læknisráði í sjúkrahús, er orðin hlutfallslega alt of
litil, eins og hún nú er ákveðin í 77. gr. fátækralaganna, sem sje 200 kr. á
ári. Upphæð þessari er orðin brýn nauðsyn að breyta, og hefir Stjórnarráðið
litið svo á, að þrefalda verði hana að minsta kosti og er þó vægt í farið gagnvart sveitarfjelögunum, þar eð kostnaður við sjúkrahússdvöl hefir 4—5 faldast
siðan fátækralögin gengu í gildi. Þess ber og að gæta, að meiri hluti þurfalinga þeirra, sem hjer ræðir um, dvelja á Vífilsstaðahælinu, sem ríkissjóður
nú heldur uppi með tilfinnanlegum fjárframlögum.
Rjett þykir að breyta 78. gr. fátækralaganna á sama hátt sem 77. gr.

18. Frumvarp
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til laga um breyting á lögum nr. 54, 30. júií 1909, um stofnun vátryggingarfjelags fyrir fiskiskip.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
t gr.
2. grein laganna orðist svo:
Vátrvggingarfjelag það, sem stofnað var með lögum 30. júlí 1909, og
nefnist Samábyrgð íslands á fiskiskipum, og sem i lögum þessum er nefnt
»Samábyrgðin«, tekst á hendur:
a. Endurtrygging fyrir íslensk ábyrgðaifjelög skipa og báta, á helming eða alt
að helmingi þess hluta al' trvggingarhæfu verði skipa þeirra og báta, er fjelögin sjálf taka að sjer ábyrgð á.
b. Beina vátrygging á skipum og bátum.
c. Trvgging á afla, veiðarfærum og útbúnaði, ef um algerðan skiptapa er
að ræða.
Fjelagið tekur aðallega ábyrgð á þeim skipum og bátum, sem ætluð
eru til fiskiveiða eða flutninga við ísland.
-• fli’3. grein laganna orðist svo:
Ríkissjóður ábyrgist með alt að 800000 kr., að fjelagið fullnægi skuldbindingum sínum. Ef það getur eigi af eigin ramleik borgað skaðabætur, sem
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þvi er skylt að greiða, leggur ríkissjóður til það, er á vantar, þó aldrei meir
en áður nefnda upphæð.
Ef fjelagið hefir orðið að leita aðstoðar ríkissjóðs til þess að greiða
skaðabætur, skal styrkur sá, er það hefir þegið af ríkissjóði, að viðbættum
41/»°/'o í árlega vöxtu, endurgreiddur smátt og smátt eftir þvi sem efni þess leyfa.
3. gr.
5. gr. laganna:
í stað orðanna »5000 kr.« komi 10,000 kr.
4. gr.
6. grein laganna falli burt.
5. gr.
7. grein laganna:
1. málsgrein og stafliður a orðist þannig:
L'm greiðslu og frádrált skaðabóta skal nánara ákveðið í reglugerð
Samábyrgðarinnar; meðan ábyrgð rikissjóðs stendur, skulu þar jafnan fast
ákveðin þau atriði er nú skal greina:
a. Tjón, er eigi nemur 2°/o af tryggingarfjárhæðinni, verður eigi bætt, nema
það fari fram úr 300 kr. á einstöku fari, eða verðmæti liafl verið lagt í
sölurnar af vátryggjanda hálfu til þess að komast hjá meira tjóni, eða
bjarga öðrum eigum vátrygðum í Samábyrgðinni.
6. gr.
9. grein laganna orðist svo:
Sjórjettarpróf skal halda um hverskonar tjón, sem bóta er krafist fyrir
eftir lögum þessum, nema stjórn Samábyrgðarinnar telji það óþarft, enda sje
henni gert viðvart um það með nægilegum fyrirvara.
7. gr.
Inn í 12. grein laganna bætist orðið »gerðardóm«, á undan orðunum,
»ef þess er heldur óskað.«
8. gr.

I fyrstu malsgr. 13. greinar laganna falla burtu orðin: »til 3 ára i
senn«. Sömuleiðis falla burt i niðurlagi greinarinnar þessi orð: »Til kostnaðar við stofnun fjelagsins og stjórn leggur landssjóður því til 5000 kr. á ári i
fyrstu 5 árin«.
9- gr.
14. grein laganna falli burt.
10. gr.
16. grein laganna:
í stað orðanna »1000 kr.«, komi 2000 kr.; og í stað orðanna »yfirdómi
landsins« komi hæstarjetti ríkisins.
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11- gr.
Þá er lög þessi liafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn í
texta laga nr. 54, 30. júlí 1909, og getur konungur þá gefið þau lög út þannig breytt sem lög um vátryggingarfjelag fyrir fiskiskip.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Síðan Samábyrgð íslands á fiskiskipum byrjaði að starfa — en einkum þó hin siðustu árin — heíir brugðið fyrir 5rmsum aðfinslum við lög hennar og reglugerð, og hafa nokkrar þeirra verið á rjettum rökum bygðar, aðrar
aftur á móti ekki. Einnig var í neðri deild Alþingis 16. ágúst 1917 samþykt
rökstudd dagskrá til landsstjórnarinnar um, að endurskoða lögin um stofnun
vátryggingarfjelags fyrir fiskiskip frá 30. júlí 1909, í samráði við stjórn Samábvrgðarinnar. Að eitthvað megi finna að lögum Samábyrgðarinnar er ekki
undarlegt, því að bæði er það, að þegar þau urðu til, var ekki á neinni hjerlendri vátryggingar reynslu að byggja, nje nein fyrirmvnd til af því tæi að
neinu leyti, og svo er hitt, að á þessum 10 til 11 ára starfstíma vátryggingarfjelags þessa, hefir orðið svo mikil og gagngerð breyting á ýmsu, eða nálega
öllu, er snertir lög þessa fjelags, þar á meðal langtum stærri og dýrari skip en
þektust hjer af þeirri tegund skipa, þegar Samábyrgðin hóf göngu sína, en af því
leiðir, að ýms ákvæði laganna koma nú öðruvísi niður i framkvæmdinni, og
verða á þann hátt óheppileg, óhagkvæm og stundum ekki jafn rjettlát og áður.
Til þess að ráða bót á göllum þeim er nú þykir vera á lögum Samábyrgðarinnar, er frumvarp þetta til orðið.
Um 1. gr.
Verulegasta breytingin er, að 2. grein laganna er breytt þannig, að
sjálfsábyrgð hinna vátrygðu fellur niður, hún hefir yfirleitt verið óvinsæl og
mönnum hefir ekki skilist nauðsyn hennar og nytsemi, en þar sem nú búast
má við fullkomnara og betra eftirliti með skipum eftirleiðis en hingað til,
ásamt aukinni þekkingu og æfingu þeirra, er með þau fara, ætti að vera eða
verða hættulaust að gjöra þessa breytingu, þ. e. láta sjálfsábyrgðina falla niður.
Um 2. gr.
Vegna hinnar gífurlegu verðhækkunar skipa þeirra sem vátrygð eru í
Samábyrgðinni, er 200,000 kr. ábyrgð ríkissjóðs hverfandi lág að heita má, og
það svo, að upphæð þessi styður litið eða eflir öryggi fjelagsins í augum hinna
vátrygðu. At þessu er því farið fram á 800,000 kr. ábyrgð ríkissjóðs, sem er
hin sama upphæð og ríkissjóður ábyrgist fyrir Brunabótafjelag íslands.
Hingað til hefir Samábyrgðin aldrei þurft að leita aðstoðar lands- eða
ríkissjóðs til að fullnægja skyldum sínum og skuldbindingum, og vonandi er,
að hún þurfi þess eigi heldur framvegis, eða í öllu falli, að rikissjóður bíði
aldrei tap af þessari ábyrgð.
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Um 3. gr.
Það virðist vera fengin ábvggileg reynsla fyrir því, að orðabrevtingin í
5. grein laganna 10,000 kr. í stað 5000 kr. er hættulaus, jafnvel sjálfsögð.
Um 4. gr.
Af því að Samábyrgðin hættir að vera gagnkvæmt vátryggingarfjelag
samkvæmt frumvarpi þessu, fellur 6. grein laganna að sjálfsögðu burt.
Um 5. gr.
í 7. grein laganna er niðurlagsákvæði stafl. a, eða orðin: »Frá skaðabótunum skal ætíð draga 2% af tryggingarupphæðinni, en þó eigi yfir 300 kr.«
felt burt af þeirri ástæðu, að fyrst og fremst virðist þannig lagaður mælikvarði
ekki heppilega valinn, auk þess sem hvorki er hvggilegt nje rjett, að rigskorða
þannig löguð ákvæði með lögum, þvi að mjög kemur frádráttur sá ójafnt og
jafnvel órjettlátt niður, sje þannig frá honum gengið. Alt af því tæi á að takast inn í reglugjörð Samábyrgðarinnar ef nauðsynlegt virðist, þvi að auðveldara og umsvifaminna er að fá þeim, eða hverjum reglugjörðar ákvæðum sem
er, brevtt, ef þurfa þvkir, fremur en þá um lög er að ræða.
Um (i. gr.
9. grein laganna veitir enga undanþágu frá því, að sjórjettarpróf sje
ætið haldið, þá bóta er krafisl samkvæmt lögum Samábyrgðarinnar. Fetta
hefir oft og einatt sýnt sig að vera óþarft, en hefir umsfang og töluverðan
kostnað í för með sjer; stjórn Samábyrgðarinnar virðist vera til þess trúandi
að kveða á um, hvenær nauðsvnlegt er, að sjórjettarpróf sje haldið.
Um 7. gr.
Orðið gerðardómur, sem bætist inn í 12. grein laganna á eftir orðunum »ef þess er heldur óskað«, stendur í hinni dönsku þýðingu laganna, en
hefir einhvernveginn fallið úr íslenska textanum, eins og hann líka ber með
sjer, en má vitanlega ekki missast.
Um 8. gr.
Orðin »til 5 ára í senn« í 13. grein laganna virðast óþörf og eiga þar
af leiðandi að falla burt. Stjórnarráðinu er innan handar að víkja framkvæmdarstjóra Samábyrgðarinnar frá starfi sínu, ef ástæða er til, ekki síður en hverjum öðrum starfsmnnni, er það hefir yfir að ráða, enda yrði að sjálfsögðu
einnig gjört, ef nauðsynlegt þætti, þrátt fyrir 5 ára ákvæðið. Af þessari ástæðu
eru hin tilvitnuðu orð feld burt í frumvarpinu.
Verði frumvarp þetta að lögum, leiðir af sjálfu sjer, að niðurlag þessarar 13. greinar laganna eða: »Til stofnunar fjelagsins« o. s. frv. falli burt,
enda eru þau þegar fyrir löngu gengin úr gildi.
Um 9. gr.
14. grein laganna fellur burt af sömu ástæðu og 6. grein þeirra.
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Um 10. gr.
Ástæðulaust virðist að færa rök fyrir þeirri orðabreyting í 16. grein
laganna, að i stað 1000 kr. komi 2000 kr. Hinar tvær aðrar orðabreytingar
sömu greinar, eru sjálfsögð afleiðing hinnar brevttu dómslóla skipunar ríkisins.
Pess skal að endingu getið, að frumvarp þetta hefir verið borið undir
álit stjórnar Fiskiíjelags íslands, sem eitt eða tvö undanfarin fiskiþing hafa
falið að fá Iög og reglugjörð Samábyrgðarinnar endurskoðuð, og hefir tjeð
stjórn tjáð sig samþykka frumvarpi þessu í öllum atriðum.

19. Frumvarp

lil vatnalaga.
(Lagt fvrir Alþingi 1921).
I. kafli.

‘

Orðaskýringar.

\

1 • gr-

f

í lögum þessum merkja:
Fallvatn: Sá hluti vatnsfalls (fossar,hávaðar, strengir), sem hagkvæmt
verður talið að virkja í einu lagi til orkunýtingar.
Frumdrœttir: Mælingar, uppdrættir, lýsingar og önnur gögn til ákvörðunar á aðaldráttum fyrirhugaðra mannvirkja.
Fullnaðardrœttir: Mælingar, uppdrættir og önnur gögn til fullkominnar
ákvörðunar á fyrirhuguðum mannvirkjum.
Hjerað: Kaupstaður, sýsla eða hreppur.
Iðja: Iðnaður annar en handiðn.
Iðjuver: Land eða tóð, hús og önnur mannvirki ásamt tækjum til afnota
viö iðju.
Iðjuhöldur: Gigandiiðjuvers.
Lágjlœði: Venjulegt lægstavatnsyfirborð.
Landareign: Land lögbýlis og lóð og lönd innan takmarka kaupstaða
og löggiltra verslunarstaða.
Orkuveita: Útbúnaður til að veita orku úr einum stað i annan.
Orkuver: Land eða lóð, hús og önnur mannvirki ásamt tækjum til afnota við orkuvinslu eða breytingar einnar tegundar orku i aðra.
Sjerleyfi: Leyfi samkvæmt sjerleyfislögum.
Vainsvirki: Mannvirki um vatn, í eða yfir vatni eða viö það.
Vatnsmiðlun: Geymsla á vatni til þess að breyta eðlilegu vatnsmagni
straumvatns.
Vatnsvirkjari: Sá maður, sem kemur fyrir neysluvatnsæðum.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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II. kafli.
Almenn ákvœði um vatnsrjettindi.

2. gr.
Landareign hverri fylgir rjettur til umráða og hagnýtingar því vatni,
straumvatni eða stöðuvatni, sem á henni er, með þeim takmörkunum, sem lög,
venjur eða aðrar heimildir hafa í för með sjer.
3. gr.
1. Nú skilur á eða lækur landareignir, og á þá hvor land í miðjan farveg, og sje ekki vöxtur í vatni, nema önnur lögmæt skipun sje þar á gerð.
2. Eigi breytast merki, þótt farvegur breytist.
4. gr.
1. Nú liggur landareign að stöðuvatni, og fylgir vatnsbotn þá þeim bakka,
er hann verður talinn áframhald af, 115 metra út í vatn (netlög).
2. Ef stöðuvatn er merkivatn og er eigi 230 metrar á breidd, þá skal
miðlína þess ráða merkjum, nema önnur lögmæt skipun hafi verið á gerð.
3. Nú vex gras upp úr vatni við lágflæði, þá fylgir vatnsbotn landi sem
þurt land væri.
4. Ef eyjar, hólmar eða sker eru í stöðuvatni, þá fylgja þeim netlög sem
áður segir. Nú á maðnr eyjar, hólma eða sker fyrir landi annars manns, og er
sundið mjórra en 230 metrar, og ræður þá miðlína sundsins merkjum.
5. Jafnan skal miða við lágflæði í vatni.
6. Ef breyting verður á vatnsbotni, þá skulu netlög vera sem áður
voru þau.
5- grNú liggja tvær landareignir eða fleiri að vatni sama megin, og skulu þá
netlög hverrar um sig ákveðin svo, ef eigi hefir áður verið skipun á gerð, að
hver botndepill fylgi þeim bakka, sem hann er næstur.
6. gr.
1. Rjett er að matsmenn ákveði og setji merki milli landareigna, að því
leyti sem merki fara eftir ákvæöum 3.—5. gr.
2. Þinglýsa skal matsgerð samkvæmt 1. lið og bóka í landamerkjabók
sem aðrar landamerkjaheirnildir.
7. gr.
1. Vötn öll skulu renna sem að fornu hafa runnið.
2. Óheimilt er manni, nema sjerstök heimild eða lagaleyfi sje til þess:
a) að breyta vatnsbotni, straumstefnu eða vatnsmagni, hvort sem það verður
að fullu og öllu eða um ákveðinn tíma, svo og að hækka eða lækka
vatnsborð,
b) að gerstifla straumvatn eða gera mannvirki í vatni eða yfir því,
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c) að veita jarövatni úr landi sínn í annara land, ef tjón eða hætta er af því
búin eign annars manns eða rjettindum, óhæfilegar tálmanir almennri umferð eða tjón eða hætta að nokkru ráði fyrir hagsmuni ríkis eða almennings.
8. gr.
1. Nú breytist farvegur án þess að af mannavöldum sje, og er þá landeiganda hverjum, sem mein verður að breytingunni, rjelt að fella vatn í fornan
farveg eða koma honurn í samt lag. Ef til þess þarf afnota af landi annars
manns, eru þau heimil, en þá getur sá maður krafist bóta fyrir tjón og óþægindi,
sem verkið bakar honum. Ef ágreiningur verður, þá skulu matsmenn skera úr.
2. Nú líða svo tvö ár frá lokum þess almanaksárs, er breytingin varð,
að aðilja er eigi sagt til þess, að vinna eigi verk það, er í 1. lið greinir, og skal
þá, þegar verkið er unnið, bæta þann kostnað, sem að loknum áðurnefndum
fresti hefir verið ráðist í til þess að rækta farveginn og annars slíks, eða til ráðstafana, sem gerðar kunna að hafa verið til þess að nota vatnið i nýja
farveginum.
3. Nú hefir sama ástand lialdist í 20 ár eða lengur, og skal þá um það
fara svo sem það hefði að fornu fari verið svo.
9. gr.
Fara skal um jarðvatn, regnvatn og leysinga, er á landareign safnast,
lindir, dý, tjarnir og slík minniháttar vötn, sem eigi hafa stöðugt afrensli ofanjarðar, svo sem hjer segir, enda sje eigi önnur lögmæt skipun á gerð.
1. Landeiganda er rjett að hagnýta sjer slíkt vatn eða ráðstafa því með
öðrum hætti, enda fari það eigi í bága við ákvæði 15. gr., stífla frárensli úr
því, hlaða upp bakka þess eða gera garð um það, ræsa það fram ofan jarðar
eða neðan, og bera ofan í það, án þess að hætta stafi af eða veruleg óþægindi
fyrir umferð, eða spjöll á eign annars manns, sem eigi er skylt að hlíta samkvæmt sjerstakri heimild.
2. Landareign, sem lægra liggur, fylgir skylda til að hlíta því, að vatnið
renni um hana I þeim farvegi, og með þeim hætti, er náttúran hefir markað því.
3. Nú verður breyting á farvegi eða vatnsmagni af völdum náttúrunnar
eða þriðja manns, og verður þeim mein að, sem land eiga að, og skal þeim þá
rjett að færa vatnið í samt lag, en gera skal það innan árs frá lokum þess árs,
er breytingin varð, enda sje tjón það, er af verkinu hlýst, bætt eftir mati, nema
samkomulag verði.
4. Ef vatn liggur á tveim Iandareignum eða fleiri, þá má enginn landeigandi fara svo með það, að hinum verði mein að.
10. gr.
Um hveri, laugar og ölkeldur skal fara eftis 9. gr., með þeim takmörkunum, sem hjer segir:
a) Oheimilt er landeiganda að spilla hverum, laugum og ölkeldum á landi
sínu, hvort sem það er með ofaníburði, framræslu eða með öðrum hætti,
nema það sje nauðsynlegt talið samkvæmt matsgerð til varnar því landi eöa
landsnytjum.
b) Skylt er landeiganda að láta af hendi nauðsynlegt vatn, land og efni úr
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landi til sundlaugar og sundskála til afnota fjelaga eða almennings. Bætur
fyrir laugavatn, land og landsafnot, átroðning og annað tjón eða óþægindi
skal greiða eftir mati, nema samkomulag verði.

11- gr.
Öllum er heimilt að taka vatn til heimilisþarfa og bús, þar sem landeiganda er meinlaust, svo og að nota vatn til sunds og umferðar, einnig á isi,
enda fari það eigi í bága við lög, samþyktir eða annað lögmætt skipulag.
12. gr.
1. Gera má maður brunna og vatnsból á landareign sinni, en gæta skal
hann þess, að eigi sje minkuð eða heft aðsókn vatns að brunnum annara
manna eða vatnsbólum, nema eigi sje annars kostur eða vatnsból yrði ella að
mun dýrara eða vatnsaðdrættir erfiðari.
2. Eigi má heldur gera önnur mannvirki, ef ætla má, að þau hafi slíkar
verkanir sem mælt var.
3. Ágreiningur um það, hvort fyrirtæki fari á bága við fyrirmæli 1. og
2. liðs þessarar gr., skal til lykta leiddur með matsgerð.
13. gr.
Skylt er mönnum að ganga svo frá brunnum og öðrum vatnsgeymum að
mönnum, skepnum og landi annara manna stafi sem minst hætta af.
14. gr.
1. Landeiganda einum er heimil ístaka af vatni á landi sínu.
2. Eigi má torvelda eða hefta umferð um ísinn að nauðsynjalausu með
istökunni. Svo skal og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að afstýra hættu, svo
sem með því að setja girðingar eða merki. Nánari fyrirmæli um þessi efni getur
ráðherra sett eða falið hjeraðsstjórnum að setja.
15. gr.
Rjett landareignar til vatns, sem á henni er, til:
a) heimilisþarfa, svo sem til drykkjar, suðu, þvotta, böðunar, til að vökva garða
og til varnar við eldsvoða,
b) búsþarfa, svo sem til að vatna skepnum, ullar- og fiskþvottar, og
c) jarðræktar, svo sem til vökvunar túna og áveitu, má eigi skilja viö eignina,
nema sjerstök lagaheimild komi til.
16. gr.
1. Nú eru vatnsrjettindi af hendi látin án þess að eignarrjettur að landi
sje jafnframt látinn, og fer þá eftir reglum um landkaup.
2. Nú lætur maður af hendi hluta landareignar, og er þá vatnsbotn og
vatnsrjettindi falin í kaupinu, nema öðruvísi semji, þó svo að landareignin haldi
óskertum vatnsrjettindum samkvæmt 15. gr. og hafi næg og kauplaus landsafnot til hagnýtingar þeim.
3. Ef sameignarlandi er skift eignarskiftum eða afnota, þá skulu hverri
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e’8n fylgja svo auðnotuð vatnsrjettindi sem unt er og nægt land eða næg og
kauplaus landsafnot til hagnýtingar vatnsrjettindum hennar samkvæmt 15. gr.

III. kafli.
Um uatnsnotkun til heimilis- og búsþarfa, iðnaðar og iðju án orkungtingar.
17. gr.

Eiganda landareignar, er vatnsrjettindi fylgja, er rjett að veita til sín
vatni, sem um hana rennur eða á henni er, um föst veitutæki, til heimilis- og
búsþarfa á eigninni eða til iðnaðar og iðju, sem á henni er rekin, enda sje ekki
meira vatni veitt en þörf er á, eða vatni því, sem afgangs verður, veitt í vatnslegið tsvo nærri upptökum veitunnar, að öðrum, sem tilkall eiga til vatnsins,
verði sem minst tjón eða bagi að.
18- gr.
1. Nú er vatn of lítið til að fullnægja þörfum þeim, er í 17. gr. segir,
og á þá hver sú landareign, er tilkall hefir til þess vatns, sama tilkall til valnsins eftir þörfum sínum. Heimilisþörf gengur fyrir búsþörf og búsþörf fyrir iðnaðar- eða iðjuþörf.
2. Ef menn skilur á um það, hversu hver þurfi mikils vatns, skal skera
úr því með mati.
3. Ráðherra getur, að undangengnu mati samkvæmt 2. lið, skipað svo
fyrir, ef nauðsyn þykir á vera vegna fyrirmæla 1. liðs, að vatnsveituvirkjum verði
breytt, að þau skuii lögð niður eða afnot þeirra takmörkuð.
19- gr.
1. Ef vatn, sem veitt er um sömu veitutæki, er notað til að fullnægja
fleiri en einni af þörfum þeim, sem í 1. lið 18. gr. segir, þá skal fara um það
vatn sem það væri alt haft til að fullnægja rjetthæstu þörfinni.
2. Ef skortur er á vatni til að fullnægja þörfum þeirra landareigna, er
tilkall fylgir til sama vatns, má þó fara eftir ákvæðum 2. og 3. liðs 18. gr.
20. gr.
Heimilt er bæjarstjórn að koma upp vatnsveitu til þess að fullnægja þörf
almennings í kaupstaðnum á vatni samkvæmt 18. gr.
21. gr.
Þá er bæjarstjórn hefir komið á vatnsveitu um kaupstað, hefir hún einkasölu á vatni til hverra þarfa sem er á því svæði kaupstaðarins, sem vatnsveitunni er ætlað að ná yfir og hún getur fullnægt, svo og á höfn hans.
22. gr.

1. Til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna skal bæjarstjórn heimilt, ef vatn er eigi selt eftir mæli, að heimta vatnsskatt af öllum hús-
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eignum í kaupstaðnum. Bæjarstjórn ákveöur upphæö skattsins alls ár hvert, en
eigi má hún fara fram úr 5 °/oo (fimm af þúsundi) af brunabótavirðingum húseigna, er skatti þessum eiga að svara. Skatturinn skal lagður á húseignir eftir
gjaldskrá, með flokkun eftir virðingarverði og tölu íbúða, og má eigi nema meiru
en 6 °/oo (sex
þúsundi) af brunabótavirðingu á neinni húseign.
2. Sjerstakt aukagjald má leggja á verksmiðjur, baðhús, iðnaðarfyrirtæki
og önnur atvinnufyrirtæki og aðra, er nota vatn til annars en heimilisþarfa, svo
og þá, er hafa vatnshana utan húss. Öll skip, jafnt innlend sem útlend, er taka
vatn úr vatnsveitu kaupstaðarins, skulu greiða gjald fyrir vatnstökuna, er ákveða
skal og í gjaldskrá.
3. Húseigandi ábyrgist vatnsskatt, en heimilt er honum að hækka leigu
sem skatti eða skattaukningu svarar, þótt hún hafi áður verið ákveðin.
4. Vatnsskatt má taka lögtaki. í reglugerð má ákveða að hann skuli
trygður með lögveðrjetti í eigninni næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgöngurjetti
fyrir hverskonar samningsveði og aðfararveði.
23. gr.
1. Bæjarstjórn leggur vatnsæðar svo, að hver húseigandi nái til þeirra í
götu, á vegi eða opnu svæði, er liggur að lóð hans, og verður enginn krafinn
um vatnsskatt fyrr en svo er. Frá vatnsæðum þeim, er bæjarstjórn leggur i götur, vegi eða opin svæði, leggur húseigandi vatnsæðar til sín á sinn kostnað.
2. Nú stendur svo á, að sjerstaklega kostnaðarsamt er að leggja vatnsæð frá aðalæð yfir lóð manns, og getur hann þá krafið sig undanþeginn vatnsskatti, ef hann kýs að vera án vatusins. Ef ágreiningur verður, skal skorið úr
honum með mati.
24. gr.
1. í reglugerð má kveða á um notkun vatnsins og meðferð, svo og um
meðferð á vatnsæðum, tilhögun húsæða, löggilding vatnsvirkjara, sektir fyrir brot
á reglugerð og meðferð mála út af þeim, svo og önnur atriði, er vatnsveituna
varða.
2. Reglugerðir allar, þær er bæjarstjórn gerir um vatnsveitu og vatnsskatt, skal senda ráðherra til staðfestingar. Þegar reglugerð hefir fengið staðfesting ráðherra, þá er hún lögmæt vatnsveitureglugerð.
25. gr.
1. Bæjarstjórn er rjett að taka vatn það, er hún þarf til veitunnar, úr
brunnum, uppsprettum eða vötnum í landareignum annara manna, enda sjeu
þær ekki sviftar vatni því, er þeim er metið nauðsynlegt til þarfa þeirra, er í
þessum kafla getur, nema þeim sje sjeð fyrir því með öðrum hætti, þeim eigi
óhagfeldari.
2. Rjett er eiganda eða notanda þeirrar landareignar, sem vatn er tekið
úr samkvæmt 1. lið, að leggja til sín og á sinn kostnað vatnsæðar úr vatnsveitu
kaupstaðarins, enda greiði hann kaupstaðnum aukakostnað af því eftir fyrirmælum 22. gr., nema öðruvísi semji. Svo er honum og skylt að hlíta þeim
reglum, sem settar eru eða verða settar í löglega gerðum fyrirmælum um
vatnaveituna.
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3. Haga skal vatnsveitu svo, að spjöll verði sem minst á atvinnu manna
eða veiðitækjum, ef veiði er í vatninu. Ef skaði verður, þá skal hann að
fullu bæta.
4. Ef ágreiningur verður um einhver þeirra atriða, er í grein þessari
getur, skal skorið úr með mati.
26. gr.
Skylt er manni að láta af hendi land sitt og landsafnot hvar sem er og
hvenær sem er í þarflr vatnsveitu kaupstaðar, þar með talið grjóttak, malartekja
og rista, svo og mannvirki, og að þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarjetti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sjer, enda komi fullar
bætur fyrir eftir mati, nema samkomulag verði.
27. gr.
Ef nauðsynlegt þykir til þess að fyrirbyggja óhreinkun vatns, sem tekið
er til vatnsveitu handa kaupstað, þá er mönnum jafnskylt að láta af hendi land,
og láta í tje landsafnot og mannvirki, svo og að þola eignarkvaðir, óhagræði og
takmarkanir, sem í 26. gr. segir, gegn fullum bótum eftir mati, nema um semji.
28. gr.
1. Rjett er hreppsnefnd að koma upp vatnsveitu til að fullnægja þörfum
almennings í hreppnum á vatni samkvæmt 17. gr. Áður en fyrirtækið er afráðið,
skal hreppsnefnd láta verkfróðan mann rannsaka staðháttu og ef tiltækilegt þykir
að framkvæma verkið, gera nákvæma frumdrætti að veitunni og áætlun um
stofnkostnað og árlegan rekstrarkostnað. Kostnað af rannsókn þessari skal telja
til stofnkostnaðar vatnsveitunnar, ef hún kemst á, en greiðist ella úr sveitarsjóði.
2. Ekki má ákveða að koma upp vatnsveitu á kostnað hrepps, nema
rannsókn sú, er í 1. lið getur, leiði í Ijós, að hagfelt sje að öllu athuguðu, fyrir
að minsta kosti helming af fasteignum í hreppnum að gera veituna og starfrækja
hana, eða það verði samþykt á lögmætum hreppsfundi. Á þær fasteignir í
hreppnum, sem ekki nota veituna samkvæmt framanskráðu, má ekki vatnsskatt leggja.
3. Þá er hreppsnefnd hefir löglega samþykt að koma upp vatnsveitu
samkvæmt 1. og 2. lið, skal senda samþyktina ásamt öllum þeim gögnum, sem
í sömu liðum segir, til oddvita sýslunefndar, og skal hann síðan senda gögnin,
ásamt umsókn sýslunefndar, ráðherra til staðfestingar. Þegar fengin er staðfesting hans á samþyktina, getur hreppsnefnd látið framkvæma verkið.
4. Hreppsnefnd semur reglugerðir allar um vatnsveituna, þar á meðal
gjaldaskrá um vatnsskatt.
5. Um vatnsveitur þessar fer að öðru leyti eftir ákvæðum 20.—27. gr.
6. Þar sem ekki er hægt í hrepp að veita neysluvatni með kleifum kostnaði, skal hreppsnefnd heimilt að gera brunna til almennings notkunar, og fer
um kostnað af því, notkun, viðhald og önnur rjettindi eins og að framan er
mælt um vatnsveitur, að því leyti sem við á.
29. gr.
1. Nú vill löggilt kauptún, sem ekki er hreppur út af fyrir sig, eða
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hverfi, koma sjer upp vatnsveitu til að fullnægja þörfum sínum á vatni samkvæmt 17. gr., og geta þá eigendur fasteigna þeirra, er nota ætla vatnsveituna,
gert með sjer fjelag, er nefnist vatnsveitufjelag, en lög fjelagsins kallast vatnsveitusamþykt. Utn fjelagið fer eftir ákvæðum XI. kafla að því leyli sem fyrirmæli þessa kafla taka ekki til þess.
2. Stjórn vatnsveitufjelags semur samþyktir þess, þar á meðal gjaidskrá.
3. Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum 20. —27. gr.
30. gr.
1. Nú eiga 2 eða fleiri fasteign, og vilja sumir stofna til vatnsveitu til
þarfa hennar samkvæmt 17. gr., og getur þá sá eða þeir, sem meira hluta fasteignar eiga, ákveðið að gera veituna, enda er hinum þá skylt að taka tiltölulega
þátt í kostnaði öllum af henni, ef metið verður, að fasteigninni muni verða meira
hagræði af veitunni en sem kostnaðinum nemur.
2. Ef ekki verður samkomulag um framkvæmd og umsjón verksins, eða
um niðurjöfnun kostnaðar, þá skal skera úr með mati. Skal matsnefnd kveða á
um það, hver eða hverir skuli hafa umsjón og framkvæmd á hendi, telja kostnað til ákveðins árgjalds og tiltaka gjalddaga. Rjett er að stofnkostnaður ásamt
vöxtum sje greiddur í jöfnum afborgunum á 15 árum, ef aðili óskar þess. Hver
aðilja sem vill getur beiðst staðfestingar ráðherra á matsgerð, og má taka tillög
lögtaki, ef matsgerðin verður staðfest.
31. gr.
1. Ef maður getur ekki aflað sjer vatns i landareign sinni til heimilisog búsþarfa, eða þar er að mun kostnaðarsamara eða bagameira að afla þess en
af landareign annars manns, þá er honum rjett að afla þess þaðan, enda sje þar
vatn afgangs frá heimilis- og búsþörfum. Er honum rjelt að fara vfir land annars manns í því skyni, en gera skal hann svo lítinn usla sem unt er, og bæta
tjón á landi eða vatnsbóli, og kosta gerð þess og viðhald að sínum hluta, eftir
mati, nema samkomulag verði.
2. Gera má maður brunn eða annað vatnsból í landi annars manns, ef
svo er ástatt, sem í 1. lið segir. Um bætur fer þá og sem þar segir, eftir þvi
sem við á.
32. gr.
1. Nú þarf maður að taka vatn af landi annars manns í vatnsveitu til
þarfa eignar sinnar samkvæmt 17. gr., og er honum það rjett, enda sje vatn nægt,
er eigi sje notað til samkynja þarfa þeirrar eignar.
2. Ef lögnáms þarf samkvæmt 25., 26. eða 29. gr., getur ráðherra veilt
leyfi til þess. Fer þá u® mat og endurgjald sem í þeim gr. segir.
3. Beita má ákvæðum 2. Iiðs 25. gr., ef vatn er tekið samkvæmt 1. lið
þessarar greinar.
33. gr.
1. Nú þarf maður vatnsveitu til námuvinslu, verksmiðjuiðnaðar eða annarar iðju, og er honum þá rjett að taka til þess vatn eftir þörfum, enda sje enginn með því sviftur vatni til þarfa þeirra, er í 17. gr. segir. Svo er honum og
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heimilt, ef ráðherra leyfir, að heimta af hendi látið nauðsynlegt land og landsafnot til veitunnar, gegn endurgjaldi eftir mati, nema aðiljar verði ásáttir.
Ákvæðum 2. liðs 25. gr. og 27. gr. má beita svo sem við á.
34. gr.
Hverjum þeim, sem ekki hefir tekið í öndverðu þátt í vatnsveitufyrirtæki,
er rjett að gera það síðar, enda verði það metið, að vatn sje til þess nægilegt
og að það valdi eigenda veitunnar eigi verulegu óhagræði að öðru leyti. En hlíta
skal hann þeim ákvæðum, sem sett eru eða sett verða um notkun vatnsins og
meðferð veitunnar. Svo skal hann og greiða endurgjald fyrir vatnsnotin eftir
mati, nema samkomulag verði.
35. gr.
Vatnsveitur, sem gerðar hafa verið með heimild í eldri lögum, skulu sæta
þeim reglum, er þar segir. Þó skulu fyrirmæli 34. gr. einnig taka til slíkra
vatnsveitna.
IV. kafli.
Um áveitur.

36. gr.
Landeiganda er heimilt að hagnýta sjer vatn, sem er á landareign hans
eða um hana rennur, til áveitu í ræktunarskyni á hana sjálfa eftir þörfum, enda
sje enginn sviftur með því neysluvatni (15. gr. a—b) nje neinum bakaðir óhæfilegir örðugleikar um útvegun neysluvatns nje því spilt fyrir neinum svo að veruleg óþægindi sje að.
37. gr.
Þar sem merkivötn skilja landareignir, er hvorri rjett að nota vatnið eftir
þörfum sínum. Þarfir samkvæmt 17. gr. ganga fyrir áveituþörf. Ef vatn er svo
lítið, að ekki nægi báðum eða öllum, skal ákveða skifti og notkun þess með mati.
38. gr.
Rjettur til hagnýtingar á vatni til áveitu verður ekki frá landareign skilinn, sbr. þó 37. gr., nema vatnið sje tekið til neyslu (15. gr. a—b) eða til áveitu
á aðrar landareignir samkvæmt 39. gr. Ef ágreiningur verður um það, hve mikið
vatn þurfi til að fullnægja áveituþörf landareignar, skal skera úr því með mati.
39. gr.
1. Nú er ekki nógu mikið, nógu gott eða nógu auðtekið vatn fyrir hendi
innan landareignar til áveitu á hana sjálfa, og er þá eiganda hennar eða notanda
rjett að krefjast áveituvatns eftir þörfum úr öðrum landareignum, með þessum
takmörkunum:
a) að enginn sje fyrir það sviftur vatni til þarfa samkvæmt 17. gr. nje neinum
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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bakaðir óhæfilegir erfiðleikar um útvegun slíks vatns nje því spilt fyrir
neinum, svo að veruleg óþægindi sje að.
b) að ekki þurfi að nota sama vatn til áveitu á þá landareign sjálfa, sem vatnið
er tekið í, nema arður af notkun þess til áveitu þar yrði mun minni en
arður af notkun þess til þeirrar áveitu utan landareignarinnar, sem vatnsins
er krafist til.
2. Nú rís ágreiningur um, hvort taka vatns til áveitu utan landareignar
þeirrar, sem vatnið er tekið i, fari í bága við framangreindar takmarkanir, og
getur þá hvor aðili látið meta, hvort taka vatnsins sje heimil samkvæmt ákvæðum greinar þessarar. Ef taka vatnsins er metin heimil, en talið er að af henni
stafi auknir erfiðleikar um útvegun vatns til þarfa samkvæmt 17. grein eða spjöll
á þvi vatni eða skaði að vatnstökunni að öðru levti, þá skulu ákveðnar fullar
bætur tyrir alt þetta.
40. gr.
Sá, sem þarf að hafa afnot af landi annars manns til þess að koma upp,
halda við eða starfrækja áveitu, getur látið matsgerð fara fram, ef samkomulag
næst eigi. Ef tjón það, sem verkið í heild sinni bakar öðrum en áveitueiganda,
er metið mun minna en hagnaður sá, sem áveitueigandi hefir af þvi, og ekki er
talið hallkvæmara að framkvæma verkið með öðrum hætti en til er stofnað, skulu
landsafnotin heimiluð, en meta skal fullar bætur fyrir.
41. gr.
1. Aveitum skal haga svo, að ekki sje neinnm til baga veitt meira vatni
úr fornum farvegi en nota þarf. Svo skal veita á land og af landi, að öðrum
sje sem minst mein að, og fella vatn aftur í fornan farveg, ef unt er, og svo
nærri upptöku sem gerlegt þykir.
2. Nú telur einhver sér mein að áveitu annars manns og samkomulag
næst ekk'i, og getur þá sá, er telur sig fyrir skaða verða, krafist matsgerðar. Nú
telur matsnefnd að vísu skaða að áveitunni, en þó mun minni þeim hag, sem
hinn hefir af henni, og skal áveitan þá engu að síður heimil, en fullar bætur
skal meta.
42. gr.
Nú þykir hentugt að stofna og starfrækja áveitu í ræktunarskyni á fleiri
landareignir i einu lagi, og geta þá eigendur landareigna þeirra, sem áveitunni
er ætlað að ná yfir, gert með sjer áveitufjelag. Um fjelagsstofnunina fer eftir ákvæðum XI. kafla. Lög fjelagsins nefnast áveitusamþykt, en áveitan nefnist samáveita.
43. gr.
Þegar löggilt áveitusamþykt hefir verið sett, eru allir landeigendur og leiguliðar á því svæði, sem áveituverkinu er ætlað að ná til, skyldir að leyfa landsafnot til mannvirkja, er áveituna varða, svo sem land undir skurði, og efni úr
landinu, hvort sem er grjót eða önnur jarðefni, í fyrirhleðslur, garða, stíflugerðir
eða umbúnað skurða o. s. frv., og yfir höfuð að þola allar þær kvaðir, óhagræði
eða takmarkanir á afnotarjetti, sem áveituverkið hefir í för með sjer, enda komi
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fullar bætur fyrir. Ef eigi næst samkomulag um bætur, skal ákveða þær með
mati.

44. gr,
Kostnaði öllum af samáveitu skal stjórn hennar jafna niður á landareignir þær, sem áveitan nær yfir, aðallega eftir stærð þess lands, er vatn næst
yfir. Þó skal taka tillit til þess, hvernig land liggur við áveitunni og hver not
geta orðið af henni fyrir það i samanburði við aðrar landareignir. Matsnefnd
skal skera úr, ef ágreiningur verður um niðurjöfnun.
45. gr.
Ef einhver vill gerast hluttakandi í samáveitu eftir að henni hefir verið
komið á, með þeim hætti, að hann fái vatn til áveitu á land sitt, þá á hann
rjett til þess, ef það er að dómi matsmanna samáveitunni bagalaust. En skylt er
honum þá að taka þátt i kostnaði öllum af áveitunni, bæði stofnkostnaði og árskostnaði, eða rjettri tiltölu við aðra aðilja.
46. gr.
1. Nu er samþykt ger um samáveitu, og skal þá hver landeigandi greiða
stofnkostnað og árlegan kostnað af samáveitunni eða þeim hluta sem eftir niðurjöfnun samkvæmt 44. gr. kemur á landareign hans.
2. Leiguliði á jörð, sem samáveitan nær til, er skyldur, að viðlögðum ábúðarmissi, að standa landsdrotni árlega skil á upphæð, er samsvari umsjónarog viðhaldskostnaði, að viðbættum ársvöxtum af stofnkostnaði áveitunnar, að
þeim hluta, er kemur á býli hans samkvæmt niðurjöfnun.
47. gr.
Nú hefir staðfest samþykt verið gerð um samáveitu, en eigandi einhverrar þeirrar landareignar, sem áveitan á að ná til samkvæmt samþyktinni, neitar
að taka þátt í kostnaði við áveituna, og getur þá stjórn samáveitunnar krafist
þess, að landareignin sje tekin lögnámi handa áveitufjelaginu.
48. gr.
1. Nú eiga menn landareign í fjelagi og vilja sumir veita á hana vatni
en sumir eigi, og getur þá sá eða þeir, sem meira hluta landareignar eiga, ákveðið að framkvæma fyrirtækið, enda er hinum þá skylt að taka tiltölulegan þátt í
öllum kostnaði af því, ef metinn verður mun meiri hagnaður en kostnaður.
2. Ef ekki verður samkomulag um framkvæmd eða umsjón verksins eða
um skiftingu kostnaðar, þá skal skorið úr með mati. Skal matsnefnd kveða á
um það, hver eða hverir skuli hafa á hendi framkvæmd og umsjón verksins,
telja kostnað til ákveðins árgjalds og tiltaka gjalddaga. Stofnkostnaði ásamt vöxtum skal skift í jafnar árgreiðslur, ef aðili óskar þess, þannig að honum sje lokið
á 15 árum. Beiðast má maður staðfestingar ráðherra á matsgerð, og má taka tillög tögtaki, ef matsgerð verður staðfest.
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V. kafli.
Um notkun vatnorku.

49. gr.
1. Eiganda landareignar, sem vatnsrjettindi fylgja, svo og öðrum, sem
heimildir hafa á þeim tekið, er rjett að nota það vatn, sem um hana rennur, til
að vinna úr því orku, enda sje enginn fyrir það sviftur því vatni, sem hann þarf
að nota samkvæmt III. og IV. kafla, nje neinum bakaðir óhæfilegir örðugleikar
um slíka notkun, nje vatni, er nota þarf með þeim hætti, spilt fyrir neinum, svo
að til verulegra óþæginda horfi.
2. Eigi má umráðamaður vatnsrjettinda virkja hluta af fallvatni, sem hefir
meira en 200 eðlishestöfl, nema leyfi ráðherra komi til, og má binda leyfið
þeim skilyrðum, sem hann telur nauðsynleg til þess að hagkvæm virkjun á fallvatninu geti síðar farið fram, eða synja um leyfið, ef ekki þykir gerlegt að setja
fullnægjándi skilyrði um þetta.
3. Nú vill umráðamaður vatnsrjettinda virkja fallvatn, sem nemur meiru
en 200 eðlishestöfl, og skal hann þá beiðast leyfis ráðherra áður byrjað sje á
framkvæmd verksins, og jafnframt senda frumdrætti af hinum fyrirhuguðu mannvirkjum. Leyfi má binda þeim skilyrðum um vatnstökuna, gerð og tilhögun mannvirkja, tegund og spennu raforkustraums, sem nauðsynleg þykja til þess að tryggja
almennings hagsmuni, þar á meðal sjerstaklega það, að unt verði seinna meir
að koma hentugu skipulagi á orkuveitu til almeuningsþarfa í hjeraði því eða
landshluta, sem orkuverið eða veitan er í. Enn fremur má setja skilyrði um það,
að almenningi í nágrenni við veituna sje veittur kostur á orku úr henni með
þeim hætti, að ráðherra skuli setja gjaldskrá um verð á orku, ef orka verður
seld almenningi frá verinu, eða úrskurða ágreining um orkuverð, svo að báða
aðilja skuldbindi, enda þótt engin gjaldskrá hafi verið sett.
50. gr.
1. Rjett er eiganda landareignar að gera stiflu í vatnsfarvegi og veita
vatni úr eðlilegum farvegi, hvort sem er um opinn skurð, pípu eða jarðgöng, ef
nauðsynlegt er vegna vatnorkunota samkvæmt 49. gr., enda sje ekki gerðar
skemdir á landi annara manna um nauðsyn fram. Eigi má veita meira vatni úr
eðlilegum farvegi í þessu skyni en þörf er á, en öllu skal því veitt í fornan farveg áður en landareigninni sleppir, nema samlög sje milli fleiri landareigna um
orkuvinslu.
2. Vatnorku þeirri, sem unnin er samkvæmt 49. gr., má umráðamaður
hennar breyta í raforku og veita um landareign sína eftir raforkutaugum ofan
jarðar eða neðan.
3. Ef nauðsyn þykir á vera, getur ráðherra leyft lögnám með þeim hætti,
sem í 55. gr. segir.
51. gr.
1. Par sem merkivötn skilja landareignir, hafa eigendur beggja jafnan
rjett til að nota vatn úr þeim samkvæmt 49. og 50. gr.
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2. Nú nægir merkivatn ekki báðum landareignum, og hefir þá eigandi
hvorrar fyrir sig rjett til svo mikils af vatnorkunni, sem svarar hálfu rensli
merkivatnsins og fallhæð þeirri, sem er fyrir landi hans, enda haft ekki önnur
lögmæt skipun verið á gerð.
52. gr.
1. Nú vill eigandi annars vatnsbakka gera stíflu í vatni til orkunýtingar
og þarf aö nota til þess land hinum megin, og skal hann þá bjóða eigenda þess
lands að gera stiflu með sjer og nota vatnið að rjettri tiltölu. Nú verða þeir á
þessa skipun sáttir, en skilur á um framkvæmd verksins, skiftingu kostnaðar eða
vatnanot, og skal þá skera úr með mati.
2. Nú vill eigandi annars vatnsbakkans ekki taka þátt í stiflugerð, og
getur hinn þá fengið leyfi ráðherra, samkvæmt 50. gr. 3. lið, til afnota af landi
hans til að framkvæma verkið og nota vatnið. Skal þá venjulega áskilja það í
leyfi, að stíflu verði svo hagað, að sá, sem ekki tók þátt í verkinu, megi síðar
hagnýta sjer þann hluta vatns, sem hann á tilkall til, án þess að breyta þurfi
stíflu að mun, en kostnað, sem leiðir sjerstaklega af slíkri tilbögun, skal sá greiða.
Meðan hann notar ekki vatnorku þá, sem hann á tilkall til, má sá, er stíflu
gerði, hagnýta sjer hana kauplaust. Nú hagnýtir sá, er ekki tók þátt í stíflugerð,
sjer síðar vatnið, eða lætur annan gera það, að einhverju leyti eða öllu, og skal
hann þá taka þátt í stofnkostnaði og viðhaldskostnaði eftir mati, nema um semji.
53. gr.
1. Nú eiga menn í fjelagi tilkall til orku úr sama fallvatni, enda taki
52. gr. eigi til þess, og verða þeir ekki ásáttir, hvernig það skuli nota til orkuvinslu, og getur þá ráðherra heimilað, að þeir, sem tilkall eiga til meira en
helmings vatnorkunnar, talinnar eftir vatnsmagni og fallhæð, leysi til sín tilkall
minni hlutans. Þetta er þó því skilyrði bundið, að hagnýting íallvatnsins í heild
sinni sje að mun hallkvæmari en hagnýting hluta innleysenda út af fyrir sig, og
að ekki sje skertur rjettur þriðja manns, er hann kann að hafa fengið yfir vatnsrjettindunum áður en Iausnar var krafist.
2. Sá hluti vatnorkurjettar, er maður leysir til sín samkvæmt 1. lið,
skal metinn sem hluti alls rjettarins. Þó skal taka til greina, hvort sá hluti
virkjunarkostnaðar, sem sjerstaklega varðar innleysta vatnorkurjettinn, er tiltölulega mikill eða lítill.
3. Ágreiningi um atriði þau, er í grein þessari getur, skal ráða til lykta
með mati.
54. gr.

1. Ráðherra er rjett að taka lögnámi sjerhvert fallvatn, virkjað eða óvirkjað, til að vinna úr því orku til almenningsþarfa eða handa nytsömum fyrirtækjum, svo og orkuver eða orkuveilur, ef nauösynlegt þykir til að fá hallkvæma
skipun á orkuveitum um eitthvert svæði, og að veita orku eftir taugum ofan
jarðar eða neðan til neyslustaðanna, enda sje gætt fyrirmæla 49. gr. 1. liðs um
vatn, er einhver kann að þurfa að nota samkvæmt III. og IV. kafla.
2. Nú hefir ráðherra framkvæmt lögnám samkvæmt 1. lið, og skal þá
fult endurgjald koma til handa þeim, er tjón bíða af vatnstöku eða orkuver eða
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orkuveitu áttu. Svo skal og öllum þeim, er fengið hafa orku frá veri þvi eöa
veitu, sem lögnámi var tekin, ger kostur á eigi minni orku en þeir hafa áður
fengið frá verinu eða veitunni og ekki með lakari kjörum en samningar standa til.
Ef menn greinir á um efni þau, er i þessum lið segir, skal skera úr með mati.
3. Rjett sinn samkvæmt þessari grein getur ráðherra, eftir því sem á
stendur, notað hvort sem er með því að framkvæma virkjunina sjálfur eða
leyfa öðrum það, samkvæmt sjerleyfislögum, ef því er að skifta.
4. Þegar fallvatn er tekið samkvæmt þessari grein, skal þess gætt, að
hjeruðum i grend við fallvatnið sje ekki gert örðugt um að afla sjer nauðsynlegrar orku.
55. gr.
Þegar ráðherra hefir ákveðið að gera eða leyft að gera orkuver eða
orkuveitu samkvæmt 54. gr., eru landeigendur og leiguliðar á því svæði, sem
mannvirkin eiga að ná yfir, skyldir að þola þau á löndum sinum og lóðum,
svo og að láta af hendi land og mannvirki og að þola hverskonar afnot af
landi, takmarkanir á umráðarjetti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar verksins, viðhalds þess og starfrækslu, gegn fullu endurgjaldi, sem skal
ákveða með mati, ef samkomulag næst ekki.
56. gr.
1. Þá er ráðherra hefir ákveðið að koma upp eða leyft að koma upp
vatnorkuveri eða raforkuveitu, er honum, eða eftir atvikum leyfishafa samkvæmt 54. gr. 3. lið, áskilinn einkarjettur til að veita raforku um svæði það,
sem orkutaugarnar eiga að ná yfir, og til þess að se)ja raforku á því svæði. Um
orkuver og orkuveitur, sem fyrir eru í því takmarki, fer þá eftir ákvæðum 57.gr.
2. Ráðherra skal auglýsa þrisvar sinnum í Lögbirtingablaðinu ákvörðun
um stofnsetning orkuvers eða orkuveitu og um takmörk veitunnar.
57. gr.
1. Nú eiga einstakir menn, fjelög eða hjeruð orkuver eða orkuveitur í
þvi takmarki, sem auglýsing samkvæmt 56. gr. 2. lið er gefin út fyrir, og skulu
þá eigendur þeirra skýra ráðherra frá því innan 3 mánaða frá síðustu birtingu
auglýsingarinnar, ef þeir óska að láta verin starfa áfram, og ákveður hann þá
staðartakmörk þess fyrirtækis um leið og hann veitir því leyfi til að starfa áfram.
Þetta leyfi veitir engan frekari rjett en þeir höfðu áður, og er þvi ekki til fyrirstöðu, að ráðherra stofnsetji og starfræki orkuver eða orkuveitur innan takmarka fyrirtækisins.
2. Orkuver, er geið hafa verið samkvæmt lögum nr. 28, 20. okt 1913, og
lögum nr. 51, 3. nóv. 1915, eru undanþegin niðurlagsákvæði 1. liðs þessarar
greinar.
58. gr.
Nú vill hjeraðsstjórn' koma upp vatnorkuveri eða raforkuveitu til
þess að fullnægja þörf almennings i hjeraðinu á raforku, og skal hún þá
beiðast samþykkis ráðherra til þess og jafnframt senda honum áður en byrjað
er á verkinuj frumdrætti að hinum fyrirhuguðu mannvirkjum ásamt lýs-
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íngu á þeim. Samþykki ráðherra má binda skilyrðum um vatnstökuna, gerð og
tilhögun mannvirkjanna, tegund og spennu raforkustraums, sem nauðsynleg
þykja til að tryggja jafnrjetti nolenda og almenningshagsmuni, þar á meðal sjerstaklega það, að unt sje seinna meir að koma hentugu skipulagi á orkuveitu til almenningsþarfa i landshluta þeim, sem hjeraðið er í.
59. gr.
Þegar hjeraðssljórn hefir ákveðið að koma upp vatnorkuveri eða raforkuveitu og fengið til þess samþykki ráðherra, er henni rjett að taka lögnámi fallvatn, virkjað eða óvirkjað, til afnota í því skyni, enda sje gætt fyrirmæla 49. gr.
1. liðs, um vatn það, er einhver kann að þurfa að nota samkvæmt III. og IV.
kafla. Fyrirmælum 55. gr. má og beita hjer. Um bætur og annað fer eftir 54.
gr. 2. lið.
60. gr.
Þegar hjeraðsstjórn hefir komið upp orkuveitu samkvæmt 58. gr., getur
ráðherra veitt henni. einkarjett samkvæmt 56. gr. um tiltekið árabil, þó aldrei
lengur en orkuveitan fullnægir allri eftirspurn eftir orku í takmarki sínu. Um
orkuver, sem þar kunna að vera fyrir, fer eftir ákvæðum 57. gr.
61. gr.
1. Hjeraðsstjórn leggur orkutaugar svo, að sjerhver, sem óskar að fá til
sín orku í takmarki orkuveitunnar, nái til þeirra á jafnhentugum stað sem aðrir
notendur yfirleitt. Frá orkutaugum þessum leggur húseigandi heimtaug til sín á
sinn kostnuð, nema hjeraðsstjórn hafi ákveðið, að orkuveita skuli kosta þær að
einhverju leyti eða öllu.
2. Nú vill einhver, sem býr utan takmarks orkuveitu, hvort sem er innan
hjeraðs eða utan, fá orkulaug til sín, og er honum það rjett, ef orkuveitan er
aflögufær, enda beri hann sjálfur allan aukakostnað, er veitan heim til hans
hefir í för með sjer. Ef ágreiningur verður, sker ráðherra úr.
3. Heimilt er hjeraðsstjórn að gera þeim mönnum betri kjör um heimtaugar, er gerast notendur orku innan tiltekins tíma frá því er starfræksla orkuveitu hefst en þeim, er síðar koma til.
62. gr.
1. Gjald fyrir raforku skal ákveða í gjaldskrá, er hjeraðsstjórn semur
og ráðherra staðfestir. Gjöld samkvæmt gjaldskrá má taka lögtaki. Gjaldskrá
skal endurskoða ekki sjaldnar en 5. hvert ár.
2. Ef árskostnaður af orkuveitu verður meiri en það, sem inn kemur
fyrir notkun hennar yfir árið samkvæmt gjaldskrá, má greiða það, sem til vantar,
úr hjeraðssjóði. Þegar þannig stendur á, er heimilt að krefja aukagjalds af
notendum utanhjeraðs, er nemi jafnmiklum hluta af gjaldi þeirra yfir árið samkvæmt gjaldskránni sem tillag hjeraðssjóðs nemur miklum hluta af árstekjum
orkuveitunnar samkvæmt gjaldskrá, þeim er fengnar hafa verið innanhjeraðs.
3. Ef árstekjur af orkuveitu verða meiri en árskostnaður af henni, að
meðtalinni hæfilegri fyrningu, er heimilt að láta afganginn renna í sjóð hjeraðsins. Nú nemur tekjuafgangur sá, sem þannig er ráðstafað, meira en 10% af
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tekjuupphæð þeirri allri, sem komið hefir inn samkvæmt gjaldskiá fyrir notkun
orkuveitunnar yfir árið, og eiga notendur utanhjeraðs þá rjett til endurgreiðslu á
því. sem umfram verður, að sínum hluta.
G3. gr.
Hjeraðsstjórn getur sett reglur, með samþykki ráðherra, um notkun raforkunnar, meðferð á raftækjum og önnar atriði, er orkuveitu varða.
64. gr.
1. Nú vill löggilt kauptún, sem eigi er hreppur út af fyrir sig, eða hverfi,
koma sjer upp orkuveri eða orkuveitu til að fullnægja þörfum síuum á raforku,
og geta þá eigendur landareigna þeirra, sem nota ætla orkuveituna, gert með sjer
fjelag, er nefnist orkuveitufjelag, en lög fjelagsins nefnast orkuveitusamþykt. Um
fjelagið fer eftir ákvæðum XI. kafla, að því leyti sem ekki er sjerstaklega um
mælt í þessum kafla.
2. Samþvkki ráðherra slíku fjelagi til handa má, auk þess, sem segir í
58. gr„ binda þeim skilyrðum, sem ákveðin kunna að verða í sjerleyfislögum.
3. Að öðru leyti gilda reglurnar í 58.—63. gr„ þannig að í stað hjeraðsstjórnar kemur stjórn orkuveitufjelags og í stað hjeraðs kemur orkuveitufjelag.
65. gr.
1. Nú vill einstakur maður afla sjer raforku og þarf að taka í því skyni
til notkunar fallvatn, sem annar hefir umráð yfir, og getur þá ráðherra leyft það,
ef hann á ekki kost nægilegrar raforku úr neinni veitu, sem fyrir er, og hefir
ekki umráð yfir öðru fallvatni, eða honum yrði mun kostnaðarsamara að virkja
það, enda verði hagur hans af vatnstökunni talinn mun meiri en tjón hins af
missi þess. Þó skal gæta fyrirmæla 49. gr. 1. liðs um vatn til notkunar samkvæmt
III. og IV. kafla.
2. Ráðherra getur veitt Ieyfi til lögnáms samkv. 55. gr.
3. Ef taka á til notkunar fallvatn, sem nemur meira en 200 eðlishestöflum, eða hluta úr því, getur ráðherra enn fremur sett þau skilyrði, er í 49. gr.
2. og 3. lið segir.
4. Uin bætur fer samkvæmt 54. gr. 2. Iið.
66. gr.
Nú er fallvatn tekið lögnámi samkvæmt 54., 59., 64. eða 65. gr„ og er
þá eiganda þeirrar landareignar, sem það er í, rjett að krefjast þess, enda hafi
rjetturinn til orkunýtingar ekki verið áður skilinn frá eigninni, að honum verði
látinn í tje raforka til þarfa sinna, í stað endurgjalds í peningum, frá orkuverinu. Samsvarandi gildir, ef svo er ástatt sem í 53. gr. segir, þó svo, að heimta
má, endurgjald í orku, þótt orkunýtingarrjettur hafi verið skilinn við landareign.
67. gr.
Nú vill landsdrottinn ekki kosta raforkuveitu, og getur leiguliði þá gert
veituna á sinn kostnað, en landsdrotni skal þá skylt að kaupa veitutækin eftir
mati, þegar leiguliði fer frá jörðinni, enda sje orka þá vís framvegis, eigi skemur en næstu 5 ár og seld frá orkuveri eftir staðfestri gjaldskrá.
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VI. kafli.
Um vatnsmiðlun.

68. gr.
1. Ráðherra er heimilt að gera mannvirki og aðrar ráðstafanir til miðlunar á vatnsmagni í vatnsfalli til orkunýtingar eða í öðrum tilgangi.
2. Þegar ákveðið hefir verið að framkvæma miðlun samkvæmt 1. lið,
hefir ráðherra heimild til lögnáms samkvæmt 55. gr.
3. Nú hefir ráðherra komið á stofn miðlun samkvæmt framanskráðu, og
getur hann þá ákveðið, að eigendur orkuvera og annara atvinnufyrirtækja, sem
hafa not af miðluninni, skuli greiða árgjald i ríkissjóð, er ákveðið sje þannig,
að allir þeir, sem hafa not af miðluninni, greiði að tiltölu rjettri við hagnað sinn,
og þó ekki meira en hagnaðinum nemur, og ekki heldur meira allir til samans
en það, sem þarf til að ávaxta stofnkostnað fyrirtækisins með 6°/o árlega, kosta
viðhald þess og starfrækslu og fyrna stofnkostnaðinn á 40—60 árum. Ef ágreiningur verður um niðurjöfnun stofnkostnaðor, skal skera úr með mati.
4. Ráðherra getur sett þær ákvarðanir um afnot vatnsfalla þeirra, er miðlunin tekur til, sem honum þykja nauðsynlegar til að afstýra eða ráða bót á
tjóni eða óhagræði fyrir almenning eða einstaka menn.
69. gr.
1. Ráðherra getur veitt öðrum heimild til að framkvæma vatnsmiðlun
með þeim skilmálum, er þurfa þykir til þess að gætt sje hagsmuna ríkisins, almennings eða einstakra manna.
2. Umráðamenn vatnsrjettinda skulu að öðru jöfnu ganga fyrir öðrum
um leyfi til vatnsmiðlunar, ef þeir vilja virkja vatn, sem þeir hafa umráð yfir
eða gera með sjer fjelag í því skyni.
70. gr.
1. Nú vill hjerað, orkuveitufjelag eða einstakir menn eða fjelög framkvæma vatnsmiðlun til afnota handa orkuveri, sem þeim er heimilað eða leyft
að koma upp samkvæmt V. kafla, og skal þá líta svo á, sem miðlunarfyrirtækið
sje einn liður í orkuverinu, þannig að öll ákvæðin í V. kafla 58.—65. gr. ná til
miðlunarfyrirtækisins að því leyti sem þau geta átt við. Þó skal ávalt þurfa sjerstakt leyfi til miðlunar:
a) Þegar fyrirtækið getur haft í för með sjer skaðleg áhrif á umferð um vatnsfall eða veiði eða notkun vatnsins til áveitu eða annars, svo að verulega
muni um.
b) Þegar það veldur því, að land eða landsnytjar komast svo undir vatn eða
spillast svo, að telja megi verulegt tjón að.
c) Þegar það getur að öðru leyti valdið öðrum tjóni eða skaðlegri breytingu á
landsháttum, svo að verulegt megi teljast.
d) Þegar forræðis eða afnota þarf á landi annara eða rjettindum, enda verði
ekki allir rjetthafar sáttir á framkvæmd verksins.
2. Framangreind ákvæði taka og til breytinga á eldri miðlunarvirkjum.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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3. Það, sem mæít er í lögum þessum um vatnsmiðlun, tekur og til mántivirkja og fyrirtækja til aukningar á vatnsmagni með veitu úr öðru vatni.
4. Bætur fyrir tjón af miðlunarvirkjum skal greiða eftir mati, ef ekki
verður samkomulag. Ennfremur má binda miðlunarleyfi þeim skilyrðum, að
leyfishafi greiði fyrir fram bætur að öllu leyti eða einhverju eða setji tryggingu
fyrir þeim.

71. gr.
Nú þykir efasamt, hvort svo er ástatt sem í 70. gr. 1. lið a—d segir, og
getur þá sá, er miðlun vill framkvæma, svo og hver sá, er telur hana varða
hag sinn, krafist matsgerðar um það mál. Skulu matsmenn bjóða ráðherra með
4 vikna fvrirvara að vera við matið, og auglýsa stað og stund með þeim hætti,
er þeir telja fullnægjandi, þeim er ætla má, að eigi hagsmuna að gæta, ef miðlunin kemur til framkvæmda.
72. gr.
Leyfi til vatnsmiðlunar, sem veldur almenningi eða einstökum mönnum
baga eða tjóni, má venjulega ekki veita, nema telja megi tjónið eða bagann
litils virði, borið saman við þann hagnað, sem fyrirtækið hefir í för með
sjer, enda sje einnig tekinn til greina í þessu efni áætlaður kostnaður af framkvæmd þess.
73. gr.
Af hendi landsstjórnarinnar skal hafa sjerstakt eftirlit með öryggi mannvirkja þeirra, sem gerð eru til söfnunar vatni í miðlunarskyni, og er eigendum
mannvirkjanna jafnan skylt að framkvæma tafarlaust þær ráðstafanir, sem fyrirskipaðar verða til öryggis, svo og að haga framkvæmdum öllum eftir þeim fyrirskipunum, sem gerðar verða vegna hagsmuna ríkis, almennings eða einstakra
manna.
74. gr.
1. Mannvirki þau, sem leyft er að koma upp samkvæmt 69. eða 70. gr.
má eigi niður leggja, nema ráðherra leyfi.
2. Þegar mannvirki er Iagt niður, þá er eiganda skylt að gera þær ráðstafanir, sem ráðherra heimtar til að afstýra hættu eða tjóni þar i grend eða á
eignum, sem neðar liggja við vatnsfallið.
3. Greiða skal bætur fyrir tjón eða óhagræði, sem niðurlagningin veldur,
eftir mati, ef ekki semur. Bótaskyldan hvilir á eiganda miðlunarvirkja.

VII. kafli.
Um varnir lands og landsnytja gegn ágangi vatna.
75. gr.

1. Bjett er ríkinu, hjeruðum, vatnafjelögum og einstökum mönnum að
hleypa niður vatnsfarvegi, víkka hann eða rjetta, gera nýjan farveg, flóðgarða og
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fyrirhleðslur eða önnur mannvirki í vatni eða við það í því skyni, að verja
land eða landsnytjar við spjöllum af landbroti eða árensli vatns.
2. Nú þarf sá, er vill framkvæma mannvirki slík sem í 1. lið segir, til
þess afnot af landi annara manna, og getur þá ráðherra veitt heimild til lögnáms samkvæmt 55. gr.
3. Nú þykir tjón eða hætta búin eign annars manns eða rjettindum af
mannvirkjum slíkum sem í 1. lið segir, eða að af þeim mundu stafa óhæfilegar
tálmanir almennri umferð eða tjón eða hætta hagsmunum almennings, og má
þá því að eins framkvæma verkið, að leyfi ráðherra komi til. Leyfi má binda
þeim skilyrðum, sem nauðsynleg þykja vegna hagsmuna ríkisins, almennings eða
einstakra manna.
4. Bæta skal tjón og spjöll á eignum annara, sem leiðir af framkvæmdum samkvæmt þessari grein. Bætur skal ákveða með mati, ef eigi semur,
76. gr.
1. Nú framkvæmir ríkið fyrirtæki þau, er í 75. gr. segir, og getur ráðherra þá ákveðið, að þeir, sem hafa hag á landi sínu eða landsnytjum af þeim,
skuli taka þátt í kostnaði öllum eða í þeim hluta kostnaðar, sem ráðherra
ákveður, svo og í viðhaldi eftirleiðis að tiltölu við það, hvers virði hagurinn
verður hverjum þeirra talinn eftir mati.
2. Samskonar ákvörðun má og taka, ef slík fyrirtæki þykja nauðsynleg,
þegar einhver þeirra, sem hlut á að máli, hrindir þeim í framkvæmd, og allir
þeir landeigendur eða rjettinda, sem hag hafa af fyrirtækinu á landi sínu eða
landsnytjum, geta ekki komið sjer saman um að vinna verkið í fjelagi.
3. Tillagsskyldu slíka sem áður greinir má og með sama hætti leggja á
til að standa straum af tiltölulegum hluta kostnaðar af mannvirkjum eða öðrum
framkvæmdum, er í senn miða til varnar við spjöllum af vatnavöxtum eða flóði,
til þurkunar lands, fyrirgreiðslu umferðar eða notkunar vatnorku.
77. gr.
Tillög samkvæmt 76. gr. má taka lögtaki. Nú hefir aðili, sem hag hefir
af framkvæmdinni, eigi berum orðum samþykt fyrirtækið, og skal honum þá
heimilt að greiða þann hluta, er á eign hans kemur, með árlegum greiðslum,
er samsvari 15. hluta upphæðarinnar að viðbættum vöxtum af því, er eftir
stendur hverju sinni. Ef lán hefir verið tekið til fyrirtækisins, þá skulu vextir
vera hinir sömu sem greiddir eru af lánsfjenu, en ella 5#/o árlega.

VIII. kafli.
Um þurkun lands.
18. gr.
1. Veita má maður bagalegu vatni af landi sinu í rásir og farvegi þó að
mein verði að á landi þvi, er við tekur, enda megi hann ekki við það losna með
öðrum hentugum hætti. Með sama skilorði má maður og veita vatni í skurði i
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landi annara eða grafa þar skurði í því skyni, en jafnan skal þá skurðum svo
langt fram haldið, að eigi verði verulegt tjón á landi annara manna. Bæta skal
tjón, er hlýst af veitunni, en taka skal þó til greina gagn þeirra af skurðum, er
bóta krefja.
2. Ekki má veita vatni úr skurðum eða vatnsrásum, sem alstaðar eða
sumstaðar eru opnir, í lokræsi á landareign annara manna, nema matsnefnd telji
bagalaust.
79. gr.
1. Ef skurðir um landareign annars manns eru honum einnig til gagns,
þá er honum skylt að taka þátt í kostnaði af skurðgrefti og viðhaldi skurðanna.
2. Nú vill maður veita bagalegu vatni frá sjer yfir landareign annars
manns samkvæmt 78. gr., og má þá setja honum það skilyrði, að hann greiði
hinum fyrnefnda upp í skurðkostnaðinn sem svarar því gagni, er hann hefir af
skurðinum, og jafnan skal hann kosta viðhald skurðsins að sínum hluta.
80. gr.
1. Ef einhver vill veita bagalegu vatni frá sjer samkvæmt 78. gr. yfir
landareign annars manns, og þeim semur ekki, þá skal matsnefnd skera úr þvi,
hvort þá fráveitu verði að telja hagkvæma, og hvort hagurinn megi teljast meiri
en óhagræði hins. Ef hagurinn verður talinn mun meiri, þá skal ákveða stefnu
skurðsins, lengd hans, dýpt og breidd, hve nær hann skuli gerður, hvort hann
skuli vera opinn eða lokaður og hvað gera skuli við uppmoksturinn. Þá skal og
meta bætur og skera úr því, hvort landeigandi skuli taka þátt í kostnaði og viðhaldi, og að hve miklu leyti.
81. gr.

Ráðherra getur heimilað lögnám á mannvirkjum, landi og rjettindum, ef
skilyrði 72. gr. eru fyrir hendi, í því skyni að þurka vatn, tjarnir eða mýrlendi
eða til þess að víkka eða rjetta farveg eða til að veita burt með öðrum hætti til
að auka land eða bæta það.
82. gr.
1. Ákvæði 48. gr. taka og til landþurkunar.
2. Rjett er mönnum að gera með sjer fjelag til þess að þurka land. Slík
íjelög nefnast landþurkunartjelög, og lög þeirra landþurkunarsamþyktir. Um fjelög
þessi fer eftir 42.—44., 46. og 47. gr. svo sem við á, og XI. kafla laga þessara.

IX. kafli.
Um óhreinkun vatna.
83. gr.
1. Bannað er að láta í vötn frá iðjuverum, eða sleppa í vötn um skurði
eða aðrar veitur, nokkra þá hluti, fasta, fljótandi eða loftkenda, sem spilla mundu
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botni vatns eða bakka eða vatninu sjálfu svo að hættuleg sje mönnum eða búpeningi eða spilli veiði í vatninu. Bannað er og að láta slik efni á ís eða svo
nærri vatni, að hætt sje við að þau berist í það.
2. Ráðherra getur þó veitt undanþágu frá þessu banni með þeim skilyrðum, er hjer segir:
a. Ef neysluvatni er spilt, skal leyfið bundið því skilyrði, að iðjuhöldur leggi
til annað jafn gott vatnsból eða greiði kostnað af því að koma upp öðru
vatnsbóli jafn góðu.
b. Ef veiði er spilt, skal skylda iðjuhöld til að láta viðeldi i vatnið, sem nægi ti*
þess að veiði haldist eigi minni en var, ella bæta veiðispjöllin fullum bótum.
c. Iðjuhöldur skal að öðru leyti bæta það tjón, sem bljótast kann af fráfærslu
óbreinindanna frá iðjuveri hans.
3. Bætur skal greiða eftir mati, nema um semji.
4. Leyfi samkvæmt 2. lið má taka aftur bótalaust hve nær sem er eða
breyta skilyrðum, ef nauðsyn þykir til vera vegna hagsmuna almennings eða
einstakra manna.
5. Nýtt leyfi þarf til hverrar þeirrar breytingar, sem frekari spjöll geta af
blotist, þótt áður hafi verið veitt leyfi samkvæmt 2. lið.
84. gr.
Bannað er annars að láta sleppa i vötn um skurði eða með öðrum hætti
eða að benda í þau, á ís eða svo nærri þeim, að hætt er við að í þau berist,
þeim efnum, sem í 83. gr. segir, ef hætt er við að þau spilli vatni, botni þess
eða bakka, flóðhæð eða framrás.
85. gr.
Ráðherra eða sá, er hann veitir heimild til þess, getur sett reglur til verndar gegn skaðlegri óhreinkun vatns, þótt eigi verði af völdum iðjuvera, þegar vatn
er óhreinkað í annari sveit en þeirri, sem hætta stendur af þvi, enda geti sveitarstjórnir þær, sem hlut eiga að máli, ekki orðið á sáttar, hvað gera skuli. Áður
en slíku máli er til lykta ráðið, skal leita álits þeirra heilbrigðisnefnda eða hreppsnefnda, sem málið varðar.

X. kafli.
Um holrœsi.
86. gr.
Heimilt er bæjarstjórn að leggja holræsi til þess að taka við skólpi og
afrensli í kaupstaðnum.
87. gr.
1. Bæjarstjórn er rjett að Ieggja gjald á hús og lóðir í kaupstaðnum lil
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þess að standa straum af holræsakostnaði. Gjald má miða við virðingaverð fasteigna eða við stærð lóða eða við hvorttveggja.
2. Sjerstaka ívilnun má veita, ef lóð er svo háttað, að erfiðara er að
koma skólpi eða afrensli frá henni í holræsi en frá öðrum lóðum yfirleitt, og
sjerstakt aukagjald má á leggja, ef skólp frá einhverri lóð er svo á sig komið, að
telja má meiri útgjöld stafa eða munu stafa af því en öðru skólpi.
3. Eigandi lóðar ábyrgist holræsagjald, en heimilt er honum að hækka
leigu eftir lóð eða mannvirki á henni sem gjaldi eða gjaldauka svarar, þótt leiga
hafi áður verið ákveðin.
4. Holræsagjald skal ákveða í reglugerð. Gjald má taka lögtaki, þegar
ráðherra hefir staðfest hana. í reglugerð má ákveða, að gjaldið skuli trygt með
lögveðrjetti í lóð og mannvirkjum lóðareiganda á henni næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgöngurjetti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.
88. gr.
1. Bæjarstjórn leggur hoiræsi svo, að lóðareigandi hver nái til þeirra í
götu, vegi eða opnu svæði, er lóð hans telst til, enda verður maður eigi krafinn
um holræsagjald fyrr en svo er.
2. Skylt er lóðareigendum og húseigendum að gera samkvæmt reglugerð
á sinn kostnað holræsi, er flytji frá húsum og lóðum skólp alt út í aðalræsi. Ef
maður vanrækir aö leggja ræsi á hæfilegum fresti, er bæjarstjórn tiltekur, skal
húu láta vinna verkið á hans kostnað.
3. Nú stendur svo á, að sjerstaklega kostnaðarsamt er að leggja holræsi
frá aðalræsi yfir lóð manns, og getur hann þá krafið sig undanþeginn holræsagjaldi, ef hann getur komið skólpi trá sjer með öðrum hætti, er heilbrigðisnefnd
telur fulltryggan, enda verði ekki metið, að það baki nágrönnum óþægindi eða
tjón. Að öðrum kosti skal leggja holræsi um lóð bans, enda skal bæjarsjóður
þá taka þátt í kostnaði þar af eftir mati, nema samkomulag verði.
89. gr.
í reglugerð má kveða á um gerð og lagningu bæði aðalræsa og lóðarræsa, að regnvatni skuli í þau veita, um umsjón þeirra, um skyldu manna til
að leggja holræsi innan húss, um notkun þeirra, um sektir fyrir brot á reglugerð og meðferð mála út af þeim, svo og annað, er að meðferð holræsa lýtur.

skal

90. gr.
Reglugeröir allar um holræsi og holræsagjald, sem bæjarstjórn semur,
senda ráöherra til staðfestingar. Þegar reglugerð hefir hlotið staðfestingu

ráðherra, er hún lögmæt holræsareglugerð.

91. gr.
1. Heimilt er hreppsnefnd að leggja holræsi um hrepp eða hluta úr hreppi
á kostnað hreppssjóðs. Áður en fyrirtækið er afráðið, skal hreppsnefnd láta verkfróðan mann rannsaka staðháttu, og ef tiltækilegt þykir aö framkvæma verkið,
gera nákvæma frumdrætti að því og áætlun um stofnkostnað. Kostnað af rannsókn þessari skal telja til stofnkostnaðar, ef fyrirtækið kemst í tramkvæmd, en
greiðist ella úr hreppssjóði.
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2. Þá er hreppsnefnd hefir samþykt að leggja holræsi samkvæmt 1. lið,
skal senda samþyktina ásamt þeim gögnum, sem í sama lið greinir, til oddvita
sýslunefndar, og skal hann síðan senda gögnin, ásamt umsögn sýslunefndar, ráðherra tii staðfestingar. Pegar fengin er staðfesting hans á samþyktina, getur
hreppsnefnd látið framkvæma verkið.
3. Hreppsnefnd semur samþyktir allar um holræsi, þar á meðal um holræsagjald.
4. Um holræsi þessi fer að öðru leyti eftir ákvæðum 87.—90. gr.
92. gr.
1. Nú vill löggilt kauptún, sem ekki er sjerstakur hreppur, eða hverfi,
leggja holræsi um kauptúnið eða hverfið, og geta þá eigendur fasteigna þeirra,
er nota ætla ræsin, gert með sjer fjelag, er nefnist holræsafjelag, en lög fjelagsins
nefnast holræsasamþykt. Um fjelagið fer eftir ákvæðum XI. kafla, að því leyti,
sem ákvæði þessa kafla taka ekki til þess.
2. Stjórn fjelagsins semur samþyktir þess, þar á meðal ákvæði um holræsagjald.
3. Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum 87.—90. gr., að því Ieyti,
sem við á.
93. gr.
1. Nú eiga menn landareign í fjelagi,‘og vilja sumir leggja holræsi til að
veita skólpi og afrensli frá henni, og getur þá sá eða þeir, sem meiri hluta landareignar eiga, ákveðið að framkvæma fyrirtækið, enda er hinum þá skylt að taka
tiltölulega þátt í kostnaði öllum af því, ef metið verður nauðsynlegt sakir heilbrigði eða þrifnaðar að leggja ræsin.
‘2. Ef ekki verður samkomulag um framkvæmd eða umsjón verksins eða
um skiftingu kostnaðar, þá skal skera úr með mati. Skal matsnefnd kveða á
um það, hver eða hverir skuli hafa á hendi framkvæmd eða umsjón verksins,
telja kostnað til ákveðins árgjalds og tiltaka gjalddaga. Stofnkostnaði, ásamt
vöxtum, skal skift í jafnar árgreiðslur, ef aðili óskar þess, þannig, að lokið sje á
15 árum. Beiðast má maður staðfestingar ráðherra á matsgerð, og má þá taka
tillög lögtaki, ef matsgerð verður staðfest. Ákvæðum 2. liðs 87. gr. skal beita
eftir því sem við á, er skifta skal viðhaldskostnaði.
94. gr.
1. Rjett er þeim, er eigi hefir tekið í öndverðu þátt i lagningu holræsa,
að veita í þau um holræsi skólpi og afrensli frá sjer, en greiða skal hann fyrir
það tiltölulegan hluta stofnkostnaðar að frádreginni fyrningu á ræsi, sem orðinn
er, þegar hann byrjar íveitu sína, svo og greiða tiltölulegan hluta rekstrarkostnaðar og viðhalds.
2. Nú þarf að breyta ræsi vegna íveitu í það samkvæmt 1. lið, og skal
þá sá, er íveitunnar æskir, greiða allan kostnað af breytingunni. Eigandi ræsis
má velja um að vinna verkið sjálfur eða láta hinn um það.
3. Rjett er þeim, er þykir sig það máli skifta, að krefjast þess, að holræsi sje svo úr garði gert i öndverðu, að það megi taka við skólpi frá eign hans,
enda greiði hann allan kostnaðarauka, er af því stafar.
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4. Sá, er neytir njettar síns samkvæmt 2. og 3. lið þeSsarar greinar, skal
setja nægilega tryggingu íyrir því, er honum ber að greiða, ef þess er krafist.
5. Ef einhver aðilja þeirra, er í 86., 91., 92. eða 93. gr. segir, hafa veitt
læk eða annari vatnsrás, er um bygð rennur og ber fram skólp, í holræsi eða
undirgöng, er rjett að láta endurgjaldslaust í lækinn eftir sem áður skólp frá
landareignum, sem ofar liggja við hann, þótt þær hafi ekki tekið þátt í ræsisgerðinni. Ef breytingar verða á skólpi frá slíkum landareignum, er geri viðhald
ræsivirkisins kostnaðarsamara eða rekstur dýrari, getur eigandi virkisins þó
krafist endurgjalds.
6. Ef ágreiningur verður um einhver þeirra atriða, er í grein þessari
segir, skal skera úr honum með mati.

95. gr.
1. Skyldu manns til að inna af hendi þær greiðslur, er í 93. og 94. gr.
segir, hefur frá þeim degi, er ræsivirki var svo úr garði gert, að hann mátti nota
það, ef hann vildi, nema matsnefnd þyki annað sannara.
2. Ákvæði matsnefndar um tillög til eftirlits og viðhald ræsivirkja samkvæmt 93. og 94. gr. skulu gilda um næsta 5 ára skeið, nema öðruvísi semji.
Að þeim tima liðnum má hver aðilja sem vill krefjast breytinga, ef nokkuð það,
sem áður var bygt á, hefir breyst að mun. Ef ekki takast samningar, skal matsnefnd skera úr, og er sá úrskurður hennar gildur um annað 5 ára skeið.
96. gr.
1. Ef halda þarf á landi annars manns vegna ræsivirkja, þá er honum
skylt að láta af hendi til þess, enda sjeu skilyrði 72. gr. fyrir hendi, land, mannvirki og landsafnot og að þola nauðsynlegar eignarkvaðir, eftir því sem matsnefnd
telur með þurfa, enda komi fullar bætur fyrir, eftir mati, ef ágreiningur verður.
2. Holræsi, sem lögð eru um land annars manns samkvæmt 1. lið, skulu
vera vatnsheld, ef hann krefst þess, nema metið verði, að honum sje skaðlaust
og bagalaust, þótt þau sjeu ekki svo úr garði gerð.
97. gr.
1. Nú hefir holræsi verið lagt um land annars manns samkvæmt 96. gr.
og verður honum til mikilla óþæginda eða tjóns, og getur hann þá krafist þess,
að það verði flutt á annan stað í landareign hans. Landeigandi kostar flutninginn, nema hann hafi eigi fengið bætur fyrir tjón það eða óþægindi, sem hjer segir,
þegar bætur voru goldnar samkvæmt 1. lið 96. gr. Skat ræsiseiganda þá rjett að
velja um að greiða bætur fyrir slíkt tjón eða kosta sjálfur flutninginn. Ef ágreiningur verður um það atriði, er i þessum lið segir, sker matsnefnd úr.
2. Ef svo stendur á sem i 1. lið segir, en ræsið verður ekki flutt á annan stað í landi manns, þá getur hann heimtað það flutt á land þriðja manns,
ef metið verður, að þar muni verða mun minna tjón að því. Um kostnað af
flutningnum fer eftir 1. lið.
98. gr.
1. Lög þessi taka ekki til holræsa, sem gerð hafa verið með heimild i
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gildandi rjetti, áður en lög þessi öðlast gildi. Þó skulu 89., 90. gr. og 94. gr. 1.
og 2. liður sbr. 4. lið og 97. gr. einnig taka til eldri holræsa.
2. Akvæði laga þessara um holræsi eru því ekki til fyrirstöðu, að sett
verði i byggingarsamþyktum og heilbrigðissamþyktum fyrirmæli um holræsi og
fráræslu samkvæmt lögum um heimild til að gera slíkar samþyktir.

XI. kafli.
Um uatnajjelóg.
99. gr.
1. Rjett er mönnum að gera með sjer fjelag um:
a. Vatnsveitu (III. kafli 29. gr.).
b. Áveitu (IV. kafii 42. gr.).
c. Orkuver eða orkuveitu (V. kafli 64. gr.).
d. Vatnsmiðlun (VI. kafli 70. gr.).
e. Varnir við ágangi vatns (VII. kafli 75. gr.).
f. Landþurkun (VIII. kafli 82. gr.).
g. Holræsi (X. kafli 92. gr.).
2. Fara skal um slík fjelög svo sem í þessum kafla segir, enda sje ekki
öðruvísi um mæll í lögum þessum.
100. gr.
1. Sá eða þeir, er stofna vilja fjelag í einhverjum þeim tilgangi, er i 99.
gr. 1. lið segir, skulu kveðja til fundar eigendur þeirra landareigna, sem ætla
má, að fái tekið þátt í fyrirtækinu. Skal ræða þar málið og bóka fundargerð.
JÞeir, er mæla með stofnun fjelagsins, geta síðan leitað álits kunnáttumanna og
aflað sjer frumdrátta að fyrirhuguðum mannvirkjum og annara gagna, á sinn
kostnað en telja má þann kostnað til stofnkostnaðar, ef fjelagið verður stofnað.
2. Rjett er þeim, er stofna vilja fjelag samkvæmt 99. gr. 1. lið, að leita
til vatnamálastjóra, og er honum skylt að leiðbeina þeim og aðstoða þá samkvæmt 154. gr. 1. lið c.
101. gr.
1. Nú hafa frumkvöðlar fjelagsstofnunar samkvæmt 99. gr. 1. lið aflað
sjer þeirra gagna, sem í 10Q. gr. segir, og skulu þeir þá semja frumvarp til samþyktar handa fjelagi því, sem í ráði er að stofna, og skrá yfir þær landareignir,
sem þeir ællast til, að verði í fjelaginu. Skal frumvarpið, landeignaskráin, frumdrættir, uppdrættir, kostnaðaráætlanir og önnur gögn, er fjelagið varða lagt frain
á hentugum stað til sýnis þeim, er ætlast er til að taki þátt í fjelagsskapnum.
Skal framlagning skjalanna auglýst með þeim hætti, sem þar er vani aö birta
auglýsingar, sem almenning varða, eða brjeflega tilkynt hverjum þeim, er máliö
varðar. Skulu skjölin liggja til sýnis að minsta kosti 2 vikna tíma.
2. Nú er frestur samkvæmt 1. lið liðinn, og er þá frumkvöðlum fjelagsskaparins rjelt að boða þá menn alla, er ætlast er til að verði í fjelaginu, á
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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fund. Skal fundarboð birta með þeim hætti, sem í 1. lið segir. Á fundi þessum
skal enn ræða málið og afráða um fjelagsstofnun, nema enn þyki þörf iækilegri
undirbúnings. Ef 2/3 eigenda landareigna þeirra, sem ætlast er tíl að taki þatt í
fjelagsskapnum, og sje eitl atkvæði fyrir hverja landareign, samþykkja stofnun
fjelagsins, þá er hinum skylt að gerast fjelagar.
3. Ákvæði 2. liðs um fjelagsskyldu taka ekki til fjelaga samkvæmt 99. gr.
1. lið c. og d. Ef vatnsmiðlun er að eins liður í einhverju fyrirtæki, sem 99. gr.
1. liður tekur til, öðru en orkuveri eða orkuveitu, er fjelágsskapur um miðlun
þó sömu lögum háður sem fjelagsskapur mm það fyrirtæki.
4. Nú er jörð í byggingu, og er leiguliða þá rjett að gerast fjelagi, ef
landsdrottin vill ekki og er óskylt að taka þátt í fjelagsskapnnm, en skylt er
landsdrotni, þegar leiguliði fer frá jörð, að kaupa eftir mati þau mannvirki og
tæki, sem leiguliði hefir gert eða sett á jörðina eða í samband við hana eða
mannvirki á henni.
102. gr.
1. Þegar ákveðið hefir verið að stofna fjelag, skal samþykt þess sett svo
fljótt sem unt er.
2. í samþykt skulu vera ákvæði um:
a. Nafn fjelags, heimilisfang þess og varnarþing.
b. Verkefni fjelags.
c. Um skipun fjelagsstjórnar, hversu fjölmenn hún skuli vera, hvernig skuli
kjósa hana, hvert vald hennar skuli vera og starfssvið, ef stjórn er skipuð
fleiri mönnum en einum, hve langan tíma kjör skuli gilda.
d. Hvaða landareignir taki þátt í fjelaginu, svo að eigi verði um það vilst, og
um atkvæðisrjett á fjelagsfundum.
e. Reikninga og bókhald fjelagsins og endurskoðun.
f. Hvernig boða skuli til fjelagsfunda, hvenær þeir skuli lögmætir, hvaða mál
þeir skuli úrskurða og hvert vald þeir hafi að öðru leyti.
g. Hvernig fara skuli um greiðslu kostnaðar þess, sem fjelagsskapurinn hefir í
för með sjer.
h. Hvaða kvaðir eða eignarhöft leggist á landareignir þær, sem þátt taka í fjelagsskapnum.
i. Sektir fyrir brot fjelaga á ákvæðum samþykta.
j. Hvaða reglum skuli eftir farið, ef breyta á samþyktum fjelagsins.
k. Hvernig fara skuli um fjelagsslit, hvert atkvæðamagn þurfi til þeirra og
hvernig ráðstafa skuli eignum fjelagsins.
103. gr.
í samþykt má setja ákvæði um skipun gerðardóms lil að skera úr
ágreiningi um fjelagsmálefni milli einstakra fjelaga eða milli fjelagsstjórnar og
einstaks eða einstakra fjelaga, ef báðir aðiljar óska gerðardóms.
104. gr.
1. Samþykt, ásamt gögnum þeim, er í 101. gr. segir, skal fjelagsstjórnin
síðan senda ráðherra til staðfestingar. Ef samþykt eða annað, sem fjelagið varðar, þykir ekki svo úr garði gert, að samþykt megi staðfesta, sendir ráðherra
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bana aflur til fjelagsstjórnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir.
Ella staðfestir hann samþykt, svo og þegar lagað hefir verið það, er athugavert
þótti. Aldrei má samþykt brjóta bág við rjeltarákvæði, almennar grundvallarreglur laga nje rjettindi einstakra manna.
2. Ef gjaldskrá er send til staðfestingar, skal fara um það eftir 1. lið.
3. Halda skal allsherjar skrá yfir öll vatnafjelög samkvæmt reglum, er
ráðherra setur. Staðfestar samþyktir og gjaldskrár skulu birtar i B-deild stjórnartíðindanna.
4. Birta skal í Lögbirtingablaðinu auglýsingu, á fjelagsins kostnað, um
stofnun þess og skal verkefnis þess geta, heimilisfangs og varnarþings, svo hver
eða hverir sjeu í stjórn þess og ef breyting verður á stjórninni.
. 105. gr.
Nú vilja menn breyta staðfestri samþykt eða gjaldskrá, og er breytingin
iögmæt, ef svo er með farið sem í 104. gr. segir.
106. gr.
1. ÁrstiIIög fjelagsmanna skulu ákveðin svo, að þau nægi til greiðslu
vaxta og afborgana stofnkostnaðar og rekstrarkostnaðar og viðhalds. Enn fremur skal, ef fjelagsstjórn samþykkir eða ráðherra þykir það nauðsynlegt, leggja
hæfilegt fyrningargjald i varasjóð, og skal það einnig innifalið í árstillögunum.
2. Gjöld, sem ákeðin eru eða jafnað er niður samkvæmt staðfestri samþykt eða gjaldskrá, má taka lögtaki.
3. Gjöld samkvæmt 1. lið skulu eiga sama forgöngurjett í gjaldþrotabúi
skuldunauts sem skattar eða gjöld til ríkisins.
4. Eignir fjelags standa fyrir skuldum þess. Enginn fjelaga ber framar
ábyrgð á þeim en að þeim hluta, er honum er gert að greiða samkvæmt gjaldskrá eða öðru lögmætu fjelagsákvæði.
107. gr.
1. Brot gegn fjelagssamþyktum má láta varða alt að 500 kr. sektum, og
skulu þær ienna í fjelagssjóð.
2. Seklir má taka fjárnámi.
3. Með mál út af brotum á samþyktum, skal fara að hætli almennra
lögregluinála. Mál skal því að eins höfða að fjelagsstjórnin, sá, er sjerstaklega er
röngu beiltur, eða ráðherra krefjist þess.
108. gr.
1. Á fjelagsfundum ræður afl atkvæða, nema öðruvísi sje um mælt i lögum þessum. í stjórn eru þeir rjett kjörnir, sem flest fá atkvæði. Ef tveir eða
fleiri fá jafn mörg, skal hlutkesti ráða.
2. Ef sjerstök ástæða þykir til vera, má ákveða í samþykt, að aukinn
meiri hluta skuli þurfa til ákvörðunar um einslök fjelagsmálefni önnur en þau,
sem sjerstaklega er um mælt í lögum þessum.
109. gr.
Ráðherra eða sá, er hann felur það, lítur eftir því, að fjelagsstjórn fari
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eftir samþyktum fjelagsins og öðrum ákvæðum um fjelagsskapinn. Er eflirlitsmanni heimilt að kynna sjer starfsemi fjelagsins í því skyni, þar á meðal reikninga þess og fjárhag, en leyna skal hann óviðkomandi menn því, er hann kemst
að um þau efni.
110. gr.
1. Rjett er að taka nýja menn í fjelag, ef lögmætur fjelagsfundur samþykkir, og sje slíks máls getið í fundarboði, enda sje það ekki skylt samkvæmt
sjerákvæðum laga þessara um einstök vatnafjelög.
2. Ef veruleg breyting verður á skyldum fjelaga vegna töku njrra fjelagsmanna eða verkefni fjelaga breytist verulega fyrir þá sök, skal fara með málið
sem breytingar á samþyktum fjelagsins. Ráðherra sker úr ágreiningi um þessi
efni.
3. Nú bætist nýr maður í fjelag, og skal hann þá greiða að sínum hlula
þar frá þau gjöld, sem á fjelögum hvíla og með sama hætti sem aðrir fjelagar,
nema öðruvísi semji. Kosta skal hann sjálfur þær framkvæmdir, sem nauðsynlegar eru sjerstaklega hans vegna, til þess að geta notað mannvirki fjelagsins.
111. gr1. Segja má maður sig úr fjelagi, ef
a. 2/s hlutar fjelagsmanna samþykkja á lögmætum fjelagsfundi,
b. svo reynist, að landareign hans verður að mun meiri kostnaður af fjelagsskapnum en öðrum landareignum samanborið við hagnaðinn eða hagræðið.
Úr ágreiningi skal skera með mati, en skjóta má því til fullnaðarúrskurðar
undir ráðherra.
2. Ef maður segist úr fjelagi, þá ábyrgist hann þau gjöld, er á hann hafa
fallið samkvæmt ákvæðum fjelagsins til þess tíma, er hann fer úr fjelaginu. Ef
ágreiningur verður, má skjóta honum til ráðherra, og getur hann ákveðið, að
meira skuli gjalda en nú var sagt.
112. gr.
1. Fjelagi skal slíta:
a. Ef fjelagar samþykkja það samkvæmt fyrirmælum samþvktar sinnar.
b. Ef fjelagar eru að eins tveir og annar krefst þess.
c. Ef það kemur síflar í ljós, að ekki er unt að ná takmarki því, er fjelagið
selti sjer, eða það er svo miklum örðugleikum bundið, að ókleift eða illkleift
þykir að halda fjelagsskapnum áfram.
2. Ágreiningi um það, hvort skilyrði fjelagsslita samkvæmt 1. lið c. sjeu
fyrir hendi, skal til lykta ráðið með matsgerð. Skjóta má því mati undir ráðherra til fullnaðarúrskurðar.
113 gr.
1. Ef helmingur fjelaga eða meir krefst þess, er skylt að kjósa skiftanefnd til að standa fyrir skilum fjelagsbúsins ogskiftum, og fer um vald hennar
sem skiftaforstjóra án dómsvalds.
2. Ef eignir fjelagsins hrökkva ekki fyrir skuldum, skal því, er á vantar,
skift á fjelaga að rjettri tiltölu við fjelagsgjöld hvers um sig, eins og þau hafa

Þingskjal 19

165

verið ákvcðin samkvæmt gjaldskrá eða öðru lögmætu fjelagsákvæði. Fjelagi liver
ábyrgist einungis sinn hluta.
3. Um skiftin fer annars samkvæmt ákvæðum skiftalaganna.
4. Að loknum skiftum, skal skjölum fjelaga og bókum skilað í Þjóðskjalasafnið.
5. Jafnskjótt sem fjelag er tekið til skifta, skal fjelagsstjórn, ef hún fer
með skifti, en ella skiftanefnd eða skiftaráðandi, tilkynna til fjelagsskrár, að fjelag sje tekið til skifta. Þegar skiftum er lokið, skal og tilkynna það með sama
hætti. Skal gera athugasetndir um þessi atriði í fjelagaskrá og birta tilkynniogar
eða ágrip þeirra í Lögbirtingablaðinu á kostnað fjelags.
114. gr.
Ákvæði þessa kafla skulu ekki taka til fjelaga, sem stofnuð eru og samþyktir þeirra staðfestar áður en lög þessi koma til framkvæmdar. Þó skulu slik
fjelög fullnægja ákvæðum laga þessara, þeim er hjer segir:
a. Tilkynningu skulu þau senda mánuði eflir að lög þessi ganga í gildi um þau
atriði, er í 104. gr. 5. lið segir, og skal þegar birta hana í Lögbirtingablaðinu og á fjelagsins kostnað og skrá hana í fjelagaskrá.
b. Ef breyla á samþyktum eða gjaldskrá eldri fjelaga, skal fara eftir 105. gr.
laga þessara eftir því sem við á.
c. Ákvæðum 109.—113. gr. laga þessara skal beita um eldri fjelög, nema þau
brjóti bág við staðfestar samþyktir þeirra.

XII. kafii.
Um almenna umferð nm vötn.
115. gr.
Öllum er rjett að fara á bstum og skipum um öll skipgeng vötn. Sama
er um vötn, sem hjer eftir verða skurðuð eða gerð umferðarhæf með öðrum
hætti. Þó getur ráðherra bannað almenningi umferð um skurð eða vatn, ef
nauðsvnlegt þykir vegna mannvirkja I eða við vatn.
116. gr.
1. Rjett er ríkinu og hjeruðum þeim, er vegamál hafa með höndum, að
gera hverskonar mannvirki i vatni og við vatn i því skyni að gera vatn skipgengt eða til að gera færa ísaleið um vötn.
2. Ráðherra getur veitt fjelögum og einstaklingum leyfi til að gera mannvirki með þeim hætti og í þeim tilgangi, sem í 1. lið greinir.
3. Þeir, sem framkvæma fyrirtæki samkvæmt 1. og 2. lið, hafa sama rjelt
til eignarnáms á landi og mannvirkjum og afnola af landi í þarfir fyrirtækjanna
sem ákveðinn er í lögum um vegagerðir ríkis og hjeraða.
117. gr.
Eigendur og notendur landareigna eiga rjett til bóta, eftir mati nema um
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semji, fyrir tjón, sem umferð á vatni veldur beinlínis á landi við vatnið eða á
Iöglega gerðum og vel viðhöldnum mannvirkjum í vatni eða við það, svo á löglega settum veiðitækjum, enda þótt tjónið sje hvorki að kenna ásetningi nje ógætni. Bætur greiðast ekki fyrir tjón af því, þótt mannvirki þau, er fyrir skemdum hafa orðið, verði eigi notuð, nema tjón beri að bæta samkvæmt almennum
skaðabótareglum.
118. gr.
1. Ákvæði 115.—118. gr. taka og til viðarfleytingar, sem framkvæmd er
að ráðstöfun stjórnarvalda og undir eftirliti þeirra.
2. Ráðherra getur veitt leyfi til að ákvæði 115.—118. gr. megi einnig
taka til annarar viðarfleytingar en slíkrar sem í 1. lið segir.
119. gr.
1. Öllum, sem nota vötn til umferðar] eða fleytingar, er skylt að gæta
þess, að gera sem minstar skemdir á landi, mannvirkjum eða veiðitækjum í vatni
eða við það.
2. Þeir, sem vötn nota til umferðar eða fleytingar samkvæmt löglegri
heimild, hafa rjett til þeirrar umferðar um vatnsbakkana og þeirra afnota af þeim,
sem nauðsynleg er vegna umferðarinnar um vatnið eða fleytingarinnar, en gera
skulu þeir svo lítið tjón á landi og mannvirkjum sem unt er og bæta skemdir
að fullu, eftir mati nema samkomulag verði.
120. gr.
Nú er vatn gert skipgengt eða aðrar ráðstafanir gerðar til fyrirgreiðslu
umferðar um vatn, og getur þá ráðherra ákveðið, að gjald verði Iagt T'bTtaTþa
eða skip, er fara um vatnið, til þess að standa straum af kostnaði af þeim
ráðstöfunum.

XIII. kafli.
Almenn ákvxði um veiöi i vötnum.
121. gr.
1. Landeiganda og þeim, sein hann veitir heimild til, er einumt heimil
veiði í vatni á landi sínu.
2. Eigi má skilja veiðirjett að nokkru leyti eða öllu við landareign, neina
um tiltekið árabil, eigi lengra en 10 ár í senn, nema leyfi ráðherra komi til eða
önnur hlunnindi komi á móti, er þeirri landareign sje ekki metin ininna verð en
veiðirjetturinn.
122. gr.
1. Nú er landareign eða veiðirjettur í óskiftri 'sameign, og er þá sameigendum veiði jafnheimil. Rjett er þeim, er telst vanhaldinn, að krefjast skifta
á veiði, annaðhvort svo, að hvor hafi sinn hluta vatns eða veiði sinn tíma.
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dag eða viku, að tiltölu við eignarhluta sinn, en eigi skal skifti lengur standa
en eitt ár um sinn. Mat skal ráða, ef menn skilur á iim veiðiskifti.
2. Nú er landareign í sameign, en er skift eftir merkjum afnotaskiftum
eða eignar, og á þá sameigandi hver veiði fyrir sínu landi, nema skift hafi verið
veiði samkvæmt 1. lið eða önnur lögmæt skipun hafi verið á ger.
123. gr.
1. Hjeraðsmönnum öllum er veiði jafnheimil I vötnum í afrjettum og
almenningum, sem hjeruð eiga eða nota með löglegri heimild og ekki eru einstaks manns eign.
2. Öllum er veiði heimil í vötnum í afrjettum og almenningum og öðrum
lendum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað einstaklingsrjettar
heimild til þeirra.
124. gr.
Nú skilur vatn landareignir, og er þá landeiganda hvorum veiði jafnheimil. Rjett er hvorum þeirra að hafa ádráttarveiði og draga vað að hvoru
landi sem vill. En bæta skal hinum landspell, eftir mati ef ekki semur. Skifta
má veiði samkvæmt 122. gr. 1. lið.
125. gr.
Nú legst á eða lækur í nýjan farveg eða stöðuvatn tekur sjer nýtt leg,
og hverfur þá veiðirjettur til þess, sem land á undir.
126. gr.
1. í stöðuvatni er öllum veiði heimil fyrir ulan netlög, nema forn venja
banni, enda sje landi annara ekki spilt nje það notað til uppsáturs eða til að
koma þar fyrir veiðigögnum eða öðru slíku.
2. Rjett er að skifta veiði samkvæmt þessari grein eftir 122. gr. 1. lið.
127. gr.
Bannað er að setja stíílur eða föst veiðitæki lengra en í milt vatn, sem
fiskför er í, enda sje hinn belmingur vatns eigi grynnri, svo og að hefta fiskför
um ósa í vatni eða sjó úti, nema sjerstök heimild sje til eða sá, er girðir, eigi
einn veiði fyrir ofan bæði í því vatni og í þeim ám eða lækjum, sem í það falla
eða úr því. Nú fellur vatn í kvíslum, og má þá enga þeirra þvergirða, nema
þar sje fiskför minni, enda eigi sá, er þvergirðir, þar einn alla veiði.
128. gr.
Eigi má maður leyfa öðrum veiði í vatni i sameignarlandi eða fjelagsvatni (122. gr. 1. liður) nje í afrjetti eða almenning (123. gr. 1. liður), nema
veiði sje skift honum til handa. Má hann þá veita sinn hlut.
129. gr.
1. Nú setur maður að óheimilu garða, stíflur, net eða aðrar veiðivjelar í
vatn (127. gr.), og eru þá garðar og stífiur óhelgar við broti, enda er rjett að
taka net og aðrar veiðivjelar upp.
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2. Ef maður veiðir ólofað í veiðistöð annars manns eða þvergirðir vatn
ólöglega, varðar það sektum alt að 1000 kr. í sveitarsjóð, þar sem brot er framið.
Sá, er misgert var við, skal fá alt veiðifang eða andvirði þess, auk bóta fyrir
annað tjón, er hann kann að hafa orðið fyrir. Brot er fullframið jafnskjótt og
veiðitækin eru komin í vatn.
3. Nú hittist maður með veiðarfæri við annars manns veiðivatn fyrir
utan venjulega vegi, og skal þá sekta hann sem hann væri sekur um ólöglega
veiði, nema sannað sje, að hann hafi haft þar lögmætt erindi.
130. gr.
1. Mál úl af brotum á ákvæðum þessa kafia fara að hætti einkalögreglumála, enda sje brotið ekki svo vaxið, að höfða beri opinbert mál. Mál má höfða
á varnarþingi, þar sem brot var framið.
2. Sókn sakar á eigandi veiðirjetlar. Nú er hann annar en landeigandi
og höfðar ekki mál innan 3. mánaða frá því er brot var framið, og er þá landeigandi rjettur sóknaraðili sakar til refsingar fyrir brot.
3. Sök til refsingar fyrnist á ári eftir að sóknaraðili fjekk vilneskju um
brot, og ávalt á 2 árum frá því er brot var framið.

XIV. kafli.
Almenn ákvceði um vatnsvirki.
131. gr.
1. Mannvirki öll, sem í vatn eru sett, við það eða yfir því, eða gerð eru
til að geyma vatn eða veita því, skulu að gerð, undirstöðum, efni og verki fullnægja þeim kröfum, er verða með sanngirni settar til þess að afstýra hættu
fyrir líf manna, hagsmuni ríkis eða almennings, tjóni á eignum eða rjettindum
einstakra manna eða óhagræði fyrir þá.
2. Önnur verk i vatni skal og vinna svo, að sæmileg trygging sje gegn
slíkri hættu, tjóni og óhagræði.
132. gr.
1. Eigandi mannvirkja þeirra, er í 131. gr. segir, skal halda þeim óaðfinnanlega við, ef spjöll á þeim geta valdið tjóni, hættu eða óhagræði.
2. Heimta má, að brýr, stiflur og önnur vatnsvirki verði endurbygð eða
þeim breytt, ef það þykir nauðsynlegt vegna umferðar, fleytingar eða fiskgöngu,
enda sje því eigi samfara stórkostlegt óhagræði eða notagildi mannvirkis rýrni
að mun, en bæta skal virkiseiganda allan kostnað. Matsnefnd úrskurðar
ágreining.
133. gr.
1. Aður byrjað sje að gera ráðstafanir þær, er nú skal greina, skal tilkynna ráðherra það og fá leyfi hans, enda sje ekki leyfis eða samþykkis krafist
samkvæmt öðrum fyrirmælum laga þessara:
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a. Ef gera á mannvirki eða vinna önnur verk, er breytingu valda á vatnsborð,
straumstefnu eða straummagn, svo sem stýflur, dýpkun eða grynkun farvegar
eða rjetting, nema sýnt sje, að ekki hljótist af hætta, tjón eða óhagræði samkvæmt 131. gr.
b. Ef gera á mannvirki, er tálma mundu umferð um vatn, enda hafi ráðherra
auglýst áður í Lögbirtingablaðinu þrisvar sinnum bann við mannvirkjagerð
í því vatni, við það eða yfir því, með þeim bætti, að hún yrði umferð eða
fleytingu til trafala.
c. Ef setja á mannvirki í vatn, sem tálma mundi fiskför i því, nema heimilt
sje samkvæmt veiðilögum eða samþyktum, settum með heimild í þeim.
d. Ef þurka á vatn, enda nemi þurkunin 50000 fermetrum.
e. Ef rifa á eða taka burtu mannvirki, breyta þeim eða endurbyggja þau, og
svo er ástatt sem i stafl. a—d segir.
2. Leyfi má binda þeim skilyrðum, sem nauðsýnleg þykja til verndar
hagsmunum ríkis, almennings eða einstakra manna og að fyrirtækið komi að
almenningsnotum, ef því er að skifta, svo og að bætur fyrir tjón af fyrirtæki sje
fyrirfram greiddar eða trygging sett. Ef talið er, að fyrirtæki muni valda hættu,
úhagiæði eða tjóni, má ekki leyfa það, nema ætla megi að hagur af því verði
mun meiri en sein hættu, tjóni eða óhagræði nemi. Leyfishafi ábyrgist ekki óhagræði, sem almenningur eða ríkið kann að verða fyrir af leyfðu fyrirtæki, nema
það sje tilskilið í leyfi.
3. Leyfi er því ekki til fyrirstöðu, að siðar megi krefjast nauðsynlegra
breytingu á mannvirkjum, ef sýnt verður, að þeirra sje þörf.
4. Ef leyfi er veitt til að hækka eða lækka vatnsborð, skal venjulega
taka það fram, hversu mikið það megi vera, og ef hækkun er leyfð, þá skal
setja vatnshæðarmerki á kostnað leyfisbeiðanda.
5. Ráðherra getur ákveðið að vatnsvirki skuli tilkynna, enda þótt eigi
þurfi Ieyfi til þeirra.
131. gr.
1. Rjelt er hverjum þeim, er telur hættu, tjón eða óhagræði munu verða
af fyrirbuguðu mannvirki slíku sem í 131. gr. segir, að láta fara fram matsgerð
um það, hvort og hvernig verkið verði unnið án þess.
2. Nú verður melið, að hvorki verði tjón, hætta nje óhagræði af verkinu,
cg má þá þegar vínna það, en bæta skal þá tjón það, er síðar kemur í ljós, enda
sje bóta krafist innan 5 ára frá lokum þess almanaksárs, er verkið var fullgert.
135. gr.
Nú byrjar maður verk, sem leyfis eða samþykkis þarf til lögum þessum
samkvæmt, vinnur verk verr en lög, leyfi eða samþykki tilskilja, heldur mannvirkjum verr við en skyldi, rífur þau eða tekur þau ólöglega á brott, og er ráðherra þá rjett að banna framhald verksins, fyrirskipa endurbætur eða láta vinna
þær, eða rífa mannvirki, alt á kostnað eiganda og eftir því sem við þykir eiga
hverju sinni, enda verði það nauðsynlegt talið vegna hagsmuna rikis, almennings
«ða einstakra manna.

Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing)
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136. gr.
1. Sá, er framkvæmir eða lætur framkvæma verk án leyfis eða samþykkis,
sem áskilið er í lögum þessum, ábyrgist alt tjón, sem af verkinu hlýst, enda
þótt eigi sje um að kenna göllum eða misfellum á verkinu eða gáleysi hans eða
manna hans.
2. Eigandi mannvirkis og sá, er annars lætur vinna verk í vatni, ábyrgist
tjón af þvi, enda þótt eigi verði gáleysi um kent,
a. Ef mannvirkið er ekki svo úr garði gert sem í 131. gr. segir eða áskilið er
í leyfi eða samþykki.
b. Ef brestur verður á viðhaldi þess.
c. Ef maður vinnur annars eða lætur vinna verk i vatni án þess að fara svo
með sem tilskilið er í 131. gr. 2. lið eða til er tekið í leyfi eða samþykki.
3. Ábyrgð samkvæmt 1. og 2. lið tekur einnig til síðari eigenda.
4. Nú er mannvirki löglega rifið eða tekið burt eða hætt að halda því
við, og skal þá eigandi bæta eftir mati, ef ekki semur, tjón það, er af þeirri
ráðstöfun hlýst. Eigi skal þó bæta tjón eða óhagræði, sem annar maður verður
fyrir vegna missis þess hagnaðar, er hann hafði af mannvirkinu, nema hann hafi
beinlínis eða óbeinlínis goldið fyrir þann hagnað.
5. Ríkið ábyrgist ekki tjón af mannvirkjum eða verkum, er leyft er að vinna.
137. gr.
1. Ráðherra eða umboðmaður hans hefir eftirlit með vatnsvirkjum og
öðrum verkum í vatni. Er umráðamönnum skylt að veita eftirlitsmanni allar
nauðsynlegar upplýsingar vegna eftirlitsins og aðgang að mannvirkjum og verkum
til að rannsaka þau.
2. Ef mannhætta eða eignatjón að ráði getur stafað af vatnsvirki eða
vatnsverki, getur ráðherra skipað sjerstakan eftirlitsmann eða forstöðumann fyrir
verkinu á kostnað eiganda, og skal eftirlitsmaður eða forstöðumaður gæta þess,
að verkið sje unnið samkvæmt því, er samþykt hefir verið í leyfi eða samþykki
eða mælt i lögum.
3. Ef fyrirmælum eftirlitsmanns er ekki hlýtt, getur hann bannað framhald verksins þar til úrskurður ráðherra er fenginn.
138. gr.
Nú hefir vatnsvirki í för með sjer bætur á landi annars manns, vatnauka eða annað, sem honum horfir til hagnaðar, og getur ráðherra þá ákveðið
eftir kröfu virkiseiganda, að þeir, sem hag hafa á virkjun hans, gjaldi honum
fyrir eitt skifti fyrir öll eða árgjald eftir mati, nema um semji.
139. gr.
1. Eiganda lands og notanda er skylt að þola það, að hallamælingar og
önnur undirbúningsstörf og rannsóknir, sem nauðsynleg eru til framkvæmda
fyrirhugaðra vatnsvirkja, fari fram á landi hans, enda sje honum bætt tjón, sem
af því hlýst eftir mati, ef ekki semur.
2. Nú láta aðrir en ríkið, hjeruð eða vatnafjelög með staðfestri samþykt
slík undirbúningsstörf fara fram, og er þá skylda landeiganda og notanda því
skilyrði bundin, að áður sje fengin heimild lögreglustjóra og trygging sett fyrir
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tjóni, ef honum þykir þess þörf. Vottorð lögreglustjóra um þessi atriöi skal sýna,
ef krafist er.

XV. kafli.
Um skaðabœtur.
140. gr.
1. Um bætur fyrir lögnám skal svo fara sem hjer greinir, nema öðru
vísi sje mælt í einstökum fyrirmælum laga þessara:
a) Ef eign manns eða rjettindi eru af honum tekin eða rýrð svo, að matsmenn
telji bonum rjett að heimta, að hún eða þau verði bætt að fullu, skal hann
fá bætur í peningum eitt skifti fyrir öll, nema aðiljar verði á annað sáttir.
b) Ef kvaðir eru á eign manns lagðar eða rjettindi skert án þess að ákvæðin
í a) komi til greina, þá má ákveða bætur til árgjalds, ef sá krefst þess, sem
við bótum tekur, svo og ef það þykir sanngjarnt eða hentugt vegna þess,
hvernig á stendur, enda sje þá sett trygging fyrir greiðslu árgjalda.
2. Bætur, þar undir fyrsta árgjald, samkvæmt 1. lið b), skulu kræfar
jafnskjótt sem úrslitamat hefir fram farið, enda er lögnema þá heimilt að neyta
rjettar síns samkvæmt lögnámsgerð gegn greiðslu bóta eða lögmætu framboði á
þeim eða gegn tryggingu samkvæmt 1. lið b) í þessari grein eða 142. gr.
3. Rjett er, að fógeti veiti lögnema aðstoð sína, ef með þarf, til að neyta
þess rjettar, sem hann hefir fengið fyrir lögnámið.
141. gr.
1. Þegar meta skal bætur fyrir lögnám á eignarhluta eða álagningu kvaða
•eða skerðingu rjettinda, þá skal láta koma til frádrátlar sjerhag þann, er eigninni verður að fyrirtæki því, sem fyrirhugað er að koma upp, enda komi ekki
tillagsskylda á eignina eða endurgjald annað til fyrirtækisins samkvæmt lögum
þessum.
2. Bætur fyrir lögnumið land eða rjettindi yfir landi skal aldrei hærri
meta en þær bætur, sem metnar yrðu fyrir önnur lönd þar í grend jöfnum kostum búin eða samskonar jafnverðmæt rjettindi yfir slikum löndum, enda skal að
engu hækka mat, þótt land kunni að hækka í verði eða rjettindi að verða verðmeiri sakir þess fyrirtækis eða þeirra fyrirtækja, sem lögnám á því landi eða
þeim rjettindum er framkvæmt fyrir, eða vegna hagnaðar af því fyrirtæki eða
fyrirtækjum.
142. gr.
1. Nú telur matsnefnd sjer ófært að meta það þegar, hvert tjón muni
hljótast af fvrirtæki, og er henni þá rjett að fresta mati um það eða þau atriði,
.er eigi veiður afráðið um, enda er þeim, er tjón bíður, þá rjett að æskja mats,
þegar atvik hafa breyst svo, að telja má fært að meta. Ef matsnefnd telur sennilegt, að tjón hljótist af fvrirtæki, er bæta beri, en ákeður þó að fresta mati, þá
.getnr eigandi þeirrar eignar eða rjettinda, sem skaðinn kemur niður á, krafist
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tryggingar af lögnámsbeiðanda, ef hann vill neyta lögnámsrjettar sfns áður en
tjónið er metið, og skulu matsmenn ákveða hana, ef ekki semur.
2. Nu verður tjón af fyrirtæki, sem ekki hafa verið metnar bætur fyrir,
þegar lögnám fór fram eða bætur voru metnar samkvæmt 1. lið þessarar greinar, og er þeim, er tjónið bíður, þá rjett að krefjast bóta fyrir það samkvæmt
140. gr. innan 5 ára frá því er mannvirki eru fullgerð og tekin til notkunar.
3. Krafa um bætur samkvæmt 1. og 2. lið fellur niður, ef ekki er krafist
matsgerðar áður ár sje liðið frá því er tjónið kom í fjós.
143. gr.
1. Þegar endurgjald eða bætur eru greiddar í orku, ákveður matsnefnd,
ef ekki semur, hversu mikla orku skuli af hendi láta, miðað við það, hvers
orkutaki þarfnist og hversu mikla orku hinn megi missa. Ef orkuvinsla er aukin
úr því fallvatni, er rjett að auka orkureiðslu með sama hætti sem sagt var, ef
orkutaki krefst þess.
2. Orkutaki hefir lögveð i vatnsrjettindum og orkuveri til tryggingar lögmætri orkureiðslu og bótum samkvæmt b. lið, og gengur sá veðrjettur fyrir hverskonar samningsveði og aðfararveði, en stendur að baki Iögveðtrygðum sköttum
og gjöldum.
3. Orkutaki skal greiða stofnkostnað að rjettri tiltölu með jöfnum afborgunum á 30 árum með 5% vöxtum, ef hann kýs það heldur en að greiða
þegar að fullu. Svo skal orkutaki og greiða rekstrarkostnað efíir sömu tiltölu,
og getur hann krafisl þess, að sú greiðsla verði ákveðin fyrir hvert 5 ára tímabil. Rjett er orkutaka að gefa eftir nokkurn hluta orku þeirrar, sem hann á tilkall til, upp í greiðslur þessar.
4. Orku skal venjulega af hendi láta í raforku í nothæfri spennu á þeim
stað, er orkutaki kýs, nema matsnefnd þyki annað sannara. Orkureiðandi skal
halda við öllum tækjum, þar á meðal straumbreytum til orkureiðslunnar til þess
staðar, sem ákveðinn var. Kveða skal á um það, live nær orkureiðsla skuli hefjast í sfðasta lagi, um leið og greiðsla bóta eða endurgjalds er ákveðin með þeim
hætti.
5. Nú innir orkutaki ekki af hendi gjöld samkvæmt 3. lið, og er orkubeiðanda þá rjett að varna honuin orkunnar þar til full skil eru gerð eða trygging sett fyrir áföllnum gjöldum.
6. Nú er orka ekki löglega í tje látin, og skal orkureiðandi þá bæta,
nema sannað sje að hann átti ekki sök á því.
7. Nú hættir orkuver störfum að öllu, og getur orkutaki þá krafist bóta.
Bætur skal svo ákveða, að rnetið er, hvers virði orkureiðslan sje orkutaka árlega að frádregnum kostnaði og fær hann þá upphæð margfaldaða með 25, og
auk þess þann hluta stofnkostnaðar vaxtalausan, er hann hefir greitt eða hluta
af honum eftir mati. í stað bóta getur orkutaki krafist kaups á vatnsrjettindum
og orkuveri að frádregnum þeim hluta stofnkostnaðar, sem hann hefir greitt.
8. Ágreiningi um þau efni, sem í þessari grein segir, skal ráða til lykta
með mati.
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XVI. kafli.
Um meðferð vatnamála.
144. gr.
1. Umsóknir um leyfi, samþykki, staðfestingar eða aðrar ákvarðanir, sem
í lögum þessurn greinir, skulu vera skriflegar, enda fylgi þeim nauðsynlegar
skýrslur og upplýsingar um þau efni, sem við er átt. Ráðherra setur reglur um
þessi efni, að því leyti sem ekki er sjerstaklega kveðið á í lögum þessum eða
sjerleyfislögum.
2. Ef mál er svo vaxið, að þörf þykir rækilegri greinargerðar með umsókn en ákveðið kann að verða í reglum þeim, er í 1. lið getur, þá er ráðherra
eða öðrum, sem umsókn á að senda, rjetl að krefjast slíkrar greinargerðar.
145. gr.
1. Nú hefir stjórnvaldi borist umsókn um einhver þau atriði, sem í
144. gr. segir, og ekki þykir sýnt, að synja beri þegar i stað, og skal þá með
fara, sem hjer segir:
a) Leyfi til lögnáms samkvæmt 32. gr. 2. lið, 50. gr. 3. lið, 52., 60., 65. gr.
1. og 2. lið, 75. gr. 2. lið og 81. gr. má venjulega ekki veila fyrr en sá hefir
átt kost á að láta uppi athugasemdir sínar, er taka á eignir hans eða rjettindi.
b) Ákvörðun um verð á orku samkvæmt 49. gr. 3. lið sbr. 65. gr. 3. lið má
ekki gera fyrr en orkusali annarsvegar og hjeraðasljórn eða orkukaupandi
hinsvegar hafa fengið færi á að láta uppi álit sitt.
c) Áður en ákvörðun er tekin um málefni þau, er í 68. gr. 4. lið, 69., 70 , 72.,
74., 75. gr. 1.—3. lið, 81., 83. gr. 2.-3. lið og 133. gr. 1. lið segir, skal leita
álits þeirra manna, er ákvörðun kann að varða hag þeirra. Ef ætla má, að
hjeraðsstjórn muni varða ráðstöfun sú, sem í ráði er að gera, skal ráðherra
senda henni sjerstaka tilkynning, svo og þeim mönnum öllum, er ætla má
að ráðstöfun skifti máli. Ef ekki verður vitað, hversu marga ráðstöfun muni
varða, þá má þess i stað birta auglýsingu þrisvar sinnum í Lögbirtingablaðinu, og skal fyrirtæki eða ráðslöfun glögt greind, og skorað á þá, er
kynnu að lelja sig málið skifta, að koma fram með athugasemdir sínar áður
tiltekinn, hæfilegur tími sje liðinn. Jafnframt skal leggja skjölin fram á tilteknum staö, og skal þeim, er hugsmuna eiga að gæta, heimilt að kynna
sjer þau þar, enda skal framlagningar skjalanna geta í auglýsingu. Opinbera
auglýsingu þarf ekki að birta, þegar ráðstöfun eða mannvirki er lítils um
vert að dómi ráðherra.
2. Kostnað allan af ráðstöfunum samkvæmt 1. lið, ber sá, er æskir ákvörðunar um þær.
146. gr.
Ef nauðsyn þykir á vera, er ráðherra rjett að láta fara fram skoðun á
staðháttum, þar sem gera á eða leggja niður mannvirki eða vinna verk í vatni,
og skal sá, er heimildar beiðist, greiða kostnað af slíkri skoðun.
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147. gr.
1. Hvarvetna þess, er lögnám er heimilað, samkvæmt lögum þessum og
menn skilur á um það, hvaða eignir eða rjettindi þurfi að taka, hvaða eignarkvaðir, óhagræði o. s. frv. þurfi á að Ieggja, þá skal skera úr með mati.
2. Nú er leyfi veitt til lögnáms samkvæmt 145. gr. 1. lið stafl. a) eða
matsnefnd hefir heimilað lögnám samkvæmt 39., 41., 96., eða 97. gr. 2. lið, og
skal þá leyfishafi hafa gert ráðstafanir til að framkvæma lögnárn áður en ár er
liðið frá því að leyfi var veitt eða matsgerð var lokið. Annars kostar þarf nýja
heimild.
148. gr.
1. Matsgerðir lögum þessum samkvæmt skulu framkvæma:
a) Úttektarmenn í þinghá, þar sem mat fer fram, samkvæmt 6., 9. gr. 3. Iið,
10., 12. gr. 3. lið, 18. gr. 2. lið, 25. gr. 4. lið, 31., 37., 38., 39. gr. 2. lið,
40., 41. gr. 2. lið, 43., 44., 45., 48. gr. 2. lið sbr. 82. gr. 1. lið, 78., 80., 81.,
111. gr. 1. lið b., 112., 121. gr. 1. lið og 122. sbr. 124, og 126. gr. 2. lið.
£b) Dómkvaddir menn alstaðar annarstaðar, nema öðruvisi sje sjerstaklega ummælt í lógum þessum.
2. Úttektarmenn meta þó ekki, ef:
a) Matsbeiðandi krefst þess, að dómkvaddir menn meti, eða matsþolandi, ef
hann skuldbindur sig til að greiða aukakostnað þann af malinu, sem af
kröfu hans stafar.
b) Uttektarmenn treysta sjer ekki til að meta vegna þekkingarskorts á matsatriðum.
c) Ekki eru lögskipaðir úttektarmenn í þinghá, þar sem mat fer fram.
d) Svo er matsatriðum farið, að ekki verður talið, að mat fari fram í neinni
ákveðinni þinghá.
3. Mat samkvæmt 147. gr. 1. lið skulu úttektarmenn framkvæma, enda
sje eigi svo ástatt sem i 2. lið greinar þessarar segir, ef þeir hafa heimilað lögnámið, en dómkvaddir menn ella.
4. Hjeraðsdómari, þar sem mannvirki, land eða rjeltindi eru, þau er krafa
um mat er af risin, dómkveður tvo matsmenn, en rjett er lionum að kveðja
menn, þótt heimilisfastir sjeu utan lögsagnarumdæmis bans. Nú skal mat fara
fram um sama atriði í fleirum þinghám en einni eða svo er farið sem í 2. lið
stafl. d. segir, og ákveður þá ráðherra, hvar matsmenn skuli dómkvaddir.
5. Rjett er matsmönnum að kveðja kunnáttumenn sjer til aðstoðar, ef
þörf þykir, og telst kostnaður af því til matskostnaöar.
149. gr.
1. Mati má skjóta til yfirmats innan 6 vikna frá lokum matsgeröar.
2. Yfirmat til þess að skera úr því, hvort lögnám skuli heimila, hvað
lögnema skuli, um heimild manna eða skyldu til að vinna verk, eða til að taka
ákvörðun um annað en upphæð bóta eða endurgjalds, skulu framkvæma 3 menn,
dómkvaddir samkvæmt 148. gr. 4. lið. Ef matsnefnd hefir neitað beiðni eða kröfu
matsbeiðanda, en yfirmatsmenn telja að taka beri bana til greina, þá skulu þeir
einnig framkvæma þær matsgerðir, er matsmönnum hefði annars borið. Ef bóta
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er jafnframt krafist, má þó skjóta mali á þeim eftir þessum lið til sjerstaks yfirmats samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms.
3. Þegar ákveða skal einungis endurgjald eða bætur, skal yfirmatsnefnd
skipuð, sem segir í Iögum um framkvæmd eignarnáms. Ef hjeraðsdómari nefnir
matsmenn, er honum þó rjett að nefna menn heimilisfasta utan lögsagnarumdæmis síns.
4. Ákvæði 148. gr. 5. liðs tekur og til yfirmats.
150. gr.
1. Sá, sem þarf að fá ráðstöfun gerða og mat er nauðsynlegt skilyrði til
þess lögum þessum samkvæmt, eða sá, sem lögskylt er að greiða bætur eða
endurgjald fyrir lögnám eða notkun á eign annars manns, skal greiða kostnað
allan af mati. Ef bætur hafa verið boðnar svo ríflegar sem meínar verða, getur
matsnefnd þó skift kostnaði milli aðilja.
2. Um kostnað af yfirmati skal svo fara:
a) Beiðandi yfirmats samkvæmt 149. gr. 1. lið greiði kostnað allan, ef matsgerð, er synjaði kröfum þeim, sem í síðastnefndu ákvæði greinir, verður
staðfest. Ef matsgerð er hrundið, skal yfirmatsnefnd skifta kostnaði eftir því
sem henni þykir sanngjarnt, hvort sem bætur eru metnar eða ekki.
b) Um kostnað af yfirmati samkvæmt 149. gr. 2. lið fer samkvæmt lögum um
framkvæmd eignarnáms.
3. Til matskostnaðar má lelja útgjöld aðilja til lögfræðilegra og verkfræðilegra aðstoðarmanna. Ef 2 aðiljar eða fleiri standa sama megin og hagsmunir þeirra mega saman fara, og nota þeir ekki báðir eða allir sama aðstoðarmann, skal þó venjulega ekki bæta þeim til samans meiri kostnað fyrir þessar
sakir en telja má þá mundu hafa haft, ef þeir hefðu notað sama aðstoðarmanninn.
151. gr.
Að því leyti sem eigi er hjer kveðið á um matsgerðir, fer um þær eftir
lögum um framkvæmd eignarnáms og öðrum gildandi rjettarákvæðum.

XVII. kafli.
Um sljórn vatnamála.
152. gr.
Atvinnumálaráðherra hefir yfirstjórn vatnamála á hendi.
153. gr.
Skipa skal ráðherra vatnamálastjóra, þegar fje er veitt til þess í fjárlögum. Skal fá honum aðstoðarmenn eftir þörfum. Fje til aðstoðar og skrifstofuhalds skal og veita í fjárlögum.
154. gr.
1. Vatnamálasljóri hefir þessi störf með höndum:
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A. Að undirbúa, framkvæma og stjórna öllum vatnsvirkjum og öðrum
vatnsverkum og raforkuvirkjum, sem gerð verða á rikiskostnað, og að vera stjórn
iandsins til ráðuneytis og aðstoðar í öllum málum um vatnaframkvæmdir og
raforku, enda skal ávalt leita álits hans um þau mál, þegar þess er kostur.
B. Að gera tillögur um skipulag á raforkuveitum til almennings þarfa,
svo fljótt sem kostur er, um öll þau hjeruð, þar sem von þykir til, að slíkum
veitum verði komið á.
C Að aðstoða hjeruð og vatnafjelög og leiðbeina þeim um vatnamál og
raforku. Sjerstakan kostnað af þessu skal greiða eftir reikningi, sem ráðherra
úrskurðar, og má þá taka gjaldið lögtaki.
D. Að halda vatnabók. 1 bók þá skal skrá öll þau afnot vatns, sem
samþykt verða, heimiluð eða leyfð af löggjafarvaldi, ráðherra eða vatnamálastjóra. Báðherra setur reglur um bókhald þetta.
G. Að hafa á hendi rannsókn allra fallvatna hjer á landi og gera skrá
yfir öll þau fallvötn, sem hafa 500 eðlishestöfl eða meira, svo og smærri vötn,
sem ástæða þykir til að skrá. Ráðherra setur fyrirmæli um rannsókn og skrásetning vatna, eftir því sem þörf krefur.
F. Ennfremur skulu þessi störf ráðherra hverfa undir vatnamálastjóra:
a) Að veita leyfi til og að setja reglur um ístöku samkvæmt 14. gr.
b) Að úrskurða samkvæmt 61. gr. 2. lið, 106. gr. 1. lið og 110. gr. 2. lið og að
framkvæma mat samkvæmt 111. og 112. gr.
c) Að gefa fyrirskipanir samkvæmt 18. gr. 3. lið.
d) Að halda fjelagaskrá og taka við tilkynningum og birta þær samkvæmt 104.,
113. og 114. gr.
G. Ráðherra getur og ákveðið, að vatnamáiastjóri skuli halda sameiginlegar vatnabækur fyrir land alt, og að bókhald sýslumanna og bæjarfógeta samkvæmt 155. gr. verði þar með afnumið að einhverju leyti eða öllu.
2. Ráðherra setur vatnamálastjóra erindisbrjef.
155. gr.
1. Sýslumenn og bæjarfógetar skulu halda löggiltar vatnabækur, og skal
I þær rita:
a) Skrá yfir ár og vötn í umdæminu.
b) Samninga um þau, er sendir verða til innritunar eða þinglýsingar.
c) Skýrslur um vatnsvirki og önnur vatnsverk, sem levfis eða samþykkis þarf
til lögum samkvæmt. og matsgjörðir, setn heimila lögnám eða háðar eru
samkvæmt 71. og 134. gr.
2. Ráðherra getur ákveðið, að fleira skuli rita f bækur þessar, svo og
sett reglur um bókhald svo sem þurfa þykir.
3. Láta skal i tje eftirrit af vatnabókum gegn lögmæltum ritlaunum.
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XVIII. kafli.
Ákvœði um refsingar.

156. gr.
1. Fyrir brot á lögum þessum skal refsa sem bjer segir, nema brot sje
•svo vaxið, að þyngri refsing liggi við að öðrum lögum, eða refsing við því sje
sjerstaklega ákveðin annarstaðar í lögum þessum:
a) Hver, sem byrjar á fyrirtæki, sem leyfi eða samþykki þarf til samkvæmt
lögum þessum, eða ef matsgerð þarf til þess, svo og ef maður vinnur verk
verr en í skilyrðum í leyfi, samþykki eða matsgerð felst, eða bregður að
öðru leyti út af fyrirmælum slíkra heimilda, skal sæta sektum eða einföldu
fangelsi.
b) Sá, er brýtur boð eða bann, reglugerð eða önnur fyrirmæli, er hjeraðsstjórn,
vatnamálastjóri eða ráðherra setur samkvæmt lögum þessum, enda heyri
brotið ekki undir staft. a), skal sæta sektum eða alt að 4 mánaða einföldu
fangelsi.
2. Sektir samkvæmt 1. lið má taka fjárnámi.
157. gr.
1. Mál út af brolum samkvæmt 156. gr. skulu fara að hætti almennra
iögreglumála.
2. Mál skal ekki höfða, nema sá, sem misgert er við eða viðkomandi
stjórnvald krefjist þess.
3. Sektir samkvæmt lögum þessum renna í rikissjóð, nema öðruvísi sje
í þeim mælt.

XIX. kaflí.
Niðarlagsákvœði.
158. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.
Frá sama tíma eru úr gildi feld eftirfarandi lög:
Jónsbók Landsleigub. 22., 24. og 56. kap. að því leyti sem þar greinir um
meðferð vatns og veiði í vötnum.
Lög nr. 9, 9. febr. 1900, um brot á veiðirjetti í ám og vötnum.
Lög nr. 57, 10. nóv. 1905, um skyldu eiganda til að láta af hendi við
bæjarstjórn Akureyrar eignarrjett og önnur rjettindi yfir Glerá og landi meðfram
henni.
Lög nr. 55, 22. nóv. 1907, um takmörkun á eignar- og umráðarjetti á
fossum o. fl., 2. kafli.
Námulög nr. 50, 30. júli 1909, 20. gr., að því leyti sem þar segir um meðferð vatns, og 21. gr.
Alþt. 1921. A. (33. Iöggjafarping).
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Lög nr. 26, 22. okt. 1912, um vatnsveitu í löggiltum verslunarstöðum,
með viðaukalögum nr. 57, 3. nóv. 1915.
Lög nr. 65, 22. nóv. 1913, um vatnsveitingar.
Lög nr. 51, 3. nóv. 1915, um rafmagnsveitur.
Lög nr. 56, 3. nóv. 1915, um vatnssölu í kaupstöðum, og
Lög nr. 18, 18. maí 1920, um gjöld til holræsa og gangstjetta í kaupstöðum öðrum en Reykjavik og Akureyri, að því leyti sem þau varða holræsi.
Auk þess eru úr gildi numin öll önnur ákvæðij í lögum, er brjóta bág
við fyrirmæli laga þessara. Þó skulu:
Lög nr. 5, 19. febr. 1886, um friðun á laxi, að því leyti sem þau varða
laxveiði og selveiði,
Lög nr. 12, 13. apríl 1894, um verndun Safamýrar,
Lög nr. 84, 22. nóv. 1907, um vatnsveitu fyrir Reykjavík,
Lög nr. 26, 9. júlí 1909, um viðauka við lög 22. nóv. 1907 um bæjarstjórn í Hafnarfirði, 7. og 8. gr.
Lög nr. 55, 30. júlí 1909, um samþyktir og friðun silungs og veiðiaðferðir
í völnum.
Lög nr. 42, 11. júlí 1911, um gjöld til holræsa og gangstjetta í Revkjavík.
Lög nr. 24, 22. okt. 1912, um samþyktir um ófriðun og eyðing sels úr
veiðiám,
Lög nr. 66, 14. nóv. 1917, um gjald til holræsa og gangstétta á Akureyri,
Lög nr. 68, s. d. um áveitu á Flóann, og
Lög nr. 69, s. d. um fyrirhleðslu fvrir Þverá og Markarfljót halda gildi
sfnu.

Athugasfmdir við frumvarp þetta.
Eins og kunnugt er, var 5 manna nefnd skipuð, samkvæmt tillögu til
þingsályktunar frá Alþingi 1917, 22. okt. s. á. til þess að athuga og gera tillögur
um »fossamál« landsins. Nefnd þessi varð ekki ásátt um það, hvaða tillögur
skyldi gera um mál þessi. Samdi hvor hluti hennar sitt frumvarp til almennra
vatnalaga. Ágreiningurinn var um það, hvort Iandeigendur hefðu nú að Iögum
og hvort þeir skyldu framvegis hafa eignarrjett eða einkaumráðarjelt vfir vatni
á landi sínu. Var minni hluti nefndarinnar þeirrar skoðunar, að svo hefði verið
eftir íslenskum lögum og að svo yrði þess vegna að vera framvegis. Frumvörp
nefndanna voru borin upp á Alþingi 1919 af einstökum þingmönnum. Vatnalagafrumvörpin komu ekki aftur til urnræðu frá nefndum þeim, sem þingdeildirnar
skipuðu til að athuga málið (sbr. Alþt. 1919 A, þingskj. 792 og 821). En svo
mikið má ráða af gerðum Alþingis 1919 í vatnamálununr, að það hallaðist að
skoðun minni hluta fossanefndarinnar. Fyrir aukaþingið 1920 lagði stjórnin fram
frumvarp minni hlutans óbreytt til vatnalaga, en það frumvarp varð ekki heldur
afgreitt frá þinginu. Vildi þingið láta stjórnina undirbúa málið. Er frumvarp það,
sem hjer liggur fyrir árangurinn af þeim undirbúningi.
Samkvæmt því, er ætla má að stefna meiri hluta þings og þjóðar sje í
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vatnamálinu, hefir stjórnin tekið í frumvarp þetta stefnu vatnalagafrumvarps minni
hluta fossanefndarinnar. En að öðru leyti hefir einnig frumvarp meiri hlutans
jafnan verið haft til hliðsjónar, og það tekið úr hvoru, sem hallkvæmara þótti
eða betur úr garði gert. Auk þess eru kaflar í frumvarpi meiri hlutans, sem
ekki eru í íhinu og vert þykir að taka. Hvorugt frumvarpið hefir almenn fyrirmæli um veiðirjett í ám eða vötnum. Stjórninni þykir við eiga að taka slík fyrirmæli í almenn vatnalög, eins og sumar aðrar þjóðir hafa líka gert.
Að öðru leyti vísast til athugasemdanna við hvern kafla og hvert ákvæði.

Um I. kafla.
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Um 1. gr.
Þessi grein er samskonar efnis í báðum frumvörpunum (1. gr. þeirra
beggja). Þessi orð eru skilgreind i báðum:
Fallvatn. En skilgreiningin er sín í hvoru. Hjer er skilgreining meiri hlntans tekin, því að það, sem í þessu sambandi skiftir máli, er það, hverja hluti
straumvatns verði talið hallkvæmt að virkja í einu lagi. En meiri hluti leggur
áhersluna á það í sínu frv. (sbr. Nefndarálit meiri hluta A. I 61, minni hl. 22).
Frumdrœttir. Mun vera nýyrði í tungu vorri og svara til útlenda heitisins: »skitseret projekt«. Skilgreining meiri hluta er hjer tekin.
Hjerað hefir þótt þörf á að skilgreina af því að það orð er hjer haft í
víðtækari og þó ákveðnari merkingu en alment í daglegu tali.
Iðja er hjer skilgreind sem í frv. meiri hlutans. Tekur yfir allan iðnað,
sem ekki verður kallaður handiðn, eins og í frv. meiri hlutans, en er ekki takmörkuð við »verkvjelar«, eins og í frv. minni hlutans. Iðnaður eftir frv. verður
því’alt það, sem í daglegu tali er nefnt handiðn.
Orkuver er nýyrði. Er skilgreining meiri hluta haldið hjer með því að
hún mun rjettari.
Vatnsmiðluu er líka nýtt orð í þeirri merkingu, sem það er haft i frumvarpi þessu. Skilgreiningu meiri hluta er hjer fylgt.
Þá skilgreinir frv. meiri hlutans að eins þessi orð:
Iðjuhöldur. Er nýyrði, þó að frumorðin sjeu gömul.
Landareign. Er alkunnugt orð, en er látið merkja fleira en í daglegu tali.
Lágflœði er haft hjer í annari merkingu en vanalega. Því skýrt.
Sjerlegfi, sem Iíka er nýtt orð.
Vatnsvirkjari er og nýtt orð, en þarf skilgreiningar af því að í því felst
meira en það er látið merkja í frumvarpinu.
í frv. meiri hlutans eru aftur á móti að eins þessi orð skilgreind:
Iðnaður. Þegar iðja er skilgreind eins og í frv. meiri hlutans og í þeesu
frv., þá verður skilgreining á iðnaði óþörf, og er því slept hjer.
Orkuveita er nýyrði, þótt frumorðin sjeu bæði kunn.
Vatnsvirki. Skilgreining minni hl. er of þröng, því að hann telur þau ein
mannvirki til vatnsvirkja, sem gerð eru í vatni eða við það til hagnýtingar því.
Mannvirki í vatni til að verjast skemdum af vatni yrðu eftir skilgreiningu minni
hlutans ekki vatnsvirki. Skilgreiningin er hjer löguð samkvæmt þessu.

180

Þingskjal 19

Ráðherra. Engin nauðsyn er á skilgreiningu þessa orðs, því að einsætt
er, að það á við — og á að eins við — þann ráðherra, sem með vatnamálin fer.

Um II. kafla
(Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. XV. o. s. frv. og 61, minni hl.
22 o. s. frv.).
Eins og áður er tekið fram, hefir stjórnin bygt frumvarp þetta á sömu
stefnu sem minni hl. fossanefndar hjelt fram, þeirri, að landeigandi hefði einkaumráð yfir vatni, sem á landi hans liggur. Hins vegar þykir það ekki hlýða að
kveða á um það, hverju nafni þessi rjettur landeiganda skuli nefndur, hvort hann
skuli talinn eignarrjettur í lagamerkingu (hlutarjettarmerkingu) eða einhverju öðru
nafni nefndur. Um hitt eru allir sammála, að rjettindi landeiganda yfir vatni á
landi sínu hljóti að vera miklum og mörgum takmörkunum háð, bæði vegna
einstaklings og almennings.
í raun rjettri mun það ekki skifta miklu máli fyrir þjóðfjelagsheildina,
hvor stefnan verður ofan á. Aðalatriðið virðist vera það, hvernig búið verði um
sjerleyfislöggjöfina.
Um 2. gr.
Svo sem fyr er sagt og svo sem báðir hlutar fossanefndar hafa gert, er
hjer látið liggja milli hluta, hvaða nafni rjettur landeiganda yfir vatni skuli
nefndur. Um það er lögfræðin látin, hvaða nafni hún vill nefna þenna rjett. Hjer
er, svo sem í 2. gr. frv. minni hl. ákveðið, að landareign fylgi rjettur til að hagnýta sjer vatn, sem á henni liggur, innan takmarka þeirra,, sem lög, venjur eða
aðrar heimildir hafa í för með sjer. Með ákvæðinu er það einskorðað, að vatnsrjettindin fylgi landinu eða eignarrjetti að því, nema sjerstaklega sje frá skilin.
Um vötn utan landareigna einstakra manna eða hjeraða skal þess getið,
að öll fossanefndin var sammála um það, að ríkið hefði umráð þeirra. Minni
hlutinn bygði það á því, að ríkið væri þar landeigandi og hefði þess vegna umráð þessara vatna. En meiri hlutinn taldi ríkinu þau umráð sem önnur umráð
yfir ónotuðu vatni, er ekki var áskilinn landareign samkvæmt 10. sbr. 17. gr.
frv. hans. Eftir stefnu minni hlutans og þessa frv. er ljóst, að vötn í afrjettum
og almenningum, sem hvorki einstakir menn nje hjeruð geta sannað eign sína
að, eru rikisvötn, því að ríkið er þar eigandi landsins. Fossanefndin öll var
þeirrar skoðunar, að rikið ætti afrjetti og almenninga yfirleitt (sbr. Nefndarálit
meiri hl. A. I, 17. gr. 3. lið og bls. 64, minni hl. bls. 32). Hjer er ekki staður
til að úrskurða þetta atriði. Það verður væntanlega að rannsaka það sjerstaklega, hvaða lendur eru rikiseign, enda eiga dómstólarnir úrskurð þess máls. Af
því að vatnsrjettindin fylgja eignarrjetti að landi eftir stefnu þessa frumvarps virðist óþarft að taka það fram, að ríkið eigi vatnsrjettindi í afrjettum og almenningum, því að ef ríkið á þessar lendur, þá er einnig skorið úr því, hver eigi
vatnsrjettindin. Hins vegar væri miður fallið að ákveða í lögum, að ríkið ætti vatnsrjettindi í þessum lendum, ef svo yrði niðurstaða dómstólanna, að þær væru ekki
— eða sumar þeirra ekki — ríkiseign, heldur eign einstakra manna eða hjeraða.
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Um 3. gr.
Er að efni til samhljóða 3. gr. meiri hl. og minni hl. fossanefndar. 1,
liður er tekinn orðrjettur eflir 1. lið frvi meiri hl., því hún kveður skýrara á
með því sjálfsagða ákvæði, að miðað sje við venjulegt vatnsmagn. Það virðist
ekki ástæða til að taka það fram sjerstaklega, að vatnsrjettindi fylgi landi, ef
farvegur breytist, því að það hefir verið sagt eitt skifti fyrir öll í 2. gr. frv., að
vatnsrjettindin fylgi landareign.
Akvæði greinarinnar er í samræmi við gildandi lög, sjá Jónsb. Landslb.
24, 56 og 60 (Rekab. 1). Með því að reglan er sú eftir frv., að vatnsrjettindin
fylgi landinu, þá virðist ekki rjett að setja alment ákvæði um skifting vatnsins
að jöfnu, eins og annar minni hl. maður fossanefndar vildi (Nefndarálit minni
hl. bls. 33). Um þetta má ákveða, ef gerlegt þykir í sambandi við einstök vatnsrjettindi, t. d. neytsluvatn, áveitur o. s. frv. Sbr. annars Nefndarálit meiri hl., A.
I, bls. 61, minni hl. bls. 33.
Um 4. gr.
Það virðist ekkert vera því til fyrirstöðu, að lögleiða það, að landi fylgi
ekki vatnsbotn eða vatnsrjettindi lengra út í stöðuvötn en nú er út í sjó gildandi
lögum samkvæmt, sjá tilsk. 20. júní 1849 3. gr. og lög nr 39, 2. nóv. 1914, 2.
gr., enda hefir fossanefndin öll orðið á það sátt. í þessu sambandi er ekki tekið
upp ákvæði minni hl. fossanefndar um veiðirjett, með því að það þykir fremur
eiga heima í kafla um veiðirjettindi alment í vötnum og ám.
Úr hvoru frv. fossanefndar er tekið það er fyllra er og vikið lítið eittvið
svo sem betur þótti fara.
1. liður er í samræmi við það, sem sagt var í upphafi athugasemdar við
grein þessa.
2. liður er i samræmi við samsvarandi reglu um straumvötn í 3. gr.
Um 3. lið athugast, að rjett þykir að taka það fram, að grasi gróinn
vatnsbotn fylgi landi, þótt breiðara sje en netlög. Ef slíkt vatn er merkivatn,
gildir auðvitað fyrirmæli 2. málsgr. Hins vegar má ef til vill telja 3. gr. 4. málsgr. frv. meiri hl. ónákvæmt, þar sem segir, að svo skuli fara sem þurt sje, ef
gras vex upp úr vatnsbotni við lágflæði. Reglur löggjafarinnar um takmarkanir
á meðferð vatnsins geta alt um það gilt, t. d. bann við að stífla það eða breyta
botninum með öðrum hætti.
í 4. lið eru sameinuð samsvarandi fyrirmæli úr 3. gr. frv. meiri hl. og
minni hl. fossanefndarinnar.
Ákvæði 5. liðs er bjer tekið sjer, eins og í frv. minni hl., svo að það
megi taka tillit til allra þeirra ákvæða greinarinnar, sem það getur átt við.
6. liður svarar til 3. og 6. málsgr. 4. gr. frv. meiri hl. og 2. málsgr. 3.
gr. frv. meiri hl. Sbr. annars nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 61 —62, minni hl.
bls. 33-34.
Um 5. og 6. gr.
Eru samliljóða 5. og 6. gr. frv. meiri hl. Efni 5. gr. á að felast í 4.
frv. minni hl. og 6. gr. svarar til 5. gr. síðarnefnds frv. Efnisskipun meiri
virðist Ijósari, og er henni því fylgt hjer. Enn fremur virðist engin ástæða
þess að útkljá óvissu um eign út í vatn með landamerkjamáli, eins og minni

gr.
hl.
til
hl.
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leggur til. Virðist hallkvæmara að láta skoðun og mat ráða úrslitum, því að ekki
þarf annað en mælingu til að ákveða merkin. Sbr. annars Nefndarálit meiri hl.
A. I, bls. 62, minni hl. bls. 34.
Um 7. gr.
Grein þessi er orðrjett 7. gr. frv. meiri hl. og 6. gr. frv. minni hl. nema
1. liður, sem minni hl. hefir sett í upphaf 7. gr. frv. sins. Sbr. Nefndarálit meiri
hl. A. I, hls. 62, minni hl. bls. 34.
Um 8. gr.
Er orðrjett eins og 8. gr. frv. meiri hl. En sama efnis er 7. gr. frv. minni
hl. Þó munar nokkru. Aðalmunur milli 7. gr. minni hl. frv. og 8. gr. meiri hl.
frv. er sá, að eftir frv. minni hl. skal ekki greiða bætur fyrir kostnað, sem farið
hefir í rœktun forna farvegarins. En sanngirni virðist mæla með að bæta þann
kostnað, alveg eins og kostnað sem farið hefir til þess að hagnjta vatnið í nýja
farveginum. Sbr. annars Nefndaráiit meiri hl. A. I, bls. 62, minni hl. bls. 34.
Um 9. gr.
Þessi grein er 11. gr. í frv. meiri hlutans, en er ekki í frv. minni hlutans.
En þó að stefnu minni hlutans sje fylgt, er ekki sagt. að ákvæðum þessarar
greinar sje ofaukið. Þau eru undantekningar-ákvæði frá 7. gr. frv. minni hlutans
og 8. gr. frv. meiri hlutans. Það er væntanlega ástæða til, að takmarka minna
rjett landeiganda um meðferð þessara vatna, alveg eins og norska vatnanefndin,
sem heldur sömu stefnu sem minni hlutinn hjer, hefir lagt til, (sjá 10. gr. frv.
norsku vatnanefndarinnar, Nefndarálit meiri hlutans, C I bls. 4—5). Sbr. annars
Nefndarálit meiri hlutans A I bls. 63.
Um 10. gr.
Eftir stefnu frv. minni hluta fossanefndar er alt vatn beinlínis talið til
landsgæða, og því verður að fella þar að lútandi ummæli úr upphafi 12. gr.
meiri hlutans, sem annars er fylgt hjer, og er að öðru leyti samhljóða 8. gr. frv.
minni hlutans. Það er þó ástæða til að taka það fram, að minni hlutinn ætlast
til þess, að alt vatn til laugar eða sunds sje bætt, en til þess er engin ástæða,
nema ef sannað er tjón af notkun þess. Þá fellur það tjón undir »annað tjón« í
b-kafla gr. Sbr. annars Nefndarálit meiri hlutans A I bls. 63, minni hluta bls. 35.
Um 11. gr.
Grein þessi er orðrjett eins og 10. gr. frv. minni hl., og svarar til 13. gr.
frv. meiri hl. Það virðist óþarft að taka það sjerstaklega fram, að nolkun vatns,
samkvæmt þessari grein, megi ekki fara í bága við rjett landareignar, því að nóg
virðist að segja, að liún megi ekki brjóta bág við »lög«, þar undir ákvæði 15. gr.
Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 63—64, minni hl. bls. 35.
Um 12. gr.
Er samhljóða 14. gr. frv. meiri hl., sem mjög er lík að efni til 11. gr.
frv. minni hl. Grein þessa ber vitanlega að skilja i samræmi við aðra kafla frv.
Þótt alment sje í greininni bönnuð hefting á neyzluvatni, þá getur vel verið, að
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það verði leyft vegna áveitu, neyzluvatnsveitu o. s. frv., samkvæmt fyrirmælum
frv. þar um, en þá koma auðvitað fullar bætur fyrir, eftir atvikum fyrir það, að
taka verður vatn handa heimili á óhentugri stað, eða ef til vill að leggja býli
riður. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 64. minni hl. bls. 35.
Um 13. gr.
Er samhljóða frv. meiri hl., 15. gr., nema að því leyti sem hjer segir, að
sem minst hætta skuli stafa af þessum mannvirkjum. Virðist það orðalag svara
betur til ástandsins hjer á landi, og samræmara athugasemd meiri hl. við 5. gr.
frv. hans. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 64.
Um 14, gr.
Svarar til 16. gr. frv. meiri hl. og 12. gr. frv. minni hl. Heimild til að
leyfa istöku utan netlaga og í almenningum og afrjettum o. s. frv. þykir ekki
ástæða til að nefna sjerstaklega. Landeigandi, eða sá, er i stað hans kemur,
verður hvarvetna að veita leyfi til ístöku af vatni í landi sínu. Og því verður
ríkisvaldið að veita slíkt leyfi, þegar taka á ís af vötnum, sem hvorki einstaklingar nje hjeruð ráða yfir. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 64.
Um 15. gr.
Svarar til 10. gr. frv. meiri hl. og 9. gr. frv. minni hl. Vegna stefnu frv.
er auðsætt, að halda varð hugsuninni í 9. gr. rninni hl. frv. Hjer þarf því ekki
að taka fram, hvaða vatnsrjettindi fylgja landareign, eins og gert er í frv. meiri hl.
því að almenna reglan um það, er þegar komin í 2. gr. frv. þessa. Hins vegar
eru dæmin úr 10. gr. meiri hl. frv. tekin til skýringar á hverri tegund þarfa
þeirra, sem nefndar eru, og undantekningum frá frjálsum forráðarjetti landeiganda
haldið af sömu ástæðum sem í Nefndaráliti meiri hl. A. I, bls. 63, sbr. og minni
hl. bls. 35, segir.
Um 16. gr.
Svarar til 18. gr. frv. meiri hl. og 13. gr. frv. minni hl. Samkvæmt 2. gr.,
sbr. 15. gr., getur landeigandi skilið vatnsrjettindi við landareign sína, nema þau,
er bannið í 15. gr. tekur til, og þykir rjett að taka það fram berum orðum, að
um slíka ráðstöfun skuli fara sem um landkaup. Ef þar á móti vatnsrjettindi
væri veðsett ein sjer, mundi væntanlega verða að fara eftir reglunum um veðsetningu lausafjár, að minsta kosti að sumu leyti.
1. lið vantar í frv. meiri hl., en gæti þó átt þar við að því leyti sem
vatnsrjettindi verða samkvæmt þvi skilin við landareign eftir 10. gr., d- og e-Iið.
Þessi liður á við hvarvetna þess, er vatnsrjettindi eru látin af hendi, án þess að
eignarrjettur að landi fvlgi.
Orðalagi 2. og 3. liðs 10. gr. frv. meiri hl. er vikið við, vegna mismunandi stefnu frv. meiri hl. og þessa frv.
Afhending samkvæmt 2. lið fer auðvitað að öllu eftir reglum um landkaup, og hefir þótt óþarft að taka það sjerstaklega fram. Orðalagi 13. gr. frv.
minni hl. er auðvitað haldið, þar sem stefnumunur frumvarpanna kemur i ljós.
3. liður i upphafi er samhljóða 2. lið 18. gr. frv. meiri hl. og 3. málsgr.
13. gr. frv. minni hl. En niðurlagsákvæðið er ekki í frv. minni hl., og ofurlítið
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á annan veg í frv. meiri hl. Vatnsafnotin etu þar miðuð við 10. gr., a—e, en
hjer er, í samræmi við 2. lið, ekki farið lengra en að tryggja eigninni landsafnot
til hagnýtingar vatns, samkv. 15. gr. þessa frv. (= 10 gr. 1. lið a —c frv. meiri hl.),
eins og einnig er gert í 1. lið 18. gr. frv. meiri hl. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I,
bls. 64—65, minni hl. bls. 35.

Um III. kafla.
Hjer er safnað í heild reglunum um neysluvatnsveitur, eins og gert er í
frv. fossanefndarinnar, bæði þeim, er nú gilda, og svo aukið við þeim ákvæðum,
er vanta þykir í núgildandi löggjöf. Sbr. Nefndarálit meiri hl., A. I, bls. 65,
minni hl. bls. 35.
Um 17. gr.
19. gr. frv. meiri hl. og 14. gr. frv. minni hl. svara hvor til annarar, og
eru samhljóða að efni til, nema 19. gr. meiri hl. vísar til 10.—12. gr. þess frv.,
en grein minni hl. frv. hefir eigi tilsvarandi tilvísun. Þess er ekki heldur þörf,
því að ef landareign fylgja ekki vatnsrjettindi, þá kemur ákvæði gr. ekki til álita.
Og ef vatnsrjettindum hefir verið afsalað, samkv. 15. gr., þá hefir landeigandi
ekki rjett til þess vatns framar en 11. gr. segir. Grein þessi er að efni til samhljóða nefndum greinum í frv. fossanefndarinnar. »Landareign« er í þessu sambandi rjettara en »fasteign«, og »vatnsleg« rjettara en »farvegur«, því að um farveg mun að eins vera talað, þegar vatn er rennandi, en vatnsveitu má vel gera
úr kyrru vatni, og þá á vatnsleg betur við. Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. A. I,
bls. 65, minni hl. bls. 36.
Um 18. gr.
1. og 2. liður eru að efni til samhljóða 1. og 2. lið 20. gr. frv. meiri hl.
og 15. gr. frv. minni hl. 3. liður er að eins í frv. meiri hl. Með því að gert er
ráð fyrir því, að vatnastjórn verði ef til vill ekki sett á stofn fyrst um sinn, er
úrskurður eftir þessum lið lagður til ráðherra. Ákvæði 3. liðs er nauðsynlegt, ef
það skyldi einhvern tíma bera við hjer á landi, að skortur yrði á vatni, þegar
svo stendur á sem ráð er fyrir gert í grein þessari. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I,
bls. 65, minni hl. bls. 36.
Um 19. gr.
Þessi grein1 er orðrjett eins og 21. gr. frv. meiri hl., en vantar í frv.
minni hl. Sbr. Nefndarálit meiri hl. bls. 65.
Um 20. gr.
Er samhljóða 22. gr. frv. meiri hl. og 16. gr. frv. minni hl. Sbr. Nefndarálit meiri hl., A. I, bls. 65, minni hl. bls. 36.
Um 21. gr.
Er samhljóða 23. gr. frv. meiri hl„ sem einnig er sams efnis sem 17. gr.
frv. minni hl„ nema að því leyti sem sjerstaka samþvkt þarf til einkasölu á vatni
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eftir frv. minni hl. En ástæða virðist ekki til þess, að gera einkasölu vatns þessu
skilyrði háða. Ef kaupstaður skyldi ekki hirðg að hafa þenna einkarjett, þá er
hann auðvitað ekki skyldur til þess, því að greinin veitir honum einungis rjett í
þessu efni, en leggur eigi á hann skyldu til að hafa slíka einkasölu á hendi,
Sbr. Nefndarálit meiri hl. bls. 65, minni hl. bls. 36.
Um 22. gr.
Er samhljóða 24. gr. frv. meiri hl. 18. gr. frv. minni hl. er og samhljóða að öðru en því, að þar er ekki ákveðið um lögveðsrjettinn, sem er í niðurlagi greinarinnar. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 65, minni hl. bls. 36.
Um 23. gr.
Er orðrjett samhljóða 25. gr. frv. meiri hl. og 19. gr. frv. minni hl. Sbr.
Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 65, minni hl. bls. 36.
Um 24. gr.
Að efni til samhljóða 26. gr. frv. meiri hl., sem og er samhljóða 20. gr,
írv. minni hl., nema að því, að ákvæðið um vatnsvirkjara vantar í nefnda gr.
frv. minni hl. Er sjálfsagt að halda því ákvæði. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I,
bls. 66, minni hl. bls. 36.
Um 25. gr.
Samhljóða 27. gr. frv. meiri hl. í 21. gr. frv. minni hl. er rjettur kaupstaðar nokkru takmarkaðri en eftir gildandi lögum. og þykir ekki ástæða til að
vikja frá núgildandi reglum um þetta atriði. Skaðabótaákvæðinu i 2. málsgr.
21. gr. frv. minni hl. er hjer skotið inn i 3. lið með almennari orðum. Bætur
fyrir vatnið sjálft á auðvitað því að eins að greiða, að tjón stafi af töku þess,
t. d. vegna áveitu, iðnaðar o. s. frv. Ef vatnstaka er að öllu meinalaus, þá er
engan skaða eða baga að bæta. Sbr. Nefndarálit meiri hl., A. I, bls. 66,
minni hl. bls. 36.
Um 26. gr.
Samhljóða 28. gr. frv. meiri hl. og 22. gr. frv. minni hl. t*ó eru »mannvirki« þar ekki sjerstaklega nefnd. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 66, minni
fal. bls. 37.
Um 27. gr.
Sambljóða 29. gr. frv. meiri hl. Sjerstakt ákvæði um þetta er ekki í frv.
tninni hl. Sbr. Nefndarálit meiri hl. bls. 66.
Um 28. gr.
Þessi grein er að nokkru tekin úr frv. meiri hl. 30. gr. og að nokkru úr
frv. minni hl. 23. gr. í 2. lið er haldið því fvrirmæli úr frv. meiri hl., að ekki
megi ákveða að koma upp vatnsveitu á kostnað hrepps, nema telja megi, að
hún komi að minsta kosti helmingi fasteigna í hreppnum að notum, nema lögmætur hreppsfundur samþykki. Ef ekki verður fært að koma veitunni upp á
kostnað hrepps, er þess kostur að nota ákvæði 29. gr. frv. þessa. Það mun samAlpt. 1921. A, (33. löggjafarping).
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ræmara ákvæðum sveitarstjórnarlaganna, að málið gangi til sýslunefndar, enda
venjulega nauðsynlegt, ef lán á að taka til fyrirtækisins. Akvæði minni hl. frv.
er því að efni til tekið um afskifti sýslunefndar. Sbr. Nefndarálit meiri hl. bls.
66, minni hl. bls. 37.
Um 29. gr.
Hjer er haldið skipun frv. meiri hl. Þessi gr. svarar til 31. gr. frv. hans.
Þykir efnisskipun meiri hl, gleggri, enda nauðsynleg vegna ákvæðanna um vatnaIjelög, sem meiri hl. frv. hefir eitt og einnig verða tekin í þetta frv. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 66, minni hl. bls. 37.
Um 30. gr.
Það þykir hallkvæmt að halda ákvæðum 32. gr. frv. meiri hl. til þess
að gera sameigendum unt að koma upp vatnsveitu, þótt einhver þeirra mæli því
i gegn. í frv. minni hl. er ekkert samsvarandi fyrirmæli. Sbr. Nefndarálit meiri
hl. A. I, bls. 66.
Um 31. gr.
Tekin eftir 33. gr. frv. meiri hl. Samsvarandi ákvæði er ekki í frv. minni
hl. Fyrirmæli greinar þessarar er nokkurskonar viðauka-ákvæði við 11. gr. frv.
þessa. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 66.
Um 32. gr.
Hjer er fylgt 34. gr. frv. meiri hl., en í frv. minni hl. er þessu slegið
saman við fjarskylt tilvik í 24. gr. En hagfeldara virðist að hafa það sjerstakt,
þvi að lijer á einstakur maður hlut að máli, en í hinu tilvikinu vatnafjelag. Sbr.
Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 66, minni hl. bls. 37.
Um 33. gr.
Samhljóða 35. gr. frv. meiri hl., að því fráskildu, að ákvæði 26. gr. frv.
minni hl. um leyfi ráðherra til lögnáms er hjer tekið upp. Þykir rjett að binda
lögnám leyfi ráðherra hjer eins og eftir 32. gr. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I,
bls. 66, minni hl. bls. 37.
Um 34. gr.
Samhljóða 36. gr. frv. meiri hl. Ekkert samsvarandi er í frv. minni hl.,
nema að því leyti, sem 21. gr. 2. málsgr. nær til. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A.
I. bls. 66—67.
Um 35. gr.
Þarf ekki að skýra.

Um IV. kafla.
Efnisskipun þessa kafla er sniðin eftir frv. meiri hl. fossanefndarinnar.
Ákvæði um gerð áveitusamþykta eru ekki tekin í þenna kafla. Koma þau í al-
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mennum reglum um vatnafjelög í XI. kafla frv. Að öðru vísast til aths. við
einstakar greinir kaflans. Sbr. og Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 67, minni
hl. bls. 37.
Um 36. gr.
Samsvarar 38. gr. frv. meiri bl. Orðalagi er breytt i samræmi við 17. gr.
frv. þessa. í frv. minni bl. er ekkert samsvarandi fyrirmæli. Sbr. Nefndarálit
meiri hl. A. I, bls. 67.
Um 37. gr.
Svarar til 39. gr. frv. meiri hl. og 30. gr. frv. minni hl. Sú efnisbreyting
er hjer gerð á tjeðri frvgr. meiri hl. í samræmi við 30. gr. frv. minni hl. að
vatnsþörf til iðnaðar og iðju án orkunýtingar (sbr. 17. gr.) gengur fyrir áveituþörf, þegar svo stendur á sem í þessari grein segir. Sbr. annars Nefndarálit meiri
hl. A. I, bls. 67, minni hl. bls. 38.
Um 38. gr.
Samsvarar 40. gr. frv. meiri hl. með viðeigandi orðabreytingum. 1 grein
þessari er gerð undantekning frá þeirri reglu, að rjett til áveituvatns megi ekki
skilja við landareign. Það verður eftir greininni gert til áveitu á aðrar eignir, ef
skilyrði 39. gr, eru fyrir hendi, og svo til neyslu. Enn fremur er eftir 37. gr.
hugsanlegt, að landeigandi verði af áveitu úr merkivatni vegna þarfa granna síns
á því til iðnaðar og iðju samkvæmt 17. gr. Lögnám áveituvatns vegna orkunýtingar þess kemur til álita annarstaðar. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 67.
Um 39. gr.
Er að efni til eins og 41. gr. frv. meiri hl., að því fráskildu:
1. Að vatnsþörf til iðju og iðnaðar samkvæmt 17. gr. er hjer sett á bekk
með neytsluvatnsþörf. Er það í samræmi við fyrirmæli 37. gr. um merkivötnin.
2. Að bætur eru ákveðnar fyrir það, ef orkunytjum vatns eða möguleika
til orkunytja þess er spilt með vatnstöku til áveitu, sbr. orðin: »skaði að vatnstökunni að öðru leyti«. Bætur fyrir slikt tjón virðist verða óhjákvæmilegt að
greiða, af því að landeigandi á alt tilkall til afnota vatnsins í hvaða átt sem þau
ganga, eftir stefnu þessa frv. og fyrirmælum 2. gr. þess.
Bætur fyrir vatnstöku skal að sjálfsögðu alt af fullar greiða, ef eign verður tjón að henni. Svo getur jafn vel farið að býli verði stórspilt eða jafn vel alveg gert óbyggilegt, ef áveituvatn er tekið af því, og getur þá vel orðið að greiða
fult verð fyrir býlið, eins og það er vert með heimildinni til að nota áveituvatnið í sínar þarfir, eða með öðrum orðum, að áveitumaður eða áveitufjelag
verði að kaupa það fyrir fult verð. Um mat bótanna fer annars eftir 140. gr.
29. gr. frv. minni hl., sem svarar til þessarar greinar, er alveg sniðin
eftir 3. gr. laga nr. 65, 1913, en ákvæði síðastnefndrar greinar eru hugsunarröng
(»hæfileg þóknun« fyrir »bagalausa« vatnstöku) og tryggir ekki rjett landeiganda,
sem vatni er sviftur, eins vel og 39. gr. þessa frv. Sbr. annars Nefndarálit meiri
hl. A. I, bls. 67.
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Um 40. gr.
Svarar til 42. gr. frv. meiri hl. og 29. gr. frv. minni hl. Grein þessi á að
eins við afnot af landi annars manns vegna áveitu, sem nauðsynleg geta verið,
hvort sem áveitumaður tekur vatnið í sínu landi eða annara. Jafnvel þessi notkun gæti spilt að mun nytjum af landi annara manna, og er einsætt, að fullar
bætur skulu fyrir koma, eins og tekið er fram í athugasemd við næstu grein á
undan, eftir því sem á stendur.
Um 41. gr.
Þessi grein á auðvitað við allar áveitur, hvort sem áveituvatn er tekið af
landi annars manns eða ekki. í frv. meiri hl. 43. gr. og í frv. minni hl. 28. gr.
eru sömu fyrirmælin. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 67, minni hl. bls.
37—38.
Um 42. gr.
Er 44. gr. frv. meiri hl. orðrjett. í 33. gr. frv. minni hl. eru reglur un»
gerð áveitusamþykta, en þær reglur koma síðar, svo sem fyrr segir. Sbr. annars
við þessa og eftirfarandi greinir Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 67, minni hk
bls. 39.
Um 43. gr.
Er samhljóða 45. gr. frv. meiri hl. Sams efnis er 37. gr. frv. minni hk
f henni eru skaðabótareglur laga nr. 65, 1913, 13. gr., sem eru hugsunarrangar,
með því að þar segir, að hætur fyrir jarðrask í óræktuðu Iandi verði því að eins
greiddar, að álitið verði, að landeigandi bíði skaða við það, eins og greiða ætti
bætur fyrir annað, t. d. landsafnot, hvort sem tjón leiddi af eða ekki. Um bætur
fyrir jarðrask í óræktuðu landi á vitanlega að fara sem um bætur fyrir annað.
Ef manni verður talið tjón að, þá skal bæta. Annars ekki. Sbr. annars um bætur athugasemd við 39. gr. þessa frv.
Um 44. gr.
Samhljóða 46. gr. frv. meiri hl., sem að efni til er samhljóða 38. gr. frv.
minni hl., að undanteknu niðurlagsákvæðinu um greiðslu matskostnaðar, spm almenn regla er um í 150. gr. þessa frv.
Um 45. gr.
Samhljóða að efni til 47. gr. frv. meiri hl. og 39. gr. frv. minni hl. Niðurlagsákvæði síðarnefndrar greinar er þó slept, um greiðslu matskostnaðar af
sömu ástæðu sem í aths. við 44. gr. getur.
Um 46. gr.
Er samhljóða 1. og 2. lið 48. gr. frv. meiri hl. 3. liður er feldur niður
hjer, af því að alment lögtaksákvæði er í 106. gr. frv. þessa. Um skifti landsdrottins og leiguliða er, eins og í frv. meiri hl., tekin reglan í Flóaáveitulögum
nr. 68 1917, 11. gr. Auðvitað er aðiljum ekkij þar með meinað að semja öðru
vísi. Það mun venjulega hallkvæmara áveitufjelaginu að eiga vísan aðgang a&
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landsdrotni, og því er þeirri reglu Fióa-áveitulaganna haldið hjer, en ekki reglu
^aga nr, 65, 1913, 17. gr., eins og gert er í 40. gr. frv. minni hl.
Um 47. gr.
Sbr. 49. gr. frv. meiri hl. og 41. gr. frv. minni hl.
Um 48. gr.
Samhljóða 50. gr. frv. meiri hl. Samsvarandi ákvæði er ekki í frv. minni
hl. Ákvæði þessarar greinar svarar alveg til 30. gr. þessa frv., og má vísa til
aths. við hana.
Fyrirmæli 42. gr. frv. minni hl. um lögtaksrjett fyrir gjöldum samkvæmt
löggiltum áveitusamþyktum eru ekki tekin upp í þenna kafla, af því að alment
ákvæði þar um verður sett í kaflann um vatnafjelög. Sjá 106. gr.

Um V. kafla.
Efnisskipun frv. meiri hl. fossanefndar er fylgt í þessum kafla, eins og í
III. og IV. kafla, þannig að fyrst koma reglur um rjett landeiganda og annara,
sem eiga yfír vatnsrjettindum að ráða, þá um rjettindi ríkisins, hjeraða og vatnafjelaga (orkuveitufjelaga) og síðan um rjett þeirra manna, sem eigi ráða sjálfir
yfir vatnorku, en þurfa að taka orku, sem aðrir hafa heimildir á. Loks eru
ákvæði um orkugjald í stað peninga í bætur fyrir lögnumin orkurjettindi og um
samband landsdrottins og leiguliða. Bæði eru þvi frumvörp fossanefndar að sjálfsögðu höfð til hliðsjónar, minni hl. frv. bæði vegna þess að stefna þess er upptekin og nokkur ákvæði þess, sem frv. meiri hl. hefir ekki að geyma, einnig
tekin í frumvarp þetta. Frv. meiri hl. er, sem sagt var, lagt til grundvallar um
efnisskipun, en þar að auki eru úr því tekin ýms fyrirmæli, sem hitt frv. hefir
ekki. Af þessu öllu leiðir það, að víða hefir verið óhjákvæmilegt að breyta orðalagi og færa efni úr einni grein i aðra. Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. A. I,
bls. 68, minni hl. bls. 42.
Um 49. gr.
1. liður greinar þessarar er, vegna stefnu frv., að efni til samhljóða 60
gr. frv. minni hl., 2. liður svarar til frv. meiri hl. 51. gr. 6. liðs, en 3. liður er
að efni lil tekinn úr frv. meiri hl. 66. gr. 1. og 2. lið og 65. gr. 3. og 4. lið.
Vegna stefnu þessa frv. er ekki ástæða til að greina í þessu sambandi svo eindregið milli orkunýtingar til heimilis- og búþarfa og annarar orkunýtingar sem
gert er — og hlaut að vera gert — eftir frv. meiri hl. Þess vegna eru fyrirmælin
úr 65. gr. 4. lið og 66. gr. 1. og 2. lið og ákvæðum 49. gr. 6. liðs ásamt 60. gr.
frv. minni hl. sbr. 19. gr. 1. lið frv. meiri hl. slegið saman í eina heild, því að
alt er um sama efni — rjett landeiganda og annara umráðamanna vatnorku.
Það þykir rjett að taka það skýrt fram og ótvírætt, eins og gert er í 19. gr., 1.
lið í frv. meiri hl., að vatnsþörf til heimilis og bús og áveitu gangi fyrir orkuþörf. Hins vegar virðist ekki bein þörf á því að geta hjer sjerstaklega um takmarkanir þær, sem umráðamönnum vatnorku eru settar um notkun og meðferð
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orkunnar eða rjeltindanna. Þær takmarkanir koma allar á sínum stöðum í frv.
og í væntanlegum sjerleyfislögum, og verður auðvitað að skilja upphafsákvæðið í
49. gr. með hliðsjón af takmörkunarreglum löggjafarinnar um þetta efni, þar á
meðal takmörkunum þeim. sem þegar eru í 2. og 3. lið greinarinnar. Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. bls. 69 (um 6. lið 51. gr.) og 71 (um 65. gr.) og minni
hl. bls. 41—42.
Um 50. gr.

Svarar til 52. gr. frv. meiri hi. 1.—3. liðs. 4. lið er hjer slept, því að
efni hans er áður komið í 49. gr. 3. lið. 1 frv. minni hl. er ekki samsvarandi
fyrirmæli, nema að því leyti sem 72.-74. gr. tekur til. Orðabreytingar frá 52.
gr. frv. meiri hl. eru afleiðingar stefnumunar þessa frv. og frv. meiri hl. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 69.
Um 51. gr.
Svarar til frv. meiri hl. 53. gr., minni hl. 61. gr. Úr eru auðvitað feld
þau orð, er sjerstaklega sýna stefnu frv. meiri hl. í 53. gr.
Um 52. gr.
Grein þessi er að efni til samhljóða 63. og 64. gr. frv. minni hl. Hún á
einungis við merkivötn. Afnot af landi annars manns heyra annars undir 50. gr.
3. lið. En hjer stendur sjerstaklega á, þar sem báðir aðiljar eiga orkutilkall hvor
að sínum hluta og ógerlegt eða óhentugt er að hvor virki einungis að sínum
hluta. Með því að grein þessi tekur einungis til merkivatna, þá þykir best fallið,
að hún korai þegar á eftir 51. gr. Frv. minni hl. hefir einungis þessa grein og
hefir tekið hana úr frv. norsku fossanefndarinnar. Sbr. Nefndarálit minni hl. bls.
43. og 66. og 67. gr. frv. norsku fossanefndarinnar (Nefndarálit meiri hl. C. bls. 16).
Um. 53. gr.
Er að efni til i 62. gr. frv. minni hl. að eins, og tekin þangað úr. frv.
norsku fossanefndarinnar (Nefndarálit meiri hl. C. bls. 15—16). Greinin á ekki
við merkivötn, heldur þar sem menn eiga land i sameign, þar er vatnsrjettindi
fylgja, eða tilkall í fjelagi til vatnorku með eða án lands, auk farvegarins. Sbr.
annars Nefndarálit meiri hl. hls. 43.
Um 54. gr.
Svarar til 1., 3. og 4 liðs frv. meiri hl. 54. gr., og 65. gr. 1. málsgr. og
68. gr. frv. minni hl. Efnisskipun hefir verið nokkuð breytt frá því sem er í
tjeðri grein frv. meiri hl., með þvi að gleggra þykir að hafa lögnámsákvæðin
sjer og bótaákvæðið sjer. Ennfremur er sleginn varnagli í 3. lið um það, að
skilyrði skuli setja samkvæmt sjerleyfislögum, þegar landstjórnin fær öðrum í
hendur rjett sinn, þvi að ekki er víst, að orkunotin nemi svo miklu alt af sem
ákveðið kann að verða í sjerleyfislögum.
Um 55. gr.
Samhljóða 55. gr. frv. meiri hl. Samskonar fyrirmæli eru í 69 gr. frv.
minni hl.
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Um 56. gr.
Samhljóða að efni til 56. gr. frv. íneiri hl. Um leyfishafa samkv. 54. gr.
3. lið er þó sleginn varnagli um einkasöluna. Það verður að fara eftir ákvörðun
landsstjórnar hverju sinni, hvort leyfishafi skuli fá einkarjett til raforkusölu eða
ekki. Fyrir vatnastjórn í 2. er sett: ráðherra, samkvæmt því, er fyrr hefir
verið sagt. Samskonar fyrirmæli eru í frv. minnihl. 66. gr. 1. málsgr. Þó nær
einkasalan þar einnig til raforkutækja, sbr. lög nr. 51 1915 4. gr. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 60—70, minni hl. bls. 44.
Um 57. gr.
Er sams efnis sem frv. meiri hl. 57. gr., nema að ráðherra kemur auðvitað í stað vatnastjórnar. 67. gr. frv. minni hl. er sams efnis sem 1. liður. Sbr.
Nefndarálit frv. meiri hl. A. I, bls. 70, minni hl. bls. 44.
Um 58. gr.
Sams efnis sem 58. gr. frv. meiri hl., nema ráðherra kemur í stað vatnastjórnar. Samsvarandi fyrirmæli eru i 65. gr. 2. málsgr. og 70. gr, frv. minni hl.
Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 70, minni hl. bls. 43—44, 44—45.
Um 59. gr.
Svarar til 59. og að nokkru leyti til 60. gr. frv. meiri hl. Lögnámsákvæðin eru hjer tekin saman og bóta-ákvæðið. Samsvarandi fyrirmæli eru í
frv. minni h). 65. gr. 2. málsgr. og 69. gr. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls.
70, minni hl. bls. 43—44, 44.
Um 60. gr.
Svarar til 60. gr. frv. meiri hl. að öðru en því, að lögnámsákvæði hennar eru tekin í 59. gr., sem fyrr segir. Samsvarandi fyrirmæli eru í 66. gr. 2.
málsgr. og 67. gr. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 70, minni hl. bls. 44.
Um 61. gr.
Svarar til frv. meiri hl. 61. gr. Frv. minni hl. hefir ekkert slíkt ákvæði.
Enda þótt hjeraðsstjórn verði að greiða endurgjald fyrir vatnstöku, ef því er að
skifta, virflist það alls ekki ósamrímanlegt því, að fleiri njóti síðar góðs af veitu
hennar samkv. 2. lið. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 70—71.
Um 62. gr.
Samhljóða frv. meiri hl. 62. gr. í frv. minni hl. svarar 71. gr. 2. málsgr
til 1. liðs, en að öðru leyti eru ekki samsvarandi fyrirmæli í frv. minni hl. Sbr
Nefndarálit meiri hl. bls. 71.
Um 63. gr.
Svarar til 63. gr. frv. meiri hl. og 71. gr. 1. málsg. frv. minni hl. Sbr.
Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 71, minni hl. bls. 45.
Um 64. gr.
Er sams efnis sem frv. meiri hl. 64. gr. Þó er annar liður feldur úr, af
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því að í 101. gr. í XI. kafla um vatnafjelög er samsvarandi ákvæði. í frv. minni
hi. 72. gr. eru fyrirmæli, er svara til þessarar greinar, en þar er, eins og annarstaðar á tilsvarandi stöðum, slegið saman í eitt fyrirmælum um vatnafjelög og
um einstaka menn. En bæði er það, að tilvikin eru ekki nægilega skyld í eðli
sínu til þess, að alveg sömu reglum verði beitt um þau, og svo eru fyrirmæli um
vatnafjelög alment á öðrum stað í frumv. þessu, sem gera nauðsynlegt að balda
reglunum um einstaka menn og orkuveitufjelög alveg aðgreindum. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 71, minni hl. bls. 45.
Um 65. gr.
Hjer segir um það, ef einstakur maður þarf að taka fallvatn, sem annar
maður hefir umráð yfir, og eigi gerður principaliter raunur á þvi, til hvers hann
ætlar að nota orkuna, eins og í frv. meiri hl. er gert, sbr. aths. við 49. gr.
Hins vegar kemur munurinn fram í framkvæmdinni, með því að strangari skilyrði eru sett um virkjun fallvatna, sem meiri orku hafa en 200 eðlishestorkur.
Ekki er lögnámsheimildin heldur bundin við óvirkjað vatn einvörðungu, eins og
gert er í frv. meiri hl., því að vel getur svo staðið á, að hallkvæmt sje að taka
lögnámi smáver, sem ekki nota alla orku þess vatns, sem þau eru við og unt
er að virkja. Enn fremur er lögnám alt af háð leyfi ráðherra, og er einsætt,
að ekki verði leyft að taka starfandi ver lögnámi, nema sýnn hagur sje að, þegar
bæði er tekin til greina aðstaða þess, er lögnámsheimild fær, og hins, sem lögnám kemur niður á, sbr. 1. lið greinarinnar. Af því að greiða skal bætur fyrir
vatnstöku, hvort sem vatn er virkjað eða óvirkjað, er vísað til ákvæðisins um
bætur í 54. gr. 2. lið. Um rjett þeirra, er kynnu að hafa fengið orku úr lögnumdu veri samkvæmt grein þessari, gilda einnig reglur 54. gr. 2. liðs. Ef svo
mikil orka er tekin, að sjerleyfislög nái til, ber auðvitað að setja aðilja skilyrði
samkvæmt þeim.
Samsvarandi fyrirmæli eru í 65., 72. og 74. gr. frv. minni hl. Er greinin
nær frv. meiri hl. að efnisskipun, en frv. minni hl. að efni. Ber stefna frv. til
þess að nokkru leyti. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 71, minni hl. bls.
44—45.
Um 66. gr.
Að undantekinni síðustu setningu, er grein þessi svipaðs efnis sem 67.
gr. frv. meiri hl. Orkan er þó eigi miðuð við þá orku, sem landareign var áskilin
eftir 51. gr. frv. meiri hl., heldur ter það eftir mati samkvæmt 143. gr. Síðasta
setning greinarinnar miðast við fyrirmælin í 53. gr. frv., og hefir frv. minni hl.
ákvæði varðandi að efni í 104 —112. gr., en annars eru ekki í því frv. reglur
svarandi til þessarar greinar. Eftir því, sem á stendur, virðist ekki sanngjarnt
að einskorða orkukröfuna samkvæmt síðustu setningu við það, að orkunytjarjetturinn fylgi landareigninni. Það er ógerlegt, af því að oft mundi orkunytjarjetturinn einmitt hafa skilist við eignina, þegar hann komst í sameign. Ef innleysanda þykir of mikil orka verða áskilin hinum, getur hann farið lögnámsleiðina samkv. 65. gr., ef ráðherra leyfir. Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. A. I,
bls. 71—72, minni lil. bls. 59—60.
Gera má annars ráð fyrir þvi, að ráðherra muni eflir föngum kvnna sjer
það, hvort tilkall muni gert til orku samkv. þessari grein, áður en hann tekur
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ákvörðun um lögnámið, jafnhliða því, er annars ber að gæta, þegar lögnáms er
beiðst af hjeruðum, vatnafjelögum eða einstökum mönnum samkv. þessum kafla.
Um 67. gr.
Er samhljóða 68. gr. frv. meiri hl. Samsvarandi er ekki í frv. minni hl.
Ákvæði greinarinnar verður að eins beitt, þegar orka er seld frá orkuveri með
staðfestri gjaldskrá, og á því ekki við, þótt leiguliði geri sjálfur orkuver til þarfa
sinna. Það á þar á móti við, þegar hann gengur í orkuveitufjelag, er með í
hjeraðsfyrirtæki, eða kaupir orku frá ríkisveri eða einstaklinga, þar sem gjaldskrá
er staðfest. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 72.

Um VI. kafla.
Þessi kafli er að efnisskipun sniðinn eftir VI. kafía frv. meiri hl. fossanefndar. í frv. minni hl. á samsvarandi (VIII.) kafli einungis við vatnsmiðlun til
iðju. Þó að tíðast muni vera, að vatnsmiðlun sje framkvæmd í sambandi við
iðju — aðallega stóriðju — þá er þó alls ekki loku skotið fyrir það, að miðlun
sje líka gerð í vatni til annara þarfa, t. d. til áveitu og neyslu, til að verja land
•við ágangi vatns o. s. frv. Og þvi er fyrirsögn VI. kafla frv. meiri hl. haldið
■óbreyttri.
Það má að ýmsu deila um það, hvað taka skuli í kaflann um vatnsmiðlun, og hvað fremur eigi heima í sjerleyfislögum. Miðlun, sem gerð er eingöngu í öðru skyni en orkunýtingar, virðisl eiga heima að öllu leyti í vatnalögum, en ekki í sjerleyfislögum. Og ekki kemur heldur til mála að heimta gjöld
af miðlun í því skyni. Og þótt miðlun sje gerð í svo smáum stýl til orkunýtingar, að orkan nemur ekki því, er sjerleyfislög segja, þá á og sú miðlun heima
í vatnalögum. Og varla munu verða heimtuð gjöld af slíkum fyrirtækjum fyrir
miðlunarheimildina til ríkis eða hjeraða. Þegar þar á móti fyrirtækið er svo stórvaxið, að sjerleyfislög taka til þess, þá hljóta að nokkru leyti að vera settar
reglur um það í sjerleyfislögum. Er sumstaðar goldið árgjald af miðlunarheimildinni, auk þess gjalds sem slík fyrirtæki greiða fyrir heimildina til að virkja vatn
og nota orku þess. En annað er það, hvort setja skuli í vatnalögin fyrirmæli um
gjöld þessi, þó að til kæmi, eða láta sjerleyfislógin um það. Minni hl. fossanefndar
hefir, eftir norskri fyrirmynd, sett i 80. gr. frv. síns ákvæði um miðlunargjöld,
en meiri hl. hefir ekki gert það. Það virðist að minsta kosti eins vel fara á því,
að taka fyrirtnæli um gjöld fyrir miðlunarheimild — ef á annað borð þykir rjett
að heimta þau — í sjerleyfislög. Eðlilegast virðist, að gjald sje að eins greitt
fyrir þá hestaflatölu, sem sjerleyfið heimilar að virkja, hvort sem sú orka er
fengin að einhverju leyti með miðlun eða ekki. Óg er þá auðvitað unt að taka
það atriði til greina, þegar ákveða skal uppbæð gjaldsins, ef svo sýnist.
Minni hl. hefir og tekið í frv. sitt, í 82. gr., ákvæði um bann við framsali á vatnsmiðlunarleyfi. Ef leyfið varðar orku, sem undir sjerleyfislög fellur, þá
á bann við framsali þess heima í sjerleyfislögum. En ef miðlun er að eins leyfð
til annars en orkunýtingar, er tæplega nokkur ástæða til að banna leyfishafa að
láta aðra verða aðnjótandi þess. Og líkt virðist mega segja um miðlun til orkunýtingar, sem ekki fellur undir sjerleyfislögin. Slík fyrirtæki virðist mega afhenda
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing)
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eftir almennum reglum löggjafarinnar, ásamt þeim fyrirtækjum, sem þau fylgja,
eða rjetti til að setja þau fyrirtæki á stofn, Auðvitað hvíla sömu skyldur um
gerð og viðhald mannvirkjanna á nýjum eigendum sem heimildarmanni þeirra.
Ennfremur hefir minni hl. sett ákvæði í frv. sitt, er bindur leyfi til miðlunar við samþykki Alþingis, ef fyrirtækið er stórfelt. Þetta á þó einungis við
stórmiðlanir til iðju, samkvæmt fyrirsögn VIII. kafla frv. Um slíkt samþykki er
þvi ekki að tala, eftir frv. minni hl„ til miðlunar I öðru skyni. Samþykki Alþingis þarf því, eflir frv„ að eins til miðlunar, þegar sjerleyfislög mundu taka
til orkunýtingarinnar. Ef sá kostur verður bjer tekinn, að binda sjerleyfisveitingar nokkurn tíma við samþykki Alþingis, þá virðist einnig ákvæði um það
efni, i samhandi við leyfi til stórmiðlana, eiga heima fremur f sjerleyfislögum en
vatnalögum.
Alment ákvæði um það, að leyfi til miðlunar skuli vera tímabundin,
eins og minni hl. hefir í 82. gr. frv. síns, virðist ekki heldur eiga heima í vatnalögum, því að ef sjerleyfislög ná til, þá fer málið einnig að þessu leyti eftir fyrirmælum þeirra. En ef sjerleyfislög taka ekki til, þá er varla alment ástæða til að
binda heimildina við fyrir fram tiltekinn tíma. Og stundum getur ekki komið til
mála að gera það, t. d. um miðlun vegna áveitu, neysluvatnsveitu, eða til varnar
við spjöllum af vatni. Og sama er oft að segja um smámiðlanir í sambandi við
orkunýtingu. Hins vegar getur svo staðið sjerstaklega á, að varlegra sje að binda
leyfið við tiltekinn tima. Og þá liefir ráðherra heimild til þess, samkvæmt
69. gr. 1. lið.
Að öðru leyti vísast til Nefndarálits meiri hl. A. I, bls. 72, minni hl. bls.
46, og aths. við einstakar greinir frv. þessa.
Um 68. gr.
Er að efni til samhljóða 69. gr. frv. meiri hl„ nema ráðherra kemur i
stað vatnastjórnar. Sama efnis er 83. gr. frv. minni hl. Þó eru þar engin fyrirmæli svarandi til 3. Iiðs, en alment ákvæði samskonar efnis er í 93. gr. Sbr.
annars Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 72, minni hl. bls. 48.
Um 69. gr.
1. liður svarar til 70. gr. frv. meiri hl„ að breyttu breytanda. 2. liður er
tekinn úr frv. minni hl„ 78. gr„ með breyttu orðalagi. Það virðist sanngjarnt,
að umráðamenn vatnsrjettinda, einkum bakkabúar við vatnsföll, gangi fyrir um
leyfi til miðlunar, að öðru jöfnu. Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 72,
minni hl. bls. 47.
Um 70. gr.
1. liður í upphafi er sem samsvarandi liður í 71. gr. frv. meiri hl. Þa&
virðist eðlilegt, að heimild til vatnsmiðlunar fylgi leyfi til að gera og starfrækja
orkuver, samkvæmt V. kafla frv. Auðvitaö koma þó sjerleyfislög til greina, ef
fyrirtækið er svo stórfelt, að það falli undir þau, og felst þetta í tilvísun til 58.—
65. gr. frv. (58.—66. gr. frv. meiri hl.). Sama er tekið fram með öðrum orðum
í 80. gr. frv. minni hl„ sbr. þó þar orðið: »md«.
Eftir báðum frv. fossanefndar skal þó altaf þurfa sjerstaks Ieyfis, ef svo
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stendur á sem í stafl. a—e segir, í 71. gr. frv. meiri hl. og 75. gr. frv. minni hl.
Efni þessara liða er hjer samandregid í 4 liði, a—d, og ofurlítið breytt.
Um a: Eftir frv. meiri hl. þurfti ekki leyfi, nema almenningi væri tjón
eða hætta búin af fyrirtækinu, En vel má vera, að verkanir þess verði mjög alvarlegar fyrir einstakan mann, þó að ekki sje hægt að segja með ijettu, að almenningsheill sje um að tefla. Og virðist þá, i samræmi við meginreglur frv.
þessa um leyfi til lögnáms, rjett, að leyfi ráðherra skuli þurfa til vatnsmiðlunar,
þegar svo er ástatt sem hjer segir. Þegar beinlinis þarf að taka land annars manns
eða rjettindi til að framkvæma sjálft verkið, koma fyrirmælin í staflið d. til greina.
Um b.: Ákvæði samsvarandi liðs í frv. fossanefndar eru hjer almennar
urðuð, og þar að auki hefir hann að geyma alment ákvæði um spjöll á landsnytjum, sem að nokkru leyti virðast talin i stafl. d. i 71. gr. frv. meiri hl. Það
þykir fara betur á þvi að taka hjer i einu spjöll á landi eða landsnytjum, án
þess að sagt verði, að þau sje beinlinis tekin lögnámi. Upptalningum frumvarpnnna er slept, enda eru þær varla tæmandi, þvi að sama máli skiftir, hvers
konar landsgæðum o. s. frv. er spilt, t. d. óræktuðu landi, sem ekki verður lengur hæft til sinnar notkunar, svo sem námaland, fiskþurkunarland o. s. frv. Af
sömu ástæðum, sem greindar voru við stafl. a, er og takmörkun frv. fossanefndar um að almenningi skuli vera búin hætta eða tjón af fyrirtækinu, feld niðar.
Um c.: Sbr. aths. við stafl. b.
Um d.: Sams efnis sem stafl. d. og e. í frv. fossanefndar. Tekur þessi
liður hjer bæði til töku (lögnáms) á landi og rjettindum, þar á meðal vatnsrjettindum, hvort sem er i heimalöndum manna eða utan þeirra. Orðið forræði
«r hjer haft, eins og i frv. meiri hl., af því að varla verður talað um lögnám á
landi ríkisins, þvi að rikisvaldið verður að veita leyfi til tökunnar, en ekki verður það kallað lögnám, þegar eign er tekin með leyfi eiganda. Það þykir óþarft
að nefna sjerstaklega afrjetti og almenninga, þvi að ef rikið á þessar lendur, er
vist að leyfi þarf til að taka þær, og ef þær eru einstaklingseign, þá þarf leyfi
með sama hætti.
2. og 3. liður er sams efnis sem 2. og 3. liður 71. gr. frv. meiri hl. 4.
liður er feldur niður, því að almenn regla sama efnis er í 144. gr. (128. gr. frv.
meiri hl.).
4. liður er úr frv. minni hl. 76. gr. 2. málsgr. og 80. gr. síðustu málsgr.
Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 72—73, minni hl. bls. 46—47.
Um 71. gr.

Sams efnis sem frv. meiri hl. 72. gr. Sbr. og 76. gr. gr. frv. minni hl.
«g 129. gr. 1. lið stafl. d. i frv. meiri hl.
Um 72. gr.

Samhljóða 73. gr. frv. meiri hl. Samsvarandi er í frv. minni hl. 92. gr.
Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 73.
Um 73. gr.

Sams efnis sem 74. gr. frv. meiri hl. Sbr. og 114. gr. frv. minni hl. Sbr.
Nefndarálit meiri hl. bls. 73.

196

Þingskjal 19

Um 74. gr.
Ef miðlunarvirki eru í sambandi við orkunýtingu, verður væntanlega
sett regla um þetta efui i sérleyfislögum, ef fyrirtækið er svo stórfelt. Ella verður
að fara eftir þessari grein. Ljóst er það, að miðlunarvirki geta orðið tekin lögnámi, og kunna þá að verða lögð niður þess vegna, og þá yrði lögnemi að greiða
virkiseiganda bætur eftir almennum reglum og öðrum, sem tjón kynnu að bíða
af niðurlagningu þeirra. Enn fremur getur ráðherra auðvitað krafist niðurlagningar, ef gerð eða viðhald miðlunarvirkja reynist ófullnægjandi og ekki er löglega
bætt úr. Sbr. kaflann um almenn ákvæði um vatnsvirki. Sbr. Nefndarálit meiri
hk A. I, bls. 73.

Um VII. kafla.
Ákvæði þessa kafla eru að efni til alveg samhljóða VII. kafla frv. meiri
hl. 76.-78. gr. Auk smávægilegra orðabreytinga, eru fyrirmæli um vatnastjórn
auðvitað feld niður, ráðherra er settur í stað stjórnarráðs, og síðasta setning í
3. Iið 76. gr. frv. meiri hl. er slept, þvi að alment fyrirmæli sama efnis er I 144.
gr. (sbr. 128. gr. frv. meiri hl.). Þenna kafla vantar í frv. minni hl. Sbr. annars Nefndaráliti meiri hl. A. 1, bls. 73.

Um VIII. kafla.
Þessi kafli svarar til VIII. kafla frv. meiri hl. og V. kafla frv. minni hl.
82. gr. frv. meiri hl. og 46. gr. frv. minni hl., sem að mestu leyti eru samhljóða
er þó slept hjer, af því að óþarft er að hafa hana, því að efni hennar felst í
82. gr. 1. lið, sbr. 48. gr. frv. þessa. Ákvæði um það, að menn megi vinna af
sjer kostnað mun varla þurfa sjerstaklega hjer fremur en um tilsvarandi atriði í
áveitukafianum (48. gr. þessa frv., 50. gr. frv. meiri hl.). Má vænta, að þvi verði
hagað sem hentugast er hverju sinni. Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. A. I, bls.
73—74, minni hl. bls. 39—40.
Um 78. gr.
Er að efni til samhljóða 79. gr. frv. meiri hl. og 43. gr. frv. minni hl.
Bætt er þó við fyrirmælinu um framhald skurðanna eftir frv. norsku fossanefndarinnar. Sbr. Nefndarálit minni hl. bls. 39.
Um 79. gr.
Samhljóða að efni til frv. meiri hl. 80. gr. og frv. minni hl. 44. gr.
Orðabreytingar eru að eins til skýringar. Sbr, Nefndarálit minni hl. bls. 39—40.
Um 80. gr.
Samhljóða að efni til 81. gr, frv. meiri hl. og 45. gr. frv. minni hl., að
því undanskildu, að felt er niður ákvæðið um heimild aðilja til að velja á milli
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bóta eitt skifti fyrir öll eða árgjalds, því að almenn regla er um þelta í 138. gr.
(136. gr. 1. lið stafl. b. í frv. meiri hl.), sem hjer mun duga. Sbr. Nefndarálit
minni hl. bls. 40.
Um 81. gr.
Samhljóða að efni til 83. gr. frv. meiri hl. og 47. gr. frv. minni hl/með
þeirri viðbót, að vísað er til 72. gr., því að rjett þykir að taka það berum orðum fram, að lögnámsleyfi sje sömu skilyrðum bundið, sem þar segir. Sbr. annars Nefndarálit minni hl. bls. 40.
Um 82. gr.
Er að breyttu breytanda samhljóða 84. gr. frv. meiri hl. Liks efnis er 48.
gr. frv. minni hl., eftir því, sem hún er skýrð i Nefndaráliti hans bls. 40.
En eftir orðalagi sinu getur sú grein einnig átt við sameignarland, eins og 46. gr.
þess frv.

Um IX. kafla.
Kafli þessi svarar til IX. kafla frv. meiri hl. og 57., og 58. og að nokkru
til 50. gr. frv. minni hl., sem eru í enda kafla þess frv. um holræsi. 83. gr. tekur
að eins til iðjuvera allskonar, og er fyrst og fremst ástæða til að setja lagafyrirmæli um meðferð þeirra á vatni frá sjer. En auk þess virðist vel fallið að hafa
annað alment ákvæði um óhreinkun vatna, af því að það vantar í löggjöfina.
Reyndar má við heilbrigðissamþyktir hlíta, þar sem þær hafa verið settar, en viða
eru engar heilbrigðissamþyktir enn þá til, þótt heimild sje til að setja þær í lögum nr. 64, 10. nóv. 1905. Enn fremur ná heilbrigðissamþyktir ekki til, ef önnur
sveit óhreinkar vatn fyrir annari. Kemur þá bæði 84. og 85. gr. til álita. Annars
visast til Nefndarálits meiri hl. A. I, bls. 74, minni hl. bls. 41, 42.
Um 83. gr.
1. liður fyrri setning er að efni til sem 1. liður 85. gr. frv. meiri hl. og
58. gr. frv. minni hl. í upphafi. Síðari setningin svarar til síðari setningar 57.
gr. frv. minni hl.
2. liður svarar til 2. liðs 83. gr. frv. meiri hl. og að nokkru til síðari
málsgr. 58. gr. frv. minni hl. Orðabreytingar eru að mestu einungis í samræmi
við 3. lið greinar þessarar. Þó er fyrirmælið um bætur í stafl. c. töluvert rýmra
en i frv. njeiri hl. Geta spjöllin vel verið á fleiru en landi, t. d. á vatni til annarar iðju eða iðnaðar.
3. liður geymir alment fyrirmæli um mat bóta, sem á við öll tilvikin.
Þykir betur fara á því.
4. liður svarar til 3. liðs 83. gr. frv. meiri hl. og að nokkru til 58. gr.
frv. minni hl. Það virðist öruggara að hafa leyfi ekki óafturtækt neinn tiltekinn
tíma, og er hjer að því leyti fylgt frv. minni hl.
5. liður svarar til 2. málsgr, 58. gr. frv. minni hl. Þykir rjetl að taka
það fram berum orðum, að nýtt leyfi þurfi, ef breytingar verða til hins verra á
fráfærslunni.
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Svarar til 56. gr. frv. minni hl. Annars vísast til aths. við þenna kafla.

Um 85. gr.
Svarar til 86. gr. frv. meiri hl. og að nokkru til 59. gr. frv. minni hl.
Hjer er þó almennara orðað en í greinum frv. fossanefndar, því að vel getur verið
þörf á að taka i taumana, þó að óhreinkun verði ekki talin heilsuspillandi, t. d.
ef vatni til iðju eða iðnaðar er spilt. Ef alt er í sömu sveit, má gera við þessu
með heilbrigðissamþykt — að minsta kosti venjulega — en ella þarf aðra heimild, og hún felst í þessari grein. Þar sem engin heilbrigðisnefnd er — en það
mun allvíða vera — virðist rjett, að bera málið undir hreppsnefnd. Því er sú
viðbót sett hjer.

Um X. kafla.
Efnisskipun er hjer sú sama sem i X. kafla frv. meiri hl. og lýst er i atbs.
við III. kafla. Minni hl. hagar hér (í VI. kafla frv. síns) niðurröðun efnis og
fyrirmælum alveg eins og i III. kafla sins frv. (um neysluvatnsveitur). Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 74, minni hl. bls. 41.
Um 86. gr.
Er samhljóða 87. gr. frv. meiri hl. og 49. gr. frv. minni hl. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 74, minni hl. 41.
Um 87. gr.
1. liður er sem 1. liður 88. gr. frv. meiri hl. og svarar til 50. gr. 1.
málsgr. frv. minni hl. Hjer er nokkur munur á frv. meiri hl. og minni hl. um
ákvörðun holræsagjalds. Allskostar rjettláta reglu er varla unt að fínna. Hentast
virðist að fara þá leið, sem meiri hl. valdi, að heimila ráðherra, sem reglugerðir
staðfestir, og bæjarstjórn, er semur þær, að haga þessu nokkuð eftir þvi sem
þeim þykir hentast og sanngjarnast. — 2. og 3. lið vantar í frv. minni hl., en
sjálfsagt virðist að halda þeim, eins og þeir eru í frv. meiri hl. — 4. liður 1.
setning er samhljóða 4. lið 1. setningar í 88. gr. frv. meiri hl. og 2. málsgr. 50.
gr. frv. meiri hl. 2. setningu (um lögveðrjett og forgöngurjett) vantar í frv.
minni hl., en sjálfsagt virðist að halda þeim fyrirmælum. Ekki er ætlast til þess,
að holræsi verði nokkurn tíma skattstofn, enda útilokar orðalagið það, sbr. orðin:
»til að standa straum af holræsakostnaði«. Virðist óþarft að setja mönnum aðrar
skorður um álagning gjaldsins. Sbr. annars Nefndarálit rneiri hlutans A. I, bls.
74, minni hl. bls. 41.
Um 88. gr.
Er samhljóða 89. gr. frv. meiri hl. og (1. og 2. Iiður) 50. gr. og (3. liður) 51. gr. 3. málsgr. frv. minni hl. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 74—75,
minni hl. bls. 41.
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Um 89. og 90. gr.
gr. er sambljóða 90. gr. frv. meiri hl., en til hennar svarar 52. gr.
hl., en ákvæði frv. meiri hl. eru fyllri en frv. minni hl., 90. gr. er
91. gr. frv. meiri hl. og 53. gr. frv. minni hl. Sbr. Nefndarálit meiri
minni hl. bls. 41.

i

j

Um 91. gr.
1. liður er sem 1. liður 92. gr. frv. meiri hl., en nálega samhljóða honum er 54. gr. 1. málsgr. frv. minni hl. — 2. liður svarar til 2. málsgr. 54. gr.
frv. minni hl., en vantar í frv. meiri hl. Svarar hann alveg til 28. gr. 3. liðs
um neysluvatnsveitur. 2. liður 92. gr. frv. meiri hl. virðist óþarfur, því að efni
hans felst í tilvisun 4. liðs til þar nefndra greina frv. þessa. — 3. og 4. liður
svara til 3. og 4. liðs 92. gr. frv. meiri hl. og 3. og 4. málsgr. 54. gr. frv. minni
hl. Ákvæði frvgr. meiri hl. um vatnastjórn er auðvitað slept. Sbr. Nefndarálit
meiri hl. A. I bls. 75, minni hl. bls. 41—42.

>

j

Um 92. gr.
Hjer er fylgt efnisskipun frv. meiri hl. (93. gr., sbr. 94. gr.), eins og í
kaflanum um neysluvatnsveitur (III. kafla). Svarar þessi grein til 93. frv. meiri hl.
Minni hl. hefir ákvæði í 55. gr. í upphafi, er að nokkru svarar hjer til. En
þau eru mjög stutt og segja annars ekkert um það, hvaða skipun skuli hafa á
fjelagsskap um holræsi. Hjer og i XI. kafla eru reglur um þau efni. Grein þessi
svarar til 29. gr. þessa frv.

j
|
j

Um. 93. gr.
Er sams efnis sem 94. gr. frv. meiri hl. Sbr. frv. minni hl. 55. gr. í
upphafi. Þessi grein svarar til 30. gr. frv. þessa.

j

Um 94. gr.
Er samhljóða 95. gr. frv. meiri hl. Sams efnis sem 1. liður er að nokkru
leyti 1. málsgr. 55. gr frv. minni hl. Grein þessi, 1. liður, svarar til 34. gr. frv.
þessa. Sbr. Nefndarálit meiri hl. bls. 75.

j
I

j
(

j

I

Um 95. gr.
Er samhljóða 96. gr. frv. meiri hl., að breyttu breytanda. í frv. minni
hl. er ekkert slikt fyrirmæli. Sbr. Nefndarálit meiri hl. bls. 75.
Um 96. gr.
Er sams efnis sem 97. gr. frv. meiri hl. Rjett þykir að bæta í greinina
ákvæði um sömu skilyrði fyrir lögnámi hjer sem eftir 72. gr. frv. þessa. Ákvæði
sams efnis sem 1. liður greinar þessarar er i 2. málsgr. 55. gr. frv. minni h).
og sams efnis sem 2. liður er 56. gr. sama frv. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I,
bls. 75, minni hl. bls. 42.

II
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Um 97. gr.
Er sams efnis sem 98. gr. frv. meiri hl. Vantar í frv. minni hl. Sbr.
Nefndarálit meiri hl. bls. 75.
Um 98. gr.
Er samhljóða, að breyttu breytanda, 99. gr. frv. meiri hl. Samsvarandi
ákvæði hefir 59. gr. frv. minni hl. Þar er þó skotið inn fyrirmælum um óhreinkun vatns, (sbr. 85. gr.), og auk þess taka ákvæði frv. minni hl. um holræsi að
engu til eldri holræsa. En af ástæðum þeim, sem í Nefndaráliti meiri hl. greinir,
virðist rjett, að hjer greind fyrirmæli nái einnig til eldri holræsa.

Um XI. kafia.
Fjelög um verkefni þau, sem í þessum kafla greinir, tiðkast allmikið í
öðrum löndum, og auk þess um fleiri verkefni, svo sem fleytingu og umferð um
vötn. Eru og sumstaðar í lögum rækileg almenn ákvæði um slík fjelög, svo sem
í vatnalögum ýmissa þýskra ríkja. Þess konar fjelagsskapur getur væntanlega einnig
orðið tíður hjer á landi, að undanteknum fleytifjelögum og umferðar, sem tæplega mun þurfa að gera ráð fyrir bjer. Aveitufjelög eru hjer þegar fyrir, og má
búast við, að þeim fjölgi með timanum. Það getur varla orkað tvímælis, að hallkvæmt sje að hafa sameiginlegar reglur um fjelög þessi á einum stað, eftir því
sem kostur er á. En auðvitað er það, að hver fjelagstegund befir nokkur sjereinkenni, og verður því að gæta sjerreglna laganna um hverja þeirra fyrir sig í
hverjum einslökum kafla. Þessi kafli er einnig XI. kafli í frv. meiri hl., en er
ekki í frv. minni hl., nema að í IV. kafla þess eru nokkur fyrirmæli um áveitufjelög (32.—36. gr.). í eftirfarandi aths. við þenna kafla er þvi altaf átt við frv.
meiri hl. Sbr. Nefndarálit meiri hl., bls. 76—78.
Um 99. gr.
Er samhljóða 100. gr., að breyttu breytanda.
Um 100. gr.
1. liður er sams efnis sem 1. liður 101. gr.,
vatnastjórn verður ekki eftir þessu frv. með sama
hl., hefir 2. lið þess verið slept, nema að því leyti
menn geti fengið upplýsingar hjá vatnamálastjóra,

en ofurlítið fyllri. Af þvi að
skipulagi sem eftir frv. meiri
sem ráð er fyrir því gert, að
og vísað til 154 gr. 1. lið C.

Um 101. gr.
102. gr. í 2. lið er þó gerð lítilsháttar breyling um það, að geyma megi
að afráða um fjelagsstofnun, ef þörf þykir rækilegri undirbúnings. Virðist sú
breyting sjálfsögð.
Um 102. gr.
103. gr. Virðist ekki þurfa skýringar.
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Uin 103. gr.
104. gr. Orðabreyting í niðurlagi til skýringar.
’
j

Um 104. gr.
105. gr. 1. og 4. lið breytt vegna vatnastjórnar. 3. liður feldur nfður af
sömu ástæðu.
Um 105. gr.
106. gr. Þarf ekki að skýra.

j

I

j

I
i
i

Um 106. gr.
107. gr. Breytingar vegna vatnastjórnar og ofurlitið til styttingar. Sbr.
annars Nefndarálit meiri hl„ bls. 77.
Um 107. gr.
108. gr. Þarf ekki að skýra.
Um 108. gr.
109. gr. Sbr. Nefndarálit meiri hl. bls. 77. Fjárnám til lúkningar sektutn
er í samræmi við tilskipun 25. júní 1869, 2. gr., og önnur ákvæði þessa frv.
um sektir.
Um 109. gr.
110. gr. Breyting vegna vatnastjórnar. Ráðherra hlýtur væntanlega að fela
öðrum eftirlitið, og þá eflaust vatnamálastjóra, ef hann verður skipaður. Nefndarálit meiri hl. s. st.

j

Um 110. gr.
111. gr. Ráðherra kemur i stað vatnastjórnar. Sbr. annars Nefndarálit
meiri hl. s. st.

5
i

Um 111. gr.
112. gr. Ráðherra keiuur í stað vatnastjórnar. Nefndarálit meiri hl. s. st.

j

Um 112, gr.
113. gr. Ráðherra kemur í stað vatnastjórnar.

;
j
í

Um 113. gr.
114. gr. í stað vatnastjórnar er stungið upp á því, að fela megi sjerstakri
nefnd (skiftanefnd) að fara með bú fjelagsins, og annast skiftin. Tíðkast þessi
skipun, þegar hlulafjelögum er slitið, og hefir reynst heppileg. Fjelagsmönnum er
í sjálfs vald sett, hverja af þremur leiðum þeir óska að fara: Að fela fjelagsstjórn
sinni að annast skifti, að láta skiftanefnd gera það, eða að afhenda búið skiftaráðanda. Sú breyting er og gerð, að einnig skuli tilkynna ákvörðun um fjelagsslit, og hver eða hverir skifti annist. Getur stundum staðið nokkuð lengi á
skiftum, og er því heppilegra að menn geti átt aðgang að upplýsingum um það,
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing)

26
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hver fari með mál fjelags þann tíma. Verkefni skiftanefndar hlýtur að verða
nokkuð likt og verkefni samsvarandi nefndar, er annast skifti hlutafjelaga.
Um 114. gr.
115. gr. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 78.

Um XII. kafla.
Þótt fátt sje hjer skipgengra vatna, þykir rjett að hafa fyrirmæli um umferð um vötn og fleytingu í sambandi þar við, enda þótt ekki þurfi heldur a>
búast við þvi, að mikið kveði að henni. Bæði frv. fossanefndar, hafa ákvæði um
þessi efni, frv. meiri hl. í XII. kafla og frv. minni hl. í IX. kafla. En nokkur
munur er á fyrirmælum frumvarpanna. Sjerstaklega skal þess getið, að í 86. gr.
frv. minni hl. er fyrirmæli um heimild handa ráðherra til að leggja gjald á báta
þá eða skip, sem fara um vötn, er gerð hafa verið umferðarhæf. Þessi heimild
virðist mega standa, þótt líklega hafi hún ekki mikla þýðingu, því að ólíklegt er
að fyrst um sinn verði lagt út i það að gera hér vötn skipgeng. Það er gert ráfr
fyrir því, að gjald verði sanngjarnt og látið ganga til þeirra, sem kosta ráðstafanir þær, sem gerðar hafa verið til fyrirgreiðslu umferðar. Slíkt gjald sem þetta
er all-algengt annarstaðar, eins og kunnugt er. Sbr. annars aths. við kafla þennæ
Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 78, minni hl. bls. 48.
Um 115. gr.
Hún svarar til 116. gr. frv. meiri hl. og 84. gr. frv. minni hl. Auk breytingar á 116. gr. meiri hl.-frv. vegna vatnastjórnar er orðalagi hennar nokkuðbreytt. Heimildin til að banna umferð um vötn tekur eftir orðunum tæplega til
annara vatna en þeirra, sem skipgeng kynnu að verða gerð hjer eftir, en heimildin virðist eiga að taka til þeirra allra, og gerir það tvímælalaust eins og ákvæðið er nú orðað. Sbr. Nefndarálit meiri hl. bls. 78.
Um 116. gr.
Samhljóða 117. gr. frv. meiri hl. Til 1. og 2. liðs svarar ekkert ákvæði
í frv. minni hl., en 3. liður svarar til 85. gr. þess. Sbr. annars Nefndarálit
tilv. st.
Um 117. gr.
Samhljóða að efni til 118. gr. frv. meiri hl., en til hennar svarar 87. gr.
frv. minni hl. En ákvæðin eru fyllri í frv. meiri hl. Orðinu »tiltalsverður« er
slept, þvi að það virðist óþarft. 1 orðinu ógætni felst nægilegt. Sbr. annars aths.
við greinina í Nefndaráliti meiri hl. tilv. st.
Um 118. gr.
Er að eins i frv. meiri hl., 119. gr. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A, I. bls.
78—79.
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Um 119. gr.
Er 120. gr. í frv. meiri hl. Vantar í frv. minni hl. Sbr. Nefndarálit
tneiri hl. tilv. st.
Um 120. gr.
Samhljóða að efni til 86. gr. frv. minni hl. Annars vísast til athugas.
um þenna kafla. Það raskar minst efnisskipun og tilvísunum i aðrar greinir, að
skjóta greininni hjer inn í niðurlag þessa kafla.

i

Um XIII. kafla.
j
s

j
j

j

j

Aðalákvæði gildandi laga um veiði í vötnum og ám eru i Jónsbók Landsleigub. 56, I lögum nr. 5, 19. febr. 1886, um friðun á laxi og í lögum nr. 9, 9.
febr. 1900, um brot á veiðirjetti í ám og vötnum. í fornöld voru þegar tiltölulega
rækileg fyrirmæli um veiði, bæði á landi og í legi (sbr. einkum Grág. Ib 122—123,
II 506—507, 509—510, sbr. og um almenninga Grág. Ib 186, II 537). í Jónsbók
«ru fyrirmæli Grágásar um veiði, þau, er nefnd voru, tekin óbreytt að öllu verulegu i Landslb. 56—59. En þar af eru aðalfyrirmælin um veiði í vötnum i Jónsb.
Llb. 56 og um veiði í almenningum í Llb. 59. Tilsk. 20. júnf 1849 haggar lítt eða
ekki við lögum Jónsbókar um veiði í vötnum og ám, því að hún á eingöngu eöa að
minsta kosti aðallega við veiði á landi og í netlögum, sbr. 21. gr. tilsk. 1849. Með
lögum nr. 11, 11. maí 1876, er viðauki settur Llb. Jónsbókar 56. Síðan eru lög nr.
11, 1876 afnumin með lögum nr. 5, 19. febr. 1886, um friðun á laxi, sem taka
þó upp efni laga 1876, með nokkrum breytingum og viðaukum. Jafnframt eru
fyrirmæli Jónsb. Llb. 56 um veiðar i vötnum og ám afnumin með öllu í 10. gr.
laga 1886. Þetta virðist þó hafa verið rangt, því að lög 1886 taka eftir fyrirsögn
-sinni og efni einungis til laxveiði og selveiði að nokkru leyti, sjá 4. gr. Um silungsveiði í vötnum og ám eru engin fyrirmæli í lögum 1886. Og jafnvel um laxveiði virðist ekki hafa verið rjett að afnema Jb. Llb. 56 að öllu leyti, því að
frumregiur hans um veiðirjett landeiganda taka einnig til laxveiði. Um aðra veiði
«n laxveiði — og að nokkru um hana enn þá samkvæmt framansögðu — eru
því fyrirmæli Jb. Llb. 56 enn þá höfuðákvæðin ásamt refsifyrirmælum laga nr.
f), 1900. Reyndar má gera samþyktir um friðun silungs og veiðiaðferðir eftir
lögum nr. 55, 30. júlí 1909, og um ófriðun sels og eyðing úr veiðiám samkvæmt
lögum nr. 24, 22. okt. 1912, en samþyktir þessar mega hvorki brjóta bág við
rjettindi einstaklinga nje almennar grundvallarreglur löggjafarinnar, og verður því
jafnan enn að hafa hugfastar meginreglur Jb. Llb. 56 um veiði, þegar setja skal
slíkar samþyktir.
Laxveiðilögin nr. 5, 1886 og lög nr. 55, 1909 og nr. 24, 1912 eru sjerlög
um veiði, geyma fyrirmæli um nánari framkvæmd almennra reglna löggjafarinnar um veiði í ám og vötnum. Þessar framkvæmdir fara mjög eftir stund og
stað. Samþyktir verða að vera mismunandi, því að ekki hagar eins til alstaðar,
og þeim er auðbreytt eftir því sem reynslan heimtar. Það er því ekki hentugt
^ð taka efni þessara laga hjer og óþarft, nema að því leyti sem þau geyma regl-
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ur samhljóða almennum reglum um veiði í vötnum og ám, eins og lagsveiðilögin gera reyndar að mörgu Ieyti.
Hjer verða því tekin almennu ákvœðin um veiði í vöinum og ám og almenn fyrirmæli um löghelgi þessara rjettinda (fyrirmæli um refsing fyrir brot á
veiðirjetti, bætur og málsmeðferð o. s. frv.). Aðalheimildin verður því Jónsb. Llb.
56 og lög nr. 9, 1900, en laxveiðilögin og tilsk. 20. júní 1849 einnig höfð til
hliðsjónar. Um einstakar greinir vísast til athugasemda við þær.
Um 121. gr.
1. liður er samkvæmur þeirri reglu, sem hjer á landl hetir gilt frá alda
öðli (Grág. I. b. 122—123, II. 506, 509, Jónsb. Llb. 56). Um veiði á landi og í
hafi jyrir landi var og reglan hin sama (Grág. I. b. 125, 133, II. 515, 533, III.
407, Jb. Llb. 57 sbr. 58, 61 — Rekab. 2, tilsk. 20. júní 1849 1. og 3. gr.).
í tilsk. 1849, 4. gr. er landeiganda bannað að »skilja að veiðirjettinn og lóðina«. Það er vafasamt hvort þetta nær til veiði í ám og vötnum sakir ákvæðisins í tilsk. 1849, 21. gr. Og víst er um það, að menn hafa unnvörpum selt frá
jörðum eða Ieigt veiðirjett í vötnum og ám síðan 1849, og þá auðvitað aðallega
laxveiðina — dýrmætasta veiðirjettinn, er þeir ráða yfir. Það mun síst minni ástæða til að banna að skilja veiðirjett í vötnum og ám en veiði á landi við landareignina. Hins vegar mundi líklega þvkja fullhart að leggja algert bann við þesskonar ráðstöfun. Því er farinn nokkur millivegur í frv. þessu, og leyft að láta
veiðirjett af hendi um alt að 10 ára bil og ekki lengur, nema leyfi ráðherra komi
til. Þegar 10 ára leiga hefir staðið, þarf leyfi til að framlengja samninginn eða stofna
njjan leigumála. Er lík skipun höfð í þessu efni sumstaðar, t. d. í Danmörk,
samkvæmt veiðilögum 8. maí 1894. Enn fremur má vera, að landareign sje hagur að því að láta af hendi veiðirjett, með því að hún fái önnur gæði, sem hana
vanhagar um, t. d. slægjur, beit o. s. frv., og er sjeð fyrir því í frv. þessu.
Um 122. gr.
Fyrirmæli 1. liðs greinar þessarar leiðir af frumreglunni í 1. lið 121. gr.,
en það hefir þó þótt glöggvara að hafa reglu um sameignarland og eins, ef menn
eiga veiðirjett í vatni í fjelagi, svo sem gert er í tilsk. 20. júní 1849 1. gr. 2.
málsgr. Skifti á veiði milli aðilja eru og heimiluð, eins og gert er í Jónsb. Llb.
56, og fyrr var eftir Grágás. Og um tíinann, er skifti skuli haldast, er svipað ákvæði í Jónsbók. Nýtt mun það, að skifti miðist við eignarhluta en virðist þó
nokkuð sjálfsagt. Maður, sem t. d. notaði 1 hndr. af 20 hndr. jörð, virðist ekki
eiga jafnt veiðitilkall og hinn, er notar hin 19 hndr., ef veiði er skift. Vitanlega
fara skifti ekki fram, nema annar sýni, að hann sje vanhaldinn.
2. liður er í samræmi við 2. málsgr. 1. gr. tilsk. 1849, og er í raun rjettri
skýring eða nánari framkvæmd á 1. lið 121. gr. Astæða getur og verið hjer til
að skifta veiði, og er það því heimilað,
Um 123. gr.
Hjer er gert ráð fyrir því, að afrjetlir og almenningar geti verið eign einstakra manna eða hjeraða, en auðvitað þarf að rannsaka það atriði liverju sinni,
og ef til vill að leita dómsúrlausnar um það. Þegar einstakir menn eða hjeruð
eiga afrjelt eða almenning, þá er það samkvæmt meginreglu 1. liðs 121. gr., að
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þeir eigi og veiði, sbr. og tilsk. 20. júní 1849, 2. gr.: »afrjettir, er fleiri menn
eiga«.
2. liður svarar lil Jónsb. Llb. 59: Fiskivötn öll í almenningum eru öllum
jafnheimil, og tilsk. 1849, 2. gr. Ef einhver, einstakur maður, hjerað eða ríkið,
sannar löglega einstaklingsrjettarheimild (privatretlig Adkomst) að afrjetti o. s.
frv., t. d. hefð, kaup o. s. frv., þá er sýnt, að hann á og veiðirjett. Heimild ríkis,
sem einungis er fólgin í almennum yfirráðarjetti þess yfir landi, útilokar þar á
móti ekki almenning frá veiðum í því landi.

!
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Um 124. gr.
Hjer kemur sjerstakt fyrirmæli um merkivötn,og er það í samræmi við
forn lög og fornar venjur, einnig reglan um veiðiskifti og ádráttarveiði (sbr.
Jónsb. Llb. 56, Grág. I. b. 122, II. 509). Sjá og um ádráttarveiði laxveiðilög nr. 5.
1886, 3. gr. Ný, en einsæ, er reglan um bætur fyrir landspell, sem vel eru
hugsanleg, t. d. ef slægjuland er troðið.

i
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Um 125. gr.
Er í samræmi við gömul lög um verkanir breytinga á botni vatna, þá að
vatnsnytjar fylgja farvegi og vatnslegi, sbr. Grág. II. 510, er sjerstaklega segir, að
landeigandi eigi veiði, og Jónsb. Llb. 56.
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Um 126. gr.
Hvorki í fornum lögum nje nýjum er nokkur regla um það, hversu langt
landeigandi eigi út í botn stöðuvatna. Ef vatn er merkivatn, og alstaðar mjórra
en 230 metrar, fer um það sem merkivötn eftir 124. gr. En ef vatn er annaðhvort ekki merkivatn eða breiðara en sagt var, þá er ekki lögmælt um rjettindi
landeiganda. Af fyrirmælum 121. gr., 1. liðs, leiðir ákvæði 1. liðs þessarar greinar
um veiðirjettinn í netlögum. Netlög í sjó eftir gildandi lögum eru hjer tekin til
fyrirmyndar um vötn, eins og landbúnaðarnefndin írá 1870 og gerði, sjá 10.—13.
gr. frv. meiri hl. þeirrar nefndar. Vera kynni, að forn venja heimili eigendum
að landi við vatn einum veiði í því, og er þá sleginn varnagli í grein þessari að
því leyti. Sbr. og samþykt um silungsveiði í Þingvallavatni 29. ág. 1911, 1. gr.,
sem trauðla mun þó bindandi um veiðirjett landeiganda eins, hvar sem er í því
vatni. Auðsætt er, að landeigendur þurfa engum landspellum að hlita, ekki einu
sinni gegn fullu endurgjaldi, af veiðinotum annara manna, nje að báti eða veiðigögnum sje lagt á land þeirra, bryggja sje höfð þar, uppsátur o. s. frv. Veiði
annara en landeiganda verður því varla tíðkuð að ráöi, nema ef vera skyldi
helst um ís. Sbr. annars aths. við 4. gr. frv. þessa.
Um 127. gr.
Fyrirmæli um bann við þvergirðingu veiðivatna — þar með auðvitað
stöðuvatna — er æfagömul hjer á landi (Grág. I. b. 123, II. 510, Jónsb. Llb. 56:
»Ganga skal guðs gjöf frá fjalli til fjöru, ef gengið vill hafa«), enda eru þau tekin
í laxveíöilög 1886, 2. gr. Eru ákvæði þessarar greinar í samræmi við gömul lög
og laxveiöilögin, sbr. og 27. gr. frv. meiri hl. landbúnaðarnefndar 1870. Hjer er
sú regla laxveiðilaganna gerð almenn, að girða megi því að eins út í mitt vatn,
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að hinn helmingurinn sje ekki grynnri. Ef svo væri ekki, mætti svo fara, að eigi
gengi fiskur upp í vatnið vegna grynninga, ofar en girt er.
Um 128. gr.
Er gömul regla í lögum vorum, sjá Grág. I. b. 122 —123, II. 510, og
einnig tekin í Jónsb. Llb. 56. Hjer er ekki átt við varanlega leigu eða afsal veiðirjettar — það er ekki heimilt framar en 2. liður 121. gr. segir — heldur eru hjer
settar takmarkanir vegna fjelagsskaparins um veiðina gegn því, að sumir lofi
öðrum að veiða með sjer eða í stað sinn, og er regla þessi mjög í samræmi við
aðrar reglur laga vorra um sameign. Veiðiskifti í afrjetti milli hjeraða og yfir
höfuð engin skifti, nema þar sem ákveðnum manni væri úthlutuð sín veiðiheimild, gætu ekki heimilað manni að lofa öðrum að veiða i fjelagsvatni. Skilyrðið er, að veiði sje skift til handa einum ákveðnum manni.
Um 129. gr.
1. liður mun nýmæli í gildandi löggjöf um veiði i vötnum og ám. Þar á
móti er alveg samskonar iegla í tilsk. 20. júní 1849, 12. gr. í Grág. I. b. 123,
II. 510, var og sjálftaka heimiluð í þeim tilfellum, sem hjer getur. Eftir Jónsbók
Llb. 56, þurfti fyrst að gera þeim, sem ólöglega setti veiðivjelar, fimtarstefnu, en
ef hann færði þá ekki í samt lag, þá máttu þeir, er gengið var á rjett þeirra,
taka net upp, brjóta stíflur o. s. frv. I laxveiðilögum 1886, 8. gr., 1. málsgr. segir, að
fógeti skuli tafarlaust taka upp ólöglega sett veiðarfæri o. s. frv. En auðvitað
hlýtur lögverndin mjög oft að verða ljeleg, því að til fógeta næst venjulega ekki
þegar í stað. í það gengur, eins og til hagar hjer á landi, venjulega nokkur tími.
Á meðan á því stendur, verður aðili að þola það, að veiði hans sje ef til vill
með öllu spilt, ef til vill dögum saman um besta veiðitímann. Hættan á því, að
sjálftökuheimildin verði hér misbrúkuð framar en annarsstaðar, þar sem óbjákvæmilegt er að heimila sjálftöku, er alment ekki heldur meiri hjer. Það getur
altaf borið við, að mönnum missýnist, en verknaðurinn er á þeirra ábyrgð, og
getur því bakað skaðabótaskyldu, og eftir atvikum refsiábyrgð.
2. liður er að efni til samhljóða í aðalatriðum 8. gr. laga nr. 5, 1886,
refsiákvæðunum — veiðigögn þó ekki gerð upptæk hjer, fremur en í tilsk. 20.
júní 1849, 12. gr. — og lögum nr. 9, 9. febr. 1900. Sektahámark er fært upp, en
sfst meira en nemi verðlækkun peninga. Ný er og reglan um það, hvenær brot
•kuli talið full-framið. Það virðist einsætt að refsa sem fvrir full-framið brot,
þótt ekkert hafi veiðst í ólöglega sett veiðilæki, enda væri næsta mikið ósamræmi í því, að refsa þeim manni fyrir full-framið veiðibrot, er hittist við veiðivatn annars manns, áður en net er lagt, en sleppa hinum ef til vill alveg, sem
þegar hefði lagt net, en ekkert fiskað enn þá.
3. liður svarar til Iaga nr. 9, 1900, 1. gr., 2. málsliðs.
Um 130. gr.
1. liður er að efni til samhljóða 2. gr. laga nr. 9, 1900.
2. liður einnig, nema frestur er settur til málshöfðunar. Auðvitað á maður
óskertan rjett til að koma fram skaðabótakröfu sinni, þólt hann láti ónotaða
heimild sína til að höfða refsimál fyrir veiðibrotið.
Fyrningar-reglan i 3. lið er ekki í lögum nú, en hún er í samræmi við
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67. og 68. gr. almennra hegningarlaga 25. júní 1869. Þótt mál út af veiðibrolun*
sæti meðferð einkalögreglumála, eins og tíðkast hefir um skeið, er engin ástæða
tii að láta öðruvísi fara um fyrning refsingar, en eftir alm. hegningarlögum.

Um XIV. kafla.
Hjer er safnað almennum fyrirmælum um vatnsvirki og vatnaverk, eins
og gert er í XIII. kafla frv. meiri hl. og X. kafla frv. minni hl. Þessi ákvæði
eiga við vatnsvirki og vatnaverk yfir höfuð, og fylla því ákvæði einstakra kafla,
Auðvitað er það þó, að sjerákvæði þeirra um einstakar tegundir vatnsvirkja, L d.
um vatnsmiðlun, gilda um þau vatnsvirki, ein ef þau eru tæmandi, en annars
svo langt sem þau ná, en síðan taka fyrirmæli þessa kafla við. Sbr. annars
Nefndarálit minni hl. bls. 49—50.
Um 131. gr.
Hjer er fyrst sett alment fyrirmæli um gerð vatnsvirkja og um framkvæmd verka í vatni annars, því að slíkt fyrirmæli virðist eftir efni sínu eiga
að koma fyrst í röðinni. Grein þessi svarar til 124. gr. frv. meiri hl. og 88. gr.
frv. minni hl. 2. lið vantar þó í síðastnefnda grein minni hl. frv. Frvgr. meírí
hl. 1. liður er og nokkru fyllri en samsvarandi ákvæði í þessari frvgr. minni hl.,
en þó sýnist rjett að bæta við mannvirkjum til að geyma vatn, t. d. vatnsgeymum til geymslu neysluvatns, og mannvirkjum til að veita vatni, t. d. neysluvatnsæðar. Önnur verk i vatni en eiginleg mannvirki eða vatnsvirki eru ýmiskonar,
t. d. umrótun á farvegi (sandtaka og malar) eða bökkum, án þess að verið sje
að koma upp vatnsvirki o. s. frv., og er einsætt, að þau verk skal einnig vinna
svo, að sem minst tjón eða hætta stafi af.
Um 132. gr.
1. liður svarar til 125. gr. 1. liðs frs\ meiri hk og 97. gr. 1. málsgr. frv.
minni hl., og 2. liður til frv. meiri hl. 126. gr. Virðist ekki þurfa að skýra. Sbr.
Nefndarálit minni hl. bls. 52.
Um 133. gr.
Sá, sem stofnar til vatnsvirkis eftir frv. þessu, skal alloft fá leyfi eða
samþykki ráðherra, eins og eftir frv. fossanefndar, svo sem til orkuversgerðar og
vatnsmiðlunar. En hætta getur stafað af vatnsvirkjum og vatnaverkuro, þótt þan
standi ekki í sambandi við orkunýtingu eða vatnsmiðlun, t. d. stórfeld áveitnfyrirtæki, landþurkun o. s. frv. Svo geta slík fyrirtæki einnig spilt veiði, umferð
eða landi annara manna o. s. frv. Hætta getur og stafað af ofaniburði í vatn,
dýpkun farvegar eða rjettingu o. s. frv. Þess vegna virðist eiga að setja almenn
fyrirmæli um það, hvaða fyrirtæki skuli tilkynna og fá leyfi ráðherra til að
framkvæma.
1. liður svarar til 89. gr. frv. minni hl. í frv. meiri hl. er ekki alment
ákvæði um þetta, en í einstökum greinum eru takmarkanir, sem í sömuáttganga
(orkunýting, kvatnsmiðlun, fleyting, umferð). Sú er reglan eftir þessum lið, að
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frjálst er að vinna verkið, ef sýnt (= auðsætt) er, að engin hætta eða óhagræði
er öðrum af því búin, í hvaða skyni sem verkið er unnið, þar með er vitanlega
ekki sagt, að frjálst sje að vinna það. Önnur fyrirmæli í lögunum eða ef til vill
sjerleyfislögum geta bannað að vinna það, nema heimild stjóinvalda komi til.
Mörg þeirra verka, sem unnin ern í valni, eru vitanlega sýnilega með öllu saklaus og því leyfð samkvæmt þessari grein. Ef vafi leikur á því, má jafnan láta
inat samkvæmt 134. gr. skera úr. Ef mat telur ekki þurfa leyfi, þá er manni
vítalaust að láta vinna verkið. Ella skal æskja leyfis, ef verkið á alt að einu
að vinna.
Stafl. a. svarar til stafl. a. og c. í 89. gr. frv. minni hl. Til orkuvinslu
þarf þó ekki leyfi eftir þessari 133. grein, nema hættuskilyrðið sje fyrir hendi.
Einstakur maður, sem virkjar vatn, þar sem hann á einn orkutilkall, þarf ekki
leyfi eftir 49. gr. 1. lið, et sjerleyfislög taka ekki til, og ekki heldur eftir þessari
grein, ef hættuskilyrðið er ekki fyiir hendi. Vera má þó, að ástæða sje til að
heimta tilkynningu um fyrirtækið, svo að stjórnarvöld geti fylgst með því, sem
gert er, og er heimild til þess í 5. lið.
Stafl. b. og c. svara til frv. meiri hl. 121.—123. gr. að efni til og
stafl. d. til stafl. d. í 89. gr. frv. minni hl. Það þykir trauðla ástæða til að heimta
sjerstaklega leyfi til vatnsveitu (b, í 89. gr. minni hl. frv.), nema þar sem orkuvinslureglur taka til eða vatnsmiðlunar. Svo er þess að gæta, að oft mun þurfa
stíflu í farveg eða önnur vatnsvirki eða vatnaverk til að koma veitu í kring, og
getur þá þurft leyfi til þeirra framkvæmda. Og að sjálfsögðu sæta vatnsveitur
eftirliti samkvæmt 137. gr.
2. liður svarar til 123. gr. meiri hl. frv. að efni til og 91. gr. 1. málsgr.
og 92, gr. minni hl. frv. Reglan um það, hve nær leyfa megi framkvæmdir, þótt
tjón eða hætta eða óhagræði stafi af þeim, er í samræmi við lögnámsákvæði
frumvarpsins, sbr. einkum 40. og 72. gr. Abyrgðarreglan hjer er auðvitað bundin
því skilyrði, að löglega sje með farið. Annarskostar tekur skaðabótaregla 136.gr.
2. liðs til þess.
3. liður svarar til 92. gr. 1. málsgr. 2. málsliðs minni hl. frv., en er
nokkru rýmri.
4. liður svarar til 94. gr. minni hl. frv.
Um 134. gr.
Sams efnis sem 95, gr. minni hl. frv. 10 ára frestur er þó styttur í 5 ár,
því að 10 ára frestur mun þykja nokkuð langur. En slíkt er vitanlega álitamál.
Samsvarandi fyrirmæli er í 72. gr. meiri hl. frv. um miðlun og þessu frv. í 71. gr.
Sbr. Nefndarálit minni hl. bls, 51.
Um 135. gr.
Þar sem leyfis þarf eða samþykkis, þar má ekki byrja verk, nema heimildin sje fengin. Sá, er það gerir, á að eiga það á hættu, að honum verði bannað
framhald verksins eða það, sem unnið er, verði bælt eða ónýtt á hans kostnað
En auðvitað á ekki að beita þeim harðræðum, nema nauðsyn beri til, og eru
skorður settar við óþarfri harðneskju í þessu efni. Skaðabótaregla 136. gr. og
refsifvrirmæli 156. gr. eiga og alment að vera nægilegt aðhald að mönnum. Ákvæðið i upphafi greinar þessarar á vitanlega ekki við, ef matsnefnd samkvæmt
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134. gr. hefir talið fyrirtækið þannig vaxið, að ekki þyrfti leyfis til þess. Ef leyfis
þarf samkvæmt öðrum lagaákvæðutn, t. d. um orkuvinslu, stoðar mat samkvæmt
134. gr. þó vilanlega ekki. Og að sjálfsögðu má jafnan heimta endurbætur og
yfir höfuð beita fyrirmælum þessarar greinar að öðru leyti, þótt mat eftir 134.
gr. hafi lýst fyrirtækið hættulaust. Hin ákvæði greinarinnar eru að efni til svipuð
96. og 117. gr. minni hl. frv., nema nokkru fyllri.
Um 136. gr.
Hjer er skaðabótareglum safnað saman, að því leyti sem þær eru almennum reglum um skaðabætur frábrugðnar. Almenna reglan er sú hjer sem
annarstaðar, að maður bætir tjón, sem hlýst af ásetningi eða gáleysi hans eða
manna hans, og gildandi reglur um ábyrgð á tjóni, sem af mannvirkjum manns
stafar, gilda og bjer, nema afbrigði sje í lögunum. Alment má telja það gáleysi,
að byrja verk leyfislaust, ef leyfis þarf, hvort sem leyfis er krafist samkvæmt
133. ’gr. eða öðrum lagafyrirmælum. En tjónið þarf ekki að stafa af gáleysi in
concreto fyrir það. En samt er lagt til, að menn bæti tjónið, því að þar með er
mönnum fengin hvöt til þess að virða lagaákvæðin ekki að vettugi.
Um 2. lið, a. —c. er samsvarandi að segja sem talið var um 1. lið.
3. liður geymir ákvæði til varygðar lil þess að fyrirgirða það, að farið
verði í kringum ákvæði greinar þessarar með þvi að framselja fyrirtækið. Samsvarandi er að segja um 5. lið. Ákvæði hans er líka til varygðar (ex tuto).
í 4. lið hefir þótt rjett að geta sjerstaklega um löglega niðurlagning vatnsvirkja,
ef hún er annaðhvort leyfð eða ekki þurfti leyfi til hennar. Hér gilda þá almennar
reglur um bætur, og er frá því sjónarmiði varla nauðsynlegt að hafa sjerstakt
fyrirmæli um bætur. En niðurlagsákvæði liðsins veldur því, að áferðarfallegra er
að láta liðinn byrja á ákvæði um bætur í þessu tilfelli. Það mun annars varla
vera vafi um það, að virkiseigandi muni ekki þurfa að bæta hagnaðarmissi vegna
niðurlagningar mannvirkis, þegar ekkert befir verið fyrir þann hagnað greitt.
Dæmi: Maður gerir áveituskurð um engi sitt, og sá skurður verður jafnframt
varnargarður fyrir landi granna hans. Þótt hætt sje að halda skurðinum við, þarf
ekki að bæta hinum, þólt honum verði varsla lands síns torveldari fyrir það.
Þegar þar á móti er goldið fyrir, er öðru máli að gegna. Verður þá að bæta fyrir
eftir mati eða öðrum ákvæðum. í 97. gr. minni hl. frv. 2. málsgr. er samsvarandi 'fyiirmæli og að nokkru í 125. gr. 2. lið i meiri hl. frv. Sjerstakrar reglu
um sönnunarbyrði þarf varla, eins og í 96. gr. 2. málsgr. minni hlutafrv., því að
ákvæði þessarar greinar og 135. gr. virðast vera nægileg trygging fyrir því, að
jafnan verði að lögum gert það, sem nauðsynlegt er eftir atvikum hverju sinni.
Um 137. gr.
Svarar að efni sinu lil 114.—116. gr. minni hl. frv. Þessi fyrirmæli þykja
best eiga hjer heima í almennum ákvæðum um vatnsvirki. Sbr. Nefndarálit minni
fal. bls. 62.
Um 138. gr.
Er alment ákvæði og svarar til sjerreglunnar um miðlunarvirki í 68. gr.
3. lið frv. meiri hl. Samsvarandi fyrirmæli er í 93. gr. minni hl. frv. Sbr. Nefndarálit minni hl. bls. 51.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing)
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Um 139. gr.
Samhljóða 127. gr. meiri hl. frv. og 98. gr. minni hl. frv. Sbr. Nefndarálit minni hl. bls. 52.

Um XV. kafla.
Almenn ákvæði um bætur eru tekin hjer sjer, og eru það fyrirmælin í
XIV. kafla frv. meiri hl. 136, —138. gr., að viðbættum ákvæðum minni hl. frv.
um skifti orkutaka og vereiganda, þegar bætur eru greiddar í orku. Vísast að
öðru til athugasemda um einstakar greinir kaflans. Sbr. og Nefndarálit meiri hl.
A. I, bls. 81 — 82, minni hl. bls. 57 o. s. frv.
Um 140. gr.
Grein þessi er sem 136. gr. meiri hl. frv. 1. liður a. svarar til minni hl.
frv. 99. gr. 1. málsgr. og í 101. gr. Stafl. b. er sams efnis sem 99. gr. 2. málsgr.
frv. minni hl. Ákvæði svarandi til 2. og 3. liðs eru ekki í frv. minni hl. Sbr.
annars Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 81, minni hl. bls. 57, 58.
Um 141. gr.
Samhljóða 137. gr. meiri hl. frv. Sams efnis sem 1. liður er 100. gr.
minni hl. frv. En til 2. liðs svarar ekkert ákvæði í frv. minni hl. Sjálfsagt virðIst að halda þessu ákvæði af ástæðum þeim, sem í athugasemd meiri hl. við
grein þessa segir. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 81, minni hl. bls. 58.
Um 142. gr.
Greinin er samhljóða 138. gr. meiri hl. frv., nema 2 ára fresturinn þar
er lengdur í 5 ár. í frv. minni hl. er samsvarandi frestur hafður 10 ár, og er
hjer farinn meðalvegur milli frumvarpanna. Samsvarandi 1. lið er frv. minni hl.
103. gr. 2. málsgr. og 2. lið sama grein minni hl. frv. 1. málsgr. 1 minni hl.
frv. er ekkert ákvæði svarandi til 3. liðs. Ákvæði greinar þessarar útiloka væntanlega aldrei bætur, ef svo stendur á sem í 136. gr. 1. og 2. liðsegir. Sbr,
annars Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 81, minni hl. bls. 59.
Um 143. gr.
í meiri hl. frv. 139. gr. er ætlast til þess, að ráðherra setji reglur um
skifti orkutaka og orkureiðanda, en minni hl. hefir eftir fyrirmvnd í frv. norsku
vatnanefndarinnar tekið í 104.—112. gr. frv. síns reglur um þessi skifti. Að visu
er hjer alls engin reynsia fengin um þelta atriði, en ælla má, að óhætt sje að
setja ákvæði um það með líkum hætti, sem Norðmenn hafa gert. Sum ákvæði
þessarar greinar eru þó nokkuð breytt að efni frá því, sem er í frv. minni hl.
og norsku nefndarinnar.
1. liður svarar til 104. gr. minni hl. frv.
2. liður svarar til 105. gr. minni hl. frv., en nokkru skýrar kveðið á um
Jögveðsrjettinn. Hins vegar hefir ekki þótt rjett að taka ákvæði 106. gr. minni
hl. frv. Orkunytjarjettur verður skilinn við landareign eftir bæði þessu frv. og
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frumvörpum fossanefndar, og að gera undantekningu hjer virðist ekki þurfa. Að
vísu er svo að sjá, sem ákvæði 104. gr. minni hl. frv. miðist eingöngu við innlausn fallvatns, sem er i sameign, en bjer er heimilað að krefjast bóta í orku
bæði þegar svo stendur á og þegar orkutilkall er tekið lögnámi eftir almennuin
reglum. En hvoru sem til er að dreifa, skal fult endurgjald koma fyrir, og er
því ekki svnileg áslæða til að gera upp á milli þessara tilfella. Vegna veðhafa
eða annara, sem takmörkuð hlutbundin rjettindi kynnu að hafa yfir eigninni,
eru slíkar skorður ekki nauðsynlegar. Fyrir þeirra rjetti er sjeð samkvæmt almennum reglum laganna. Þeir eiga lieimtingu á fullri greiðslu, þegar eignin
— veðið — er verulega lýrt. Sá, er skilur orkurjett við eign sína, er benni ber,
.getur ekki gert það svo að bindandi sje fvrir veðhafa, nema hann samþykki eða
honum sje greidd veðskuldin. Og þegar lögnám fer fram, skal hann fá greiðslu
af andvirði þess, sem tekið er, sbr. lög nr. 61, 14. nóv. 1917, 10. og 11. gr.
3. liður svarar til 107. og 108. gr. meiri hl. frv. En orkutaka er gert
Ijettara fyiir uin greiðslu stofnkostnaðar að sinum hluta en þar er, með því að
honuin er heimilað, að greiða á ákveðnum fresti, og er það í samræmi við ýms
önnur fyrirmæli frv. Stofnkoslnað er rjett að hann greiði, því að ef hinn
hefði ekki virkjað, þá hefði hann að líkindum orðið að gera það á sinn kostnað
| eða verða af orkunytjunum ella. Orkutaki fær og fult endurgjald fyrir orkutilkall sitt og er því engin sjerstök ástæða lil að ívilna honum að þessu leyti.
Endurskoðun á greiðsluákvæðum um rekstrarkostnað er hjer sett 5. hvert ár, en
ekki 10., eins og í frv. minni hl., og er það í samræmi við önnur fyrirmæli frv.
þessa og heldur tryggara fyrir báða, sjerstaklega þó orkutaka.
4. liður svarar til 109. gr. minni hl. frv., að eins nokkru skammorðara
hjer.
5. liður svarar til 110. gr. minni hl. frv.
6. liður er sains efnis sem 111. gr. minni hl. frv., en í færri orðum, og
segir þó alt hið sama, enda er það samkvæmt almennum reglum, að orkureiðandi verði að bæta, nema hann sanni vítaleysi sitt af vanefndunum, og kemur
þá auðv.tað fram muuur milli almenns og einstaklings ómöguleika. Og ef stöðvun verður af því, að vereigandi hefir vanrækt viðhald, er auðsætt, að bann á
að bæta stöðvanir á orkureiðslu, enda þótt viðgerð sje með öllu óhjákvætnileg,
«f halda á starfseminni áfram.
7. liður svarar til 12. gr. minni hl. frv. Það er vafasamt, hvernig heppilegast og rjettlátast sje að skipa skiftum aðilja, ef svo fer, að orkuverið verður
að hætta að fullu. Orkutaki hefir áskilið sjer bætur í öndverðu goldnar i orku.
Það er einn hluli af andvirði þess, sem af honum hefir verið tekið. Þegar verið
hættir, fær hann ekki heldur lengur orkuna, endurgjald það, sem hann á tilkall
til. Og því virðist hann eiga að fá bælur fyrir það. Það, sem hann kann að
hafa greitt upp í sinn hluta stofnkostnaðar, er honum og venjulega tapað, ef orkureiðsla hættir. Þess vegna virðist hann eiga að fá það endurgreilt, sem hann
hefir goldið í þessu skyni, eða hluta af því. Ef orkureiðsla hefir staðið lengi,
t. d. allan sjerleyfistímann, ef til vill 40—50 ár, þá má ef til vill telja orkutaka
hafa fengið sig fullsæmdan fyrir stofnkostnað þann, sem hann hefir greitt. Og
! verður þá að meta, hvað hann skuli fá goldið eða hvort hann skuli nokkuð fá
endurgreitt. Matsnefnd hefir annars frjálsar hendur um það, hversu mikið skuli
{ greiða hverju sinni af þessum upphæðum. Tjón orkutaka af orkumissinum virð-
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ist ekki verða bætt með öðrum hætti en að telja til innstæðu ársvirði þess hags,
sem hann hefir af orkureiðslunni beinlínis. Jafnframt er orkutaka heimilaður
kauprjettur á orkuverinu. Búast má við, að þetta geti haft þýðingu, þegar lítið
orkuver er, en trauðla annars. Sbr. annars Nefndarálit minni hl. bls. 57 — 58,
59—60.

Um XVI. kafla.
Þessi kafli svarar til XIV. kafla meiri hl. frv., 128.—135. gr. og XII. kafla
minni hl. frv.. 118.—130. gr. Ákvæðum minni hl. frv. um gjöld (sbr. 131. og
132, gr.) er slept af likum ástæðum og greint er í sambandi við gjaldákvæði
minni hl. frv. fyrir vatnsmiðlun. Það virðist lítil ástæða að taka gjald af mönnum, sem koma sjer upp smáverum til heimilisþarfa og bús, enda mundu gjöld
fyrir það mjög litlu nema, og ríkissjóð munaði það því engu. Ef fyrirlækið fellur
undir sjerleyfislög, þá verða vænlanlega ákveðin gjöld fyrir heimild til að reka
þá atvinnu, sem fyrirhuguð er. og munu sjerleyfislögin hafa fyrirmæli um
þau efni.
Það hefir þótt fara betur á því, að hafa þessi ákvæði í kafla sjer. Annars
visast til Nefndarálits meiri hl. A. I, bls. 79, minni hl. bls. 61.
Um 144. gr.
Sams efnis sem 128. gr. meirihl. frv. Samsvarandi eru ákvæðin í 118.—
151. gr. minni hl. frv. Það virðist hvorki heppilegt nje nauðsynlegt, að fastskorða
í lögum, hvað fylgja eigi hverri umsókn, því að það hlyti annaðhvort að verða
of alment og því gagnslítið, eða þá mjög margbrotið, ef til nokkurrar hlítar yrði
rakið, og þó aldrei tæmandi, því að hvert mál hefir oftast sín sjerkenni. Framkvæmdarvaldið á að hafa það í hendi sjer, hverjar upplýsingar það krefur og
nauðsynlegar þykja hverju sinni. Það virðist einnig þarflaust og ekki heldur
heppilegt, að gera umsögn sýslumanna eða bæjarfógeta að almennu skilyrði fyrir
leyfisveitingu eftir þessum lögum, svo sem gert er í frv. minni hl, 120. gr. Mörg
af þeim málum eru þannig vaxin, að sýslumenn geta ekki alment borið skynbragð
á þau. Hins vegar getur stjórn vatnamála sett slíkt skilyrði, þar sem henni þykir
henta, um einstakar málategundir eða einstök mál, þótt það sje ekki gert að almennri lögbundinni reglu. Vegna bókhalds sýslumanna kæmi það alls ekki að
verulegu gagni, þólt umsóknir væru altaf sendar þeim, því að sýslumaður getur
þá ekkert um það vitað, livort umsókn muni verða tekin til greina eða ekki. Tilkynningu um það þarf hann síðar að fá, og verður ráðherra að ráða því, hvernig
því verður komið fyrir, Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 79 — 80,
minni hl. bls. 62.
Um 145. gr.
Er samhljóða 129. gr. meiri hl. frv., að breyttu breytanda. Sbr. og 121.
gr. minni hl. frv.
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Um 146. gr.
Samhljóða 130. gr. meiri hl. frv. Samsvarandi er ekki í minni hl. frv.
Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 80.
Um 147. gr.
Samhljóða 131. gr. meiri hl. frv., að breyttu breytanda. Samsvarandi er
ekki í minni hl. frv. Sbr. Nefndarálit meiri hl. tilv. st.
Um 148. gr.
Er að efni til samhljóða 132. gr. meiri hl. frv., nema nokkur breyting
er gerð á reglunni um dómkvaðning til skýringarauka, sbr. 125. gr. minni hl. frv.
Gömlu reglunni um 2 manna undirmat (úttektarmenn eða dómkvaddir menn)
þykir ekki nægileg ástæða til að kasta fyrir róða. Hún er orðin reynd og ekki
kunnugt um það, að hún hafi ekki reynst fullnægjandi. Mörg þau atriði, sem
hjer verður að meta, eru alveg samskonar sem svo margt, er úttektarmönnum er
falið samkvæmt gildandi lögum að meta. Og þess konar mál er ætlast til, að
þeir hafi framvegis með höndum samkvæmt þessari grein. Þegar menn eru dómkvaddir, er jafnan hægt að nefna þá menn, sem færastir þykja til, hvar sem dómkvaðning fer fram. Ennfremur geta matsmenn kvatt sjer til aðstoðar kunnáttumenn, ef þörf þykir og þeirra er kostur, samkvæmt 5. lið. Það virðist ekki vera
þörf á því, að taka reglur 123. og 124. gr. minni hl. frv., enda er sjeð fyrir sjerþekkingu og lagaþekkingu samkvæmt gildandi lögum um framkvæmd eignarnáms, þegar meta skal bætur, en dómarans að gera það, þegar hann dómkveður
yfirmatsmenn. Sbr. Nefndarálit meiri hl. tilv. st., minni hl. bls. 63 — 64.
Um 149. gr.
Samhljóða 133. gr. meiri hl. frv. að breyttu breytanda. Þó er ákveðinn
frestur settur til yfirmats. Er það heppilegra, svo að ekki geti það verið mjög
lengi í óvissu, hvort unað verði við undirmat, og þar með, ef til vill, frestað
framkvæmdum alveg að óþörfu. Þegar meta skal bætur, virðist hentast að fara
eftir gildandi lögum, með þeim viðbótum, sem heimilaðar eru hjer, svo og um
tilkvaðning kunnáttumanna. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 80—81.
Um 150. gr.
Er samhljóða 134. gr. meiri hl. frv., að breyttu breytanda. Sbr. 129. gr.
rninni hl. frv. Skyldu til að greiða matskostnað má ekki æfinlega miða við það,
hver er matsbeiðandi að formi til, heldur við það, hver þarf að fá þá ráðstöfun
framkvæmda, sem matskrafan er af risin. Sbr. Nefndarálit meiri hl. A. I, bls. 81,
minni hl.. bls. 64.
Um 151. gr.
Samhljóða 135. gr. meiri hl. frv. I 126.—128. gr. minni hl, frv. og 131.
gr., eru teknar nokkrar formreglur um matsgerðir, og um ákvörðun á þóknun
handa matsmönnum. Slíkt er gersamlega óþarft í þessu frv. Hjer þarf ekki að
geta annars en þess, sem sjerstakt er fyrir þessi lög. Um annað getur farið eftir
lögum um framkvæmd eignarnáms, nú lögum nr. 61, 14. nóv. 1917. og almenn-
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uin dómvenjum. Um öll þau atriði, sem greind eru í 126. —128. og 131. gr. minni
hl. frv., eru fullnægjandi reglur i lögum 1917 og rjettarvenjum. Sbr. Nefndarálit
rneiri hl. tilv. st.

Uin XVII. kaíla.
Það þykir fara best á því, að taka í sjerstakan kafla reglur um stjórn
vatnamála. Þó að ekki sje skipuð sjerslök vatnastjórn með þeim hætti, sem
meiri hl. lagði til, þá verður þó varla hjá því komist til langfraina, að skipa
ráðherra til aðstoðar og leiðbeininga kunnáttumann á því sviði. En ekki skal uin
það dæmt, hversu bráð nauðsyn muni á því vera nú þegar. Það verður reynslan
að sýna. Þó skal þess geta, að óhjákvæmilegt verður að skipa vatnainálasljóra,
ef undið yrði að rannsókn fallvatna landsins. Ef það er ekki gert, þá fer
nauðsynin væntanlega mjög eftir því, hversu mikið verður um vatnafvrirtæki lijer
eftir. Því er lagt til, að skipun hans fari eftir því, hvenær fjárveitingarvaldinu
þykir ástæða til að veita fje í því skyni. Löggjafarvaldið hefir það þvi alveg í
hendi sjer, hvort og hvenær hann verður skipaður. Með því að skipun vatnastjómar er mjög svo önnur en meiri hl. lagði til, verður verkahringur hennar og
nokkuð annar, vald vatnastjórnar meiri hl. nokkuð meira en vatnamálastjóra
þessa frv. að ýmsu leyti. Starf hans mun aðallega verða leiðbeinandi bæði landsstjórn, hjeraðsstjórnum og vatnafjelögum, ef til kemur. Uin fjármálaframkvæmdir
getur þetta varla orðið öðruvísi, og því hafa ekki ákvæði 9. gr., 2. og 3. liðs, í
frv. meiri hl. um vatnastjórn verið tekin hjer. Staða vatnamálastjóra gagnvart
stjórn landsins mun verða mjög svipuð og staða vegamálastjóra og vitamálastjóra. Sbr. annars Nefndarálit meiri hl. A., bls. 83, minni hl., bls. 61.
Um 152. gr.
Það virðist eðlilegast, að stjórn vatnamála sje lögð til atvinnumálaráðherra. Þau hlíta nú hans stjórn, að því leyti sem þau koma til kasta stjórnarinnar, svo sem staðfesting áveitusamþykta, raforkugjaldskrár o. s. frv. Mörg
þeirra eru og sveitarstjórnarmál í eðli sínu, en þau mál er hevra nú undir atvinnumálaráðherra. Sbr. 113. gr., 1. málsgr. ininni hl. frv.
Um 153. gr.

Svarar til 113. gr. 2. málsgr. minni hl. frv. Eins og áður segir, er ætlast
til þess, að löggjafarvaldið ákveði það, hve nær vatnamálastjóri verði skipaður.
Skilyrði til þess er, að fje verði veitt í fjárlögum, og það getur fjárveitingarvaldið gert jafnskjótt sem því sýnist, ef til vill þegar á næsta ári. Sbr. annars nefndurálit minni hl. bls. 61 — 62.
Um 154. gr.
Hjer eru sett aðalákvæðin um störf vatnamálastjóra í stað þess að í frv.
minni hl. er ráðherra ætlað að kveða að öllu leyti á um það. Revnslan mun
þá að nokkru leyti ráða um það, hvaða verk hann hefir með höndum. Vegna
þess, að búast má við því, að vatnalögin kunni fyrr að koma til framkvæmda
en vatnamálastjóri verður skipaður, hafa ýms störf verið lögð til ráðherra, er
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sjálfsagt eða heppilegt er, að vatnamálastjóri taki, er hann verður skipaður.
Þessi störf skal því fela honum, og er hjer um þetta að mestu farið eftir því,
sem fyrir er mælt í frv. meiri hl.
Um 1. lið. Stafl. A. svarar að mestu leyti til 8. gr. 1. liðs í frv. meiri hl.
um vatnastjórn. Það er auðvitað, að engum vatnamálum, sem nokkru skifta,
verði til lykta ráðið án þess að álits og tillagna vatnamálastjóra verði leitað.
Slikt gæti að eins borið við sem undanlekning, ef mál væri alveg einstætt, lítilvægilegt, en mætti ekki bíða og vatnamálastjóri væri fjarverandi eða forfallaður.
Stafl. B. er að efni til samhljóða 2. lið 8. gr. frv. meiri hl. um vatnastjórn.
Stafl. C. svarar til 9. gr. 1. liðs í frv. meiri hl. um vatnastjórn. Sbr. og
100. gr. 2. lið þessa frv. og 101. gr. 2. lið vatnalagafrv. meiri hl.
Stafl. D. svarar til 7. gr. frv. meiri hl. um vatnastjórn. Sbr. Nefndarálit
meiri hl. A. bls. 84. í sambandi hjer við skal geta þess, að bókhald verður falið
sýslumönnum og bæjarfógetum, uns vatnamálastjóri verður skipaður. En ef svo
fer, að það yrði gert ekki miklu síðar en lög þessi kæmu til framkvæmdar, þá
getur svo farið samkvæmt stafl. G., að bókhaldið yrði aldrei lagt til sýslumanna,
heldur þegar fengið vatnamálastjóra.
Stafl. E. svarar til 6. gr. frv. meiri hl. um vatnastjórn. Sbr. nefndarálit
meiri hl. bls. 84.
Öll þau störf, sem í stafl. F. eru fengin vatnamálastjóra, voru falin vatnastjórn eftir vatnalagafrv. meiri hl., og virðast líka öll eiga þar heima.
Uin stafl. G. athugast, að hentast mun að fela ráðherra úrskurð um það,
hvernig bókhaldi verður hagað. Ef heppilegast telst að hafa það alt á einum stað
sem vel má vera, að sje, þá er þess kostur eftir fyrirmælum þessa stafl. Auðvitað yrði eftir sem áöur að þinglýsa skjölum og innrita þau eftir gildandi lögum
og rita þau í afsals- og veðmálabækur viðkomandi lögsagnarumdæmis. Og þar
geta menn fengið þá fræðslu eftir sem áður, sem nú er í tje látin.
2. liður svarar til 4. gr. 3. liðs frv. meiri hl. um vatnastjórn og 113. gr.
3. málsgr. frv. minni hl.
Um 155. gr.
Svarar til 122. gr. minni hl. frv. Hjer er ekki gert skylt að halda bók
yfir öll þau atriði, sem í c-lið nefndrar greinar segir, því að svo víðtækt bókhald er væntanlega óþarft. Þó getur ráðherra skipað það, svo og að halda bækur yfir fleira, ef nauðsynlegt kynni að þykja. Annars vísast til aths. við 155. gr.
1. lið stafl. D. og G.

Um XVIII. kafla.
Það getur ekki komið til mála, að láta öll brot á ákvæðum vatnalaganna
varða refsingu, eins og gert virðist vera í minni hl. frv. 133. gr. Það er t. d. brot á
lögunum, ef orkuleiðandi lætur að óþörfu undanfalla að inna orku af hendi samkvæmt 143. gr., en refsivert virðist það ekki eiga að vera fremur en vanefndir á
kröfurjeltindum alment. Og svo mætti lengi telja. Refsiverðar virðast ekki aðrar
athafnir — eða athafnaleysi — eiga að vera en þær, er fara i bága við fyrirmæli
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um leyfi eða aðrar heimildir eða seltar reglur um öryggi eða fyrirmæli stjórnvalda í reglugerðum og þess konar heimildum, þar á meðal staðfestar samþyktir
vatnafjelaga, og svo veiðibrot. En um síðastnefndu atriðin tvö eru sjerstök ákvæði í 107. og 129. gr. Og er tillit tekið til þess með orðalagi 1. liðs 156. gr.
Um 156. gr.
Er að efni til sem 140. gr. frv. meiri hl. 2. liður er þó nýmæli, sem
alment ætti að leiða í lög. í frv. minni hl. svarar 133. gr. tii þessarar greinar.
Um 157. gr.
Svarar til 141. gr. frv. meiri hl. og 134. gr. minni hl. frv.

Um XIX. kafla.

Svarar til 142. gr. meiri hl. frv. og 135. gr. minni hl. frv.
Vegna veiðikaflans er fleira felt úr gildi af lögum en í frv. fossanefndar.
Er nokkurt álitamál, hvort nema eigi úr gildi veiðireglur Jónsb. Llb. 56, eins
og tekið er fram í athugas. við XIII. kafla. Lög nr. 9, 9. febr. 1900, eru afnumin
vegna þess, að efni þeirra er tekið í veiðikaflann. Eignarnámsákvæði 2. kafla í
fossalögum nr. 55, 22. nóv. 1905 eru og numin úr gildi, eins og gert er í frv.
minni hl., því að samsvarandi fyrirmæli þessara laga koma i staðinn. Samsvarandi er að segja um lög nr. 57, 3. nóv. 1915, og lög nr. 18, 18. maí 1920. Það
þarf ekki að taka það fram, að allar matsgerðir, sem fram eiga að fara vegna
ráðstafana, gerðra eftir afnumdum lögum, falli undir þessi lög í því ástandi,
sem þær eru, þegar þau öðlast gildi, og eftir því sem samrýmanlegt er því
ástandi.

20. Frumvarp
til laga um afstöðu foreldra til skilgetinna barna.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
Texti frumvarps þessa er samhljóða texta frumvarpa þeirra um sama
efni, sem lögð voru fyrir Alþingi 1919 og 1920, sjá Alþingistíðindi 1919 A,
I, bls. 331—336, og Alþingistíðindi 1920 A, bls. 69—74.
Athugasemdirvið lagafrumvarp þjetta.
Hjer um visast til athugasemda við frumvarp það til laga um afstöðu
foreldra til skilgetinna barna, sem lagt var fyrir Alþingi 1919, sjá Alþingistíðindi s. á. A, I, bls. 336—346.
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21. Frumvarp
til laga um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
Texti frumvarps þessa er samhljóða texta frumvarpa þeirra um sama
efni, sem lögð voru fyrir Alþingi 1919 og 1920, sjá Alþingistíðindi 1919 A, I,
bls. 232—241, og Alþingistiðindi 1920 A, bls. 59—68.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um athugasemdirnar vísast til athugasemda við frumvarp það, um
afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, sem lagl var fyrir Alþingi 1919, sjá
Alþingistiðindi s. á. A, I, bls. 241—260.

22. Fruravarp
til laga um vatnsorkusjerleyíi.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
I. kafli.
Orðasktjringar.
1. gr.
í þessum lögum skulu þau orð, er hjer fara á eftir, hafa þá merkingu,
sem tilfærð er við hvert þeirra.
Hjerað merkir kaupstað, sýslu eða hrepp.
Innlendur er hver sá, sem búsettur er á Islandi og er íslenskur ríkisborgari eða nýtur jafnrjettis við þá.
Útlendur er hver sá, sem ekki getur talist innlendur samkvæmt þessum lögum.
Umsœkjandi er hver sá maður, fjelag, samlag eða stofnun, er sótt hefir
um vatnsorkusjerleyfi samkvæmt þessum lögum.
Sjerleyfishafi er hver sá, er fengið hefir og ræður yfir vatnsorkusjerleyfi samkvæmt þessum lögum.
Virki merkir hver þau mannvirki og tæki, sem gerð eru, notuð eða
höfð til taks, eða i ráði að gera, nota eða hafa til taks, samkvæmt umsókn
(4. gr.) eða sjerleyfi, og tekur yfir orkuver, orkuveitu og iðjuver.
Miðlunarvirki merkir hver þau virki, sem til þess eru ætluð að
breyta eðlilegu vatnsmagni í vatnsfalli.
Orkuver merkir öll þau virki, sem til þess eru ætluð að ná vatnsorku
úr fallvatni og breyta henni i raforku eða annað orkuliki, svo sem miðlunarvirki og hver þau virki, sem breyta framrás og farveg vatnsins, fyrirhleðslur,
skurðir, undirgöng, vatnsæðar o. fl., orkustöðvarnar með þar til heyrandi
Alpt. 1921. A. (33, löggjafarping).
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vjelum og öðrum tækjum, þar með taldar eimorkuvjelar eða aðrar orkuvjelar, sem ætlaðar eru i viðlögum til viðbótar eða í stað vatnsorkuvjelanna,
með ibúðarhúsum verkamanna og hverjum þeim húsum, sem til heyra, ásamt
öllum landspildum og rjettindum, sem höfð eru eða ætluð í þarfir orkuversins.
Orkuveita merkir hver þau virki, sem ætluð eru til að koma vatnsorkunni í einhverju liki frá orkuveri þangað, sem þeir taka við henni, er
hagnýta hana.
Iðjuver merkir hver þau mannvirki, hús og tæki, sem umsækjandi
eða sjerleyfishafi reisir eða ætlar að reisa í þarfir þeirrar iðju, sem hann
ætlar orkuna til.
Fyrirtœki merkir það fyrirtæki, sem umsækjandi eða sjerleyfishafi
slofnar og rekur, eða ætlar að stofna og reka, samkvæmt umsókn sinni eða
sjerleyfi, og tekur yfir orkuver, og þar að auki orkuveitu og iðjuver, ef því
er að skifta.
II. kafli.
Almenn ákvœði.
2. gr.
Eigi er heimilt að virkja fallvatn (foss eða hávaða) til orkunýtingar,
nema landsstjórnin leyfi, ef um meiri orkunot er að ræða en 500 eðlishestöfl.
Innlendum mönnum, er heimildir hafa til fallvatna, er heimilt að
virkja úr þeim 500 eðlishestöfl án sjerleyfis.
Landsstjórn getur og veitt samþykki til, að hjeraðsstjórnir og aðrir
virki fallvötn án sjerleyfis, þótt um meiri orkunot sje að ræða en 500 eðlishestöfl, ef að eins er ætlað til þess að fullnægja raforkuþörf almennings.
Um virkjun rikisins á falivötnum fer eftir ákvæðum Álþingis.

III. kafli.
Um sjcrleyfi til handa innlendum mönnum.
3. gr.
1. Innlendir menn geta fengið sjerleyfi landsstjórnar til að virkja fallvötn, ef fyrirtækið horfir til nytsemdar og fer ekki i bága við hagsmuni almennings, með þeim nánari skilyrðum, sem landsstjórnin setur, samkvæmt
þessum og öðrum gildandi Iögum.
2. Sama gildir um :
a) hlutafjelög og önnur fjelög, sem að lögum eru talin fjelög með
takmarkaðri ábyrgð, ef stjórn þeirra er alinnlend og allur fjárstofninn eign
innlendra manna,
b) stofnanir, ef stjórn þeirra er alinnlend og markmið þeirra horfir
til almenningsheilla.
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Umsóknir um vatnsorkusjerleyfi.
4. gr.
Hver sá, er æskir sjerleyfis til að virkja fallvatn, skal senda landsstjórn umsókn sina og láta fylgja upplýsingar um þau atriði, er hjer segir:
1. Nafn, staða og heimili umsækjenda.
2. Nafn eða lýsing á því vatnsfalli eða stöðuvatni, sem hugsað er til
að taka vatn úr.
3. Hvar hugsað er að veita vatninu úr farvegi og hvar i hann aftur,
og hæðarmunur á yfirborði vatnsfallsins á þeim tveim stöðum.
4. Vatnsmagnið alt (i tenm. á sek.) á þeim stað, þar sem vatn skal
tekið upp, i minsta, mesta og meðallagi; á hverju sú skýrsla er bygð.
5. Hvort miðlunarvirki eru fyrirhuguð, og þeim þá lýst, og fylgi uppdráttur, og sýnt á honum það land, sem fer í kaf, og sagt flatarmál þess;
nefnt rúmmál þess vatns, sem safna megi i uppistöðuna.
6. Stutt en skýr lýsing á öllu fyrirtækinu, orkuveri, orkuveitu, iðjuverum, samgönguvirkjum o. fl., eftir þvi hvað gera á; fylgi uppdrættir og
lýsing, sjáist á þeim, hvar og hvernig hugsað er að reisa öll mannvirkin;
skýrt frá því, hve mikið vatn (tenm. á sek.) hugsað er að taka úr farvegi
að orkuverinu, hver fallhæðin verður á því vatni og hve mörg hestöfl
nýtast á vatnshjóli; hvort og þá hve nær hugsað er til að stækka orkuverið,
svo að alt vatnsmagnið verði notað.
7. Lýst þeim landspildum, sem umsækjandi telur sig þurfa til afnota
við orkuverið, þær sýndar á uppdrættinum og eigendur þeirra nefndir.
8. Nefnd mannvirki, ef nokkur eru, ofar eða neðar, gerð til að nota
vatn úr vatnsfallinu, t. d. til áveitu; sagt til, hvort nokkurt þeirra muni biða
baga af orkuverinu, og þá hver og hvernig.
9. Hve nær umsækjandi telur.sjer fært að hafa til fullnaðardrætti og
fullnaðaráætlun.
10. Hve nær hann telur sjer fært að byrja á virkjunum og hve nær
að hafa þau fullgerð, hversu margt verkafólk muni þurfa i flesta lagi, meðan
virkin öll eru i smíðum, og hversu margt til rekstrar alls fyrirtækisins framvegis; hvort umsækjandi fer fram á að mega ráða útlent verkafólk, og þá
hvaðan og hversu margt.
11. Til hvaða iðju orkan er ætluð, að þvi fráskildu, sem kynni að
verða áskilið almenningi til afnota; hvort umsækjandi ætlar sjálfur að reka
þá iðju, eða selja öðrum orkuna til þess, og þá hverjum, og hvað þvi er til
sönnunur, að hann eigi kaupanda vísan.
12. Hvar iðjuver eiga að standa, sem orkuna fá, og þeim lýst.
13. Hvernig hugsað er til að veita orkunni frá orkuverinu að iðjuverum, og yfirleitt til þeirra, sem ráðgert er að fái orku frá orkuverinu; lýsing á þeirri leið og veituvirkjum, sem fyrirhuguð eru.
14. Hvort umsækjandi telur sjer þörf á samgöngubótum lil flutuings
að og frá orkuveri eða iðjuveri, eða báðum, og því lýst, hvað hann ætlar
fyrir sjer og fer fram á um þær samgöngubætur.
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15. Áætlun um það, hvað öll virkin muni kosta: a) miðlunarvirki, b)
orkuver, c) orkuveita, d) iðjuver til hagnýtingar á orkunni, e) samgönguvirki.
16. Hvort umsækjandi hefir ráð á öllu þvi fje, sem með þarf; ef ekki,
þá hvernig hann hygst að afla þess fjár, sem á vantar, og hverjar líkur eru til
að það muni takast.
17. Ef umsóknin er send fyrir hönd einhvers fjelags eða stofnunar,
sbr. 3. gr. 2. lið, þá skal segja nöfn, stöðu og heimili stjórnenda, segja til hvar
höfuðskrifstofa þess er og varnarþing, láta fvlgja lög þess, eða aðrar fullgildar sannanir fvrir þvi, að það fullnægi skilyrðum 3. greinar, enn fremur
sönnun þess, að umsækjandi hafi fult umboð þess fjelags, eða stofnunar, til
að bera fram slika umsókn og koma slíku fyrirtæki á fót.
Landsstjórn getur, ef þurfa þykir, heimtað af umsækjanda hverskonar
nánari eða frekari upplýsingar, áður en honum verði svarað, enda sanni hann
fyrir landsstjórn, áður leyfi er veitt, heimildir sinar til vatnsorku þeirrar, er
hann vill hagnýta.
5. gr.
Áður sjerleyíi er veitt, skal landsstjórn senda fyrirspurn til þess hjeraðs, sem fallvatnið er i, og annara nálægra hjeraða, ef ástæða þykir til, skýra
i stuttu máli frá efni umsóknarinnar og spyrja hjeraðsstjórn, hvort hún hafi
sjálf huga á þvi að virkja þetta fallvatn i almenningsþarfir, og þá hvenær
og hvernig hún sjái sjer fært að koma þvi i verk. Ef hjeraðsstjórn getur
tekið að sjer virkjun þessa, má eigi veita öðrum sjerleyfi.
6- grNú eru mælingar, frumdrættir og áætlanir umsækjanda ekki svo nákvæmar, að landsstjórn telji gerlegt að ráða málinu til lykta, og ástæðan sú,
að itarlegri mælingar á fallvatninu og öllum staðháttum o. fl. mundu baka
umsækjanda mjög mikinn tilkostnað, og má þá landsstjórnin veita honum
rannsóknarleyfi; skal það leyfi veita honum forgangsrjett, ef til kemur, að
landsstjórnin veitir sjerleyfi til að virkja þetta fallvatn, ef engin ótvirætt álitlegri umsókn verður þá fyrir hendi.
Slikt rannsóknarleyfi má ekki veita til lengri tima en 2 ára.
7. gr.
Þá er sjerleyfis er beiðst, er fer fram úr 25000 hestöflum, skal samþykki Alþingis fengið áður en sjerleyfið er veitt, og sæti málið sömu meðferð
á þinginu sem lagafrumvörp.
8. gr.
Hvert vatnsorkusjerleyfi skal meta svo, sem það feli í sjer öll þau
ákvæði þessara laga, er náð geta til allra sjerleyfa, enda þótt þau sjeu ekki
tekin i sjerleyfisbrjefið.
9. gr.
í sjerleyfi skal greina þessi alriði, eftir þvi sem við á:
1. Nafn ogheimiliumsækjanda.
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2. Tilvitnun í umsókn hans og rannsóknarleyfi, ef þa\hefir verið veitt.
3. Sjerleyfistíminn tiltekinn, sbr. 11. gr.
4. Þvi lýst greinilega, hver og hve stór þau virki eru, sem sjerleyfið
heimilar að halda við og hagnýta, og visað til uppdrátta, landabrjefa eða frumdrátta, er landsstjórn hefir samþykt, þar sem sjá má legu og stærð virkjanna;
má festa afrit af þeim við sjerleyfisbrjefið.
5. Tekið til það vatnsmagn, sem veita megi, í mesta lagi, úr farvegi,
og hagnýta, i upphafi og framvegis, meðan sjerleyfið helst, og sje um miðlun
að ræða, þá nefna það rúmmál vatns, sem safna má i mesta lagi fyr eða
síðar á sjerleyfistímanum.
6. Hvaða árgjald skuli greiða aí hverju hestafli og á hvern hátt
ákveða skuli þá hestaflatölu, sem gjaldskyld er, sbr. 12. og 13. gr.
7. Tekið fram, til hvers hann megi nota orkuna; hvað rikinu og almenningi er áskilið af orkunni, ef krafist verður íyr og síðar; hvort hann
megi annars selja orku eða leigja, eða aðrir hagnýta hana; og sje svo, þá
nefna innan hverra endimarka honum skuli heimilt að selja orkuna eða
leigja, eða afhenda öðrum notkunarrjett á henni, eftir því sem nánar er um
mælt i 14. og 15. gr.
8. Hve nær öll virkin skuli fullgerð i siðasta lagi, sbr. 17. gr.
9. Hve nær sjerleyfishafi skuli hafa afhent fullnaðardrætti og fullnaðaráætlun, sbr. 16. gr.
10. Hver þau lönd eru eða landsafnot, rjettindi eða mannvirki, sem
sjerleyfishaíi þarf að geta tekið lögnámi i þarfir fyrirtækisins.
11. Hvort og hversu mikið fje hann skuli setja því til tryggingar, að
hann rjúfi ekki sjerleyfisskilyrðin að neinu leyti, og greiðist það innan 8 vikna
frá þvi er honum er tilkynt samþykki landsstjórnar á fullnaðardráttum.
12. Að landsstjórn eða umboðsmanni hennar skuli jafnan frjáls aðgangur að öllum mannvirkjum sjerleyfishafa til eftirlits. í sjerleyfi má og
áskilja, að kostnaður við eftirlit og rannsóknir, er stjórnin lætur framkvæma,
samkv. 20. og 22. gr., þar með talin starfslaun kunnáttumanna er hún skipar
til þess, greiðist að einhverju eða öllu leyti af sjerleyfishafa.
13. Önnur skilyrði, sem landsstjörnin telur nauðsynleg til almenningsheilla, svo sem um viðurgerning verkafólks, umbætur á samgöngutækjum,
um fjárstofn fjelagsins, sbr. 25. gr., svo og hvort, og þá með hvaða skilyrðum,
sjerleyfishafa sje heimilt að nota aðra verkamenn en þá, sem eru islenskir
rikisborgarar eða hafa haft heimilisfang bjer á Iandi í eitt ár, við byggingu
orkuversins eða við atvinnurekstur þann, sem fær orku þaðan.
10. gr.
Sjerleyfishafa skal skylt:
1. Að greiða þann kostnað, sem hlýtst af aukinni löggæslu vegna
starfsemi hans.
2. Að greiða þann kostnað, sem stafar af auknu viðhaldi á vegum,
brúm eða öðrum samgöngutækjum, vegna atvinnu hans eða þeirra iðjuvera,
sem honum tilheyra og fá orku úr orkuveri hans. Samgöngutæki, er sjerleyfishafi lætur gera i þarfir atvinnu sinnar, skulu vera heimil til almenningsnota, að svo miklu leyti sem landsstjórnin telur það verða mega, án veru-

222

Þingskjal 22

legs óhagræðis eiganda. Hæfileg borgun fyrir þau afnot, ef eigi er um vegi
eða brýr að ræða, greiðist eftir gjaldskrá, er stjórnarráðið samþykkir.
3. Að gera nauðsynlega ráðstöfun, eftir nánari fyrirmælum stjórnarráðsins, er tryggi sveitarfjelögin gegn þvi, að verkalýður hans verði þeim
til þyngsla.
4. Að veita islenskum atvinnuvegum kost á afurðum þeim, sem framleiddar eru með orkunni, ef þær mega koma þeim að gagni, fyrir niðursett
verð, er svari tilkostnaði við vinsluna, að viðbættum hæfilegum ágóða, og
skal landsstjórn ákveða verðið eftir tillögum vatnamálastjóra.
5. Að láta i tje til ríkisins, hjeraða eða orkuveitufjelaga alt að tilteknum hluta orkunnar eða alt að einhverri tiltekinni hestaflatölu eða orku, eftir
þörfum almennings á tilteknu svæði, fyrir verð, sem landsstjórnin ákveður
og miðast við tilkostnað, að viðbættum tilteknum hundraðshluta, venjulega
ekki meira en lO°/o og aldrei meira en 2O°/o. Landstjórnin setur, eftir tillögum vatnamálastjóra, reglur um orkuútlátin að öðru levti, sbr. 14. og 15. gr.

Um timalengd sjerleyfis.
11- gr1 sjerleyfi skal tiltaka timalengd hvers sjerleyfis, og má hun aldrei
fara fram úr sextiu og fimm árum, að telja frá þeim degi, er sjerleyfi var veitt.

Um sj e r 1 ey f is á r gj ö 1 d.
12. gr.'
1. Greiða skal árgjald af hverju sjerleyfi i rikissjóð og skal miða það
við þá hestaflatölu, sem hagnýtt er, eða heimilað er að hagnýta, eftir því sem
betur þykir haga.
2. Landsstjórnin ákveður þetta árgjald, og má það ekki nema minnu
en 50 aurum og ekki meiru fyrstu 25 árin frá þvi er virkin eru fullgerð en
5 kr. af hverju hestafli.
3. Gjalddagi árgjaldsins er 2. janúar ár hverl, og greiðist fyrirfram.
4. Það árgjald, sem ákveðið er i fyrstu, skal haldast þar til 25 ár eru
liðin frá þvi er virkin voru fullgerð, nema landsstjórn, og sjerleyfishafi semji
sin á milli um breytingu á því. Því sjerleyfisgjaldi, sem þá verður ákveðið,
má svo breyta að liðnu 25 ára timabilinu, ef vill, á hverjum 10 ára fresti,
þó svo, að gjaldið verði aldrei hærra en 10 kr. af hverju hestafli.
5. Ef landsstjórn ætlar að hækka sjerleyfisgjaldið, skal hún. gera
sjerleyfishafa viðvart um þá fyrirhuguðu hækkun með árs fyrirvara að
minsta kosti.
6. Innan 8 vikna frá þvi er sjerleyfishafa var gert viðvart, má hann,
ef vill, senda landsstjórninni skrifleg andmæli gegn þessari fyrirhuguðu hækkun, og lýsa þeim ástæðum, sem hann ber fyrir sig. Náist síðan ekki samkomulag, sker sjerleyfisdómur úr.
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13. gr.
Lögtaksrjettur fylgir sjerleyfisárgjöldum og öðrum gjöldum, er hvíla á
sjerleyfishafa samkvæmt lögum þessum, þar á meðal sektum, og standa eignir
og rjettindi sjerleyfishafa að veði fyrir þeim.

Um verðlag á orku,
14. gr.
1. í sjerleyfisbrjefi skal ákveða:
a) hvar og til hvers sjerleyfishafi megi sjálfur hagnýta þá orku, sem
hann aflar sjer samkvæmt sjerleyfinu.
b) innan hverra endimarka honum skuli frjálst að selja einstökum
mönnum eða fjelögum orku, ef minnu nemur eu 300 kílóvöttum til sama
kaupanda.
c) hversu mikið af orkunni skuli standa til boða i almenningsþarfir,
rikinu eða hjeruðum eða raforkufjelögum, fyr og siðar á sjerleyfistimanum,
ef krafist verður, og þá með hvaða fyrirvara.
2) Ef honum býðst kaupandi að orku, utan þess takmarks, sem ákveðið er i sjerleyfi hans samkvæmt 1. lið b., og er um minni kaup að ræða
en nemi 300 kílóvöttum, þá má landsstjórn leyfa honum að selja, ef salan,
að hennar dómi, fer ekki i bága við hagsmuni almennings.
3. Nú býðst honum kaupandi eða leigjandi að orku, svo að nemur 300
kilóvöttum eða meiru, og má hann þá þvi að eins láta orkuna af hendi, ef
landsstjórnin gefur út orkuleyfi þeim til handa, sem falast eftir orkunni, og
tilkyunir honum, að það leyfi sje veitt og með hvaða skilmálum. Skal honum
þá skylt að haga afhendingu raforkunnar í fullu samræmi við þá skilmála,
sem settir eru í orkuleyfinu.
4. Landsstjórn er heimilt að veita slík orkuleyfi, ef vatnamálastjóri telur
það ekki fara i bága við orkuþarfir almennings og mælir með þvi, en jafnan
skal landsstjórn binda slikt orkuleyfi hverjum þeim skilyrðum, sem lög mæla
fyrir, eða almenningsheill krefur, að hennar dómi; og skylt er landsstjórninni
að synja um orkuleyfi, ef það, að hennar dómi, mundi fara i bága við hagsmuni almennings.
15. gr.
1. Verðið á þeirri orku, sem sjerleyfishafi selur samkvæmt 14. gr. 1.
b. og c., skal jafnan fara eftir gjaldskrá, sem landsstjórnin setur.
2. Áður en gjaldskrá er sett skal sjerleyfishafi gera grein fyrir tilkostnaði. En óheimilt er honum þá að meta sjerleyfi sitt til peningaverðs,
og landareignir sínar, sem hann notar í þarfir orkuversins, má hann ekki
meta verðhærri en aðrar jafnstórar landareignir i sömu sveit, sem fjær eru
vatnsfallinu, en jafnar að landgæðum.
3. Hafi sjerleyfishafi að dómi kunnáttumanns metíð tilkostnað sinn of
hátt, þá má landsstjórnin miða gjaldskrána við þann lægri tilkostnað, sem
hún álítur að frekast verði tekinn til greina.
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4. Nú hefir rekstrarkostnaður sjerleyfishafa á orkuveri hans orðið svo
mikill, að óhófi gegnir, og má þá miða orkuverðið við þau minni útgjöld,
sem nægja myndu, ef reksturinn væri í góðu lagi og útsölunni á orkunni
haganlega fyrir komið. Skal landsstjórn þá skýra sjerleyfishafa frá öllu þvi,
sem hún telur ábótavant, og gera sjer alt far ura að koma viðskiftum sjerleyfishafa við almenning i það horf, að afhending orkunnar geti orðið sem
haganlegust og verðið sem lægst, en sjerleyfishafi þó haft rjettmætan hagnað
af fyrirtæki sínu.
5. Þessa gjaldskrá skal endurskoða eigi sjaldnar en á hverjum 5 ára
fresti.
6. Ef kærur berast frá almenningi þess i milli út af því, að afhending
orkunnar sje ekki í lagi, eða verðið sje mun hærra en þá gerisl þörf, eða frá
sjerleyfishafa, að verðið sje svo lágt, að hann biði tjón af sölunni, skal landsstjórn reyna að miðla málum milli kaupanda og seljanda, og má hún þá,
breyta einstökum atriðum i gjaldskránni, lækka eða hækka, ef hún telur það
rjettmætt.

Um fu 11 naðardræ11i og fullnaðaráætlun.
16. gr.
1. Þegar eftir að sjerleyfi er veitt skal sjerleyfishafi taka til að semja
fullnaðardrætti sina og sundurliðaða fullnaðaráætlun, er nái yfir öll virkin og
alla gerð og rekstur fyrirtækisins í heild sinni. Fullnaðardrættir og áætlanir
skal vera svo vandað og nákvæmt, að unt sje að framkvæma verkið eftir
þeim í öllum atriðum.
2. Þessa fullnaðardrætti og fullnaðaráætlun skal senda landsstjórn til
athugunar; getur hún heimtað enn frekari upplýsingar, ef þurfa þykir, því til
tryggingar, að fyrirtækið sje vel ráðið og verði til hagnaðar fyrir almenning
sem best má verða.
3. Landsstjórn getur síðan lagt samþykki sitt á þá fullnaðardrætti og
fullnaðaráætlun. En skylt er sjerleyfishafa að láta í tje hvers konar frekari
upplýsingar sem krafist kann að verða af honum i samræmi við ákvæði þessara laga.
4. Pessu málefni skal ráðið til lykta áður en 4 mánuðir eru liðnir frá
þeim degi, er sjerleyfishafa bar að afhenda fullnaðardrætti sina og áætlun
samkvæmt sjerleyfisbrjefinu. Skal þá landsstjórnin gera sjerleyfishafa kunnugt,
að hún hafi:
a) samþykt fullnaðardrætti hans og áætlun án frekari skilmála,
b) samþykt þetta tvent með tilteknum skilyrðum og þau nefnd, eða
c) neitað um samþykki sitt, og málinu sje vísað til sjerleyfisdóms.

Mannvirkin reist.
17. gr.
Sjerleyfishafi skal byrja á virkjunum eigi síðar en 1 ári eftir að hon
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um barst samþykki landsstjórnar samkvæmt 16. gr. Skal hann halda verkinu
áfram, án þess hlje verði á, önnur en þau, er stafa af illviðrum eða öðrum
viðburðum, sem ekki verður við ráðið. Skal hann fullgera öll virkin innan 7
ára frá dagsetningu sjerleyfis og í samræmi við þá fullnaðardrætti og áætlanir,
sem landsstjórn samþykti, skilvrðin í sjerleyfinu og fvrirmæli þessara laga.
18. gr.
Þegar landsstjórnin hefir veitt sjerleyfi, eru landeigendur og leiguliðar
á því svæði, sem mannvirkin eiga að ná yflr, skyldir að þola þau á löndum
sínum og lóðum, svo og að láta af hendi land og mannvirki, og að þola hvers
konar afnot af landi, takmarkanir á umráðarjetti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar verksins, viðhalds þess og starfrækslu, gegn fuflu
endurgjaldi, sem skal ákveðið með mati, ef samkomulag næst eigi.
19. gr.
1. Sjerleyfishafa er óheimilt að byrja á virkjunum fyr en honum hefir
verið tilkynt samþykki landsstjórnar samkvæmt 16. gr., og þeir sjerstöku skilmálar fyrir því samþykki, ef nokkrir eru, enda hafl hann Rst yfir því skriflega, að hann gangi að þeim viðbótarskilyrðum.
2. Nú vill sjerleyfishafi haga virkjunum eða öllu fyrirtækinu eitthvað
öðruvísi en samþykt hafði verið (16. gr.), og er um ótvíræða brevtingu að
ræða, og verður hann þá að senda landsstjórninni nákvæma lýsingu á þeirri
fyrirhuguðu breytingu, og getur landsstjórnin leyft honum breytinguna; er
honum þá skylt að hlíta þeim skilyrðum, sem landsstjórn kann að setja fyrir
því samþykki sinu; sama gildir, ef hann sækir um framlenging á þeim fresti,
sem honum var ætlaður til að fullgera virkin. Frestur þessi má þó ekki lengri
vera en 1 ár, og má setja gjald til ríkissjóðs sem skilyrði fyrir honum.
20. gr.
Landsstjórn, eða sá, er hún veitir umboð til þess, skal hafa frjálsan
aðgang að öllum virkjum sjerleyfishafa, meðan þau eru í smíðum, til að gæta
þess, að öll virkin verði gerð í fullu samræmi við samþykta fullnaðardrætti
og öll þau skilyrði, sem sjerleyfishafa ber að halda. Hann skal veita því athygli, hver tilkostnaðurinn verður, og þá eiga heimtingu á að sjá alla reikninga sjerleyfishafa og verkstjóra hans þar að lútandi.

j
i
j
í
*
í
j
>
’

21. gr.
1. Ef verkfræðingur er settur til eftirlits, samkvæmt 20. gr., þá er sjerleyfishafa skylt að fara eftir hverri skriflegri fyrirsögn hans, sem lýtur að þvi,
að öll virkin verði gerð í samræmi við þá samþyktu fullnaðardrætti; ef ágreiningur verður milli þeirra, skal landsstjórn skera úr, og skal það vera fullnaðarúrskurður.
2. Nú vanrækir sjerleyflshafi að fara eftir skriflegri fyrirsögn verkfræðingsins, sem eftir lítur, eða úrskurði landsstjórnar, og getur hún þá skipaft
sjerleyfishafa að stöðva alla vinnu að virkjunum, þar til hann bætir úr vanrækslu sinni.
Alþt. 1921, A. (33. löggjafarþing)
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3. Sjerleyfishafa er skylt að senda landsstjórn, nær sem krafist verður,
skýrslur um verkið.
4. Innan 8 vikna frá þeim degi, er ákveðið var í sjerleyfinu að virkin
skyldu fullger, ber sjerleyfishafa, nema landsstjórnin hafi veitt frest (19. gr.)
að senda henni skriflega yfirlýsingu um það, að virkjun sje nú lokið.

Um viðhald og rekstur.
22. gr.
Landsstjórninni skal heimilt, þá er ástæða þykir til, að skipa kunnáttumann til að rannsaka virkin, og fá honum umboð til þess. Skal sá kunnáttumaður hafa frjálsan aðgang að öllum virkjum og öllum rekstri þeirra, svo
og að öllum bókum, uppdráttum og skýrslum, sem koma sjerleyfinu við eða
íyrirtækinu. Skal honum heimilt, að framkvæma hvers konar mælingar, atliuganir og rannsóknir, sem honum þykir þurfa í þessu skyni. Að því loknu
er sjerlevfishafa skylt, að hlita úrskurði landsstjórnar um það, hve miklu
vatni sje safnað, tekið eða notað, og hversu mikillar orku sje aflað eða
afla mætti.
23. gr.
Aldrei má stöðva rekstur virkjanna að nauðsynjalausu, nje heldur að
nauðsynjalausu draga svo úr honum, að neins missi við af þvi afli, sem selt
er í almenningsþarfir.
24. gr.
Hver sjerleyfishafi skal halda nákvæma sundurliðaða reikninga yfir
allar tekjur og gjöld fyrirtækisins.
Landsstjórnin getur, nær sem vill, krafist þess, að hver sjerleyfishafi
láti henni í tje, á 4 mánaða fresti, skýrslu um allan fjárhag fyrirtækisins, og
skipað fvrir um, hvernig slík skýrsla skuli gerð.
Landssfjórninni, eða þeim. er hún skipar til þess, skal heimilt, er þörf
þykir, að rannsaka allar bækur, reikninga og yfirlit, sem áhræra alt fyrirtæki
eða virki sjerleyfishafa.
25. gr.
Hlutabrjef eða önnur eignarskirteini í fjelagi, sem á að fá eða hefir
fengið sjerleyfi, samkvæmt lögum þessum, verða að bera nafn eiganda, og geta
þau ekki orðið eign annara eða veðsett öðrum en rikinu eða þeim, er sjerlevfi má veita, samkvæmt 3. gr. og 36. gr., eða Landsbanka íslands. Landsstjórnin getur þó veitt leyfi til að veðsetja þau öðrum bönkum eða fjelögum
á Islandi. Þetta skilyrði skal setja í brjefin á íslensku, dönsku, ensku, frönsku
og þýsku. Skal fjelagið skrásetja nöfn fjelaga sinna, stöðu þeirra, lögheimili og
ríkisfang. Þó skal öðrum en þeim, er hjer greinir, frjálst að eignast slík hlutabrjef eða eignarskírteini að erfðum, og koma þá til greina ákvæði 32. gr.
Sama gildir, ef hluthafi eða eigandi eignarskirteina missir rjett til sjerleyfis,
samkvæmt 3. gr. og 36. gr.
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Aðjjafnaði skal setja það skilyrði í sjerleyfi, að fjárstofn fjelagsins skuli
á hverjum tíma, nema að minsta kosti þriðjungi þess fjár, sem þá hefir verið
varið til fyrirtækisins.

Sjerleyfisskilyrðum breytt.
26. gr.
Nú vill sjerleyfishafi:
a) breyta virkjum sínum, og um gagngerða breyting er að ræða frá
þeim fullnaðardráttum, sem þau voru gerð eftir, og vitnað er til í sjerleyfisbrjefi hans,
b) taka orkuna til annara afnota en honum voru leyfð (14. gr. 1. lið),
og skal hann þá senda landsstjórn frumdrætti og lýsingu á þeirri fyrirhuguðu
breytingu. Má landsstjórn leyfa breytinguna, og getur hún þá sett hver þau
skilyrði, sem henni þykir hlýða, og skal fara um þau eftir þeim lögum og
reglum, sem þá verða í gildi.

U m f r a m s a 1.
27. gr.
1. Nú vill sjerleyfishafi afhenda sjerleyfi sitt eða fyrirtækið, sem sjerleyfið er miðað við, öðrum til handa, og verður hann þá að fá skriflega
heimild landsstjórnar til þess, og það enda þótt i ráði sje, að eitthvert hjerað
landsins taki við af honum.
2. Slíkt framsalsleyfi má landsstjórnin því að eins veita, að skiftin fari
ekki i bága við hagsmuni almennings, og þá sjerstaklega, að sjerleyfishafa sje
ekki heitið neinni borgun fvrir þau rjettindi, sem honum hafa verið veitt með
sjerleyfinu.
3. Enga slíka afhending eða framsal skal meta löglegt, nema viðtakandi
gangist undir alla skilmála framseljanda á þann hátt, að landsstjórnin taki
gilt, svo og þá skilmála, sem landsstjórnin kann að setja i framsalsleyfi sínu.
28. gr.
1. Ekkert það fyrirtæki, sem stofnað er til eftir sjerleyfi, samkvæmt
þessum lögum, má setja að veði, nema landsstjórnin leyfi, enda sje lánsfjeð
ætlað i þarfir fyrirtækisins.
2. Nú hefi lánardrottinn tekið eignir fyrirtækis, sem stofnað er til eftir
sjerleyfi, samkvæmt lögum þessum, fjárnámi, og er honum þá rjett að reka
fvrirtækið í alt að þvi 5 ár, meö því móti, að hann ræki allar þær kvaðir og
skilmála, sem á sjerleyfishafa hvila samkvæmt sjerleyfmu.
3. Ef lánardrottinn hefir ekki neytt heimildar sinnar, samkvæmt 2.
tölulið, eða sjerleyfishafi hefir ekki að þeim tíma liðnum, sem þar segir, tekið
við fyrirtækinu aftur, eða framsal farið fram, samkvæmt 27. gr., þá skal landsstjórnin láta selja fyrirtækið á nauðungaruppboði. Salan bindur þá sjerleyfishafa og lánardrottna hans, svo og þá, sem kynnu annars að eiga veð í fyrir-
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tækinu. Salan fer fram á kostnað sjerleyfishafa, þannig að ekkert af þvi andvirði, sem fæst, verði honum greitt, fyr en lánardrottinn hefir fengið skuld
sína goldna.
4. Eigandaskifti á nauðungaruppboði eru því að eins lögleg. að kaupandinn sje ríkið, innlent hjerað eða einhver sá, er sjerleyfi má veita samkvæmt
3. gr. og 36. gr., og skal meta svo, sem salan fari fram með því skilyrði, að
kaupandi. ef annar er en ríkið, gangist undir allar þær kvaðir og skilmála,
sem á eigandanum hvíldu, samkvæmt sjerlevfi hans.
5. A slíku nauðungarupphoði skal ríkið ávalt eiga forkaupsrjett að jöfnu
boði við aðra, og einnig viðkomandi hjerað, að ríkinu frágengnu.
6. Ef fallvatn, orkuver eða orkuveita fellur til ríkisins, samkvæmt 34.
gr., eða eru leyst inn af ríkinu, afmást öll veðbönd, er á fyrirtækinu hvíla.

Um sj e r 1 e v fi s d ó m.
29. gr.
1. Ef landsstjórn telur, að vanrækt hafi verið eða vanrækt sje ad
halda eða fullnægja einhverjum þeim skilyrðum, sem sjerleyfi er bundið, þá
getur hún látið ganga sjerlevfisdóm um það málefni. Skal hún þá tilkynna
sjerleyfishafa, að sjerleyfisdómur verði látinn ganga um sök hans, og nefna
sökina. Dómurinn ákveður stefnufrest. 5 menn skulu eiga sæti í sjerlevfisdómi. Hæstirjettur nefnir dómendur, og skal formaður dómsins vera einn
dómenda þaðan. Sjerleyfisdómur má kalla vitni til og yfirheyra þau og eiðfesta; hann má og fresta úrskurði sínum, til að útvega frekari upplýsingar,
en þó aldrei lengur en svo, að úrskurður verði feldur á 1 árs fresti frá þvi
er hann tók við málinu.
2. Sjerleyfisdómur fellir fullnaðarúrskurð um málið, þar á meðal :
a) hvort og að hverju levti brotið hefir verið á móti sjerleyfisskilyrðunum,
b) hvort brotið skuli varða sjerleyfisriftingu þegar í stað eða tiltekinni sekt ásamt ákveðnum aðgerðum til yfirbóta á tilteknum fresti, eða að
jsjerleyfismálefninu sje komið i löglegt horf innan tiltekins tíma.

Um sj erlevfisbrot og sj erley fisriftingu.
30. gr.
Brot á skilvrðum þeim, sem eitthvert sjerleyfi er bundið, varða sektum. alt að 5 kr. á hvert hestafl, sem lieimilað er til afnota samkvæmt sjerlevfinu, eða sjerlevfisriftingu, ef miklar sakir eru.
31. gr.
1. Nú er sjerlevfisbrotið fólgið í einhverri þeirri breytingu á fyrirtækinu, sem er til tjóns eða baga fvrir hagsmuni almennings, og það að nauðsynjalausu, og skal það þá varða sektum og sjerleyfishafa jafnframt gert a&
skvldu að hafa lokið tiiteknum umbótum á fyrirtækinu, til að koma því í
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Iöglegt horf á tilteknum fresti, sem ekki má vera skemmri en 6 mánuðir og
ekki Iengri en 3 ár, að viðlagðri sjerleyfisriftingu, ef út af er brugðið.
2. Ef sjerlevfishafi hefir áður verið sektaður fyrir sjerlevfisbrot, má, ef
það kemur oftar fyrir, láta brot varða sjerleyfisriftingu.
3. Ef sjerleyfi er riftað, skal landsstjórnin láta selja fyrirlækið á nauðungaruppboði samkvæmt fyrirmælum 28. gr.
32. gr.
1. Ef fjelag eða stofnun, sem fengið hefir sjerleyfi eftir lögum þessum,
tekur þeirri breytingu, að þau skilvrði, sem um ræðir, eru ekki lengur fyrir
hendi, eða sannist það, að þau hafi ekki frá upphafi verið fvrir hendi, þá
skal veita frest til að koma málinu í löglegt horf, t. d. með því að öðlast það
sjerleyfi, sem til þarf, eða heimild, eða með frjálsri riftingu á gerðum kaupum, eða með því að selja eignina einhverjum, sem hefir rjett til að eignast
hana samkvæmt 3. gr. eða 36. gr. og fyrirmælum 28.gr., eftirþvísem við á, og
skal sá frestur eigi skemmri en 6 mánuðir og eigi lengri en 3 ár.
2. Ef ekki er hirt um frest, sem settur hefir verið samkvæmt 1. lið
þessarar greinar, skal landsstjórn láta selja eignina á nauðungaruppboði, og
fer um það nauðungaruppboð sem segir í 28. gr.
3. Nú gengur eign eða rjettindi í erfðir til einhvers þess, sem ekki
fullnægir skilyrðum þessa kafla til að öðlast sjerleyfi og skal þá fara eftir
ákvæðunum í 1. og 2. lið þessarar greinar, nema að samningi verði við erIendar stjórnir að veita lengri frest en til er tekið í 1. lið. Ef slík eign eða
rjettindi tilheyrir innlendri konu, þá skal það vera sjereign hennar, ef hún
giftist útlendum manni, sem ekki hefir fengið sjerleyfi.

U m sj er 1 ey fi ss 1 i t.
33. gr.
1. Þá er 40 ár eru liðin frá þvi orkuver var tekið til starfa, hefir ríkið
rjett til að levsa til sín alt orkuverið og orkuveituna, enda sje Alþingi því
samþykt. Sama rjelt hefir rikið á hverjum 5 ára fresti þar á eftir til enda
sjerleyfistimans.
2. Um þá innlausn skal fara sem hjer segir: Landsstjórnin skal tilkvnna sjerlevfishafa 5 árum fvrirfram, að hún ætli að þeim tima liðnum að
leysa orkuverið til sín og önnur tilgreind virki í sambandi við það. Þegar
landsstjórn þá levsir slík virkí til sín, þá skal fara um bætur til sjerleyfishafa
sem hjer segir:
a) Rjettindi þau, sem sjerleyfið heimilaði, skal hann láta af hendi endurgjaldslaust.
b) Önnur rjettindi sjerleyfishafa og landareignir þær, sem nauðsynlegar eru fyrir orkuverið, skal hann fá bætur fvrir eítir mati, ef ekki semur, en
þó ekki meira en hann hefir keypt þær fyrir, og draga skal frá því matsverði
fyrningarupphæð fyrir það, sem liðið er af sjerleyfistimanum, er samsvari því,
að matsverðið sje afborgað að fullu í lok sjerleyfistimans.
c) Öll virki skal bæta eftir mati, ef ekki næst samkomulag. Ef metið
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er, skal miða matið við npphailegt kaupverð virkjanna, að viðbættu þvi, sem
kostað kann að hafa verið til aukningar á þeim, en að frádreginni hæfilegri
upphæð fyrir eðlilegu sliti og fyrningu eftir aldri hvers eins; auk þess skal
draga sjerstaklega frá fyrir skemdir og bilanir, sem kunna að hafa orðið á
virkjunum umfram eðlilegt slit.
d) Þar að- auki má greiða uppbót fyrir sjerleyfismissi, all að 3/*°/o
fyrir hvert ár, sem eítir er af sjerleyfistímanum, af öllu andvirðinu fyrir
landareignir og mannvirki. Skal sjerleyfisdómur gera um þá uppbót, ef ekki
semur.
3f. gr.
1. Að sjerleyfistímanum loknum fellur fallvatnið, orkuver og orkuveitu
undir full yfirráð ríkisins endurgjaldslaust.
2. Afhendingar til ríkisins þarf eigi að krefjast, þegar innlent hjerað
á orkuverið, nje heldur et það er að öllu eign innlendra manna og orkunotin fara eigi fram úr 2500 hestöflum. í þess stað má að loknum leyfistima
framlengja leyfið með eða án breytinga á skilyrðum.
35. gr.
1. Þegar ekki eru nema 6 ár eftir af sjerleyfistímanum, og i siðasta
lagi svo, að 4 ár sjeu eftir, má sjerleyfishafi senda landsstjórninni umsókn um
n^’tt sjerleyfi til afnota af vatnsfallinu með tilheyrandi landspildum. Á þeim
sama tíma skulu og þeir aðrir senda umsóknir um slíkt sjerleyfi, sem hafa
hug á því. Allar þær umsóknir verða að vera samdar í samræmi við fvrirmæli, er þar um gilda.
2. Þegar þessi umsóknarfrestur er úti, skal landsstjórnin svara umsóknunum i samræmi við þá gildandi lög og reglur.
3. Ef sjerlevfishafinn sækir, og hafi hann rækt sjerlevfisskilyrði sín við
hæfi landsstjórnarinnar, og áliti hún, að hans umsókn sje fult eins aðgengileg
og nokkur hinna, með tilliti til hagsmuna almennings, þá skal sjerleyfishafi
hafa forgangsrjett fyrir öðrum umsækjendum, ef sjerleyfi verður veitt.
4. Nú ræður landsstjórn það af, að sjerleyfishafa skuli ekki veitt nýtt
sjerleyfi, og skal hún þá gera honum það kunnugt eigi siðar en að 3 ár sjeu
eftir af sjerleyfistímanum, að öll sjerleyfisrjettindi hans falli niður, þegar kemur
að þeim degi, sem landsstjórn þá tiltekur. Er sjerleyfishafa skylt að hlíta þeim
úrskurði afdráttarlaust.

IV. kafii.
Um sjerleyfi til handa útlendum mönnum.
36. gr.
1. Útlendir menn, hjer búsettir, geta, ef sjerstakar ástæður mæla með,
fengið sjerleyfi til að virkja fallvötn hjer á landi, þannig að farið verði eftir
fyrirmælum III. kafla laga þessara, að svo miklu leyti, sem við getur átt.
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Heimiit er landsstjórn þá að setja þau frekari eða fleiri skilyrði, sem almenningsheill krefur.
2. Sama gildir um hlutafjelög og önnur fjelög með takmarkaðri ábyrgð
og stofnanir, sem ekki hevra undir 3. gr., enda eigi fjelagið heimilisfang og
varnarþing á Islandi, og sje meiri hluti stjórnar þess skipaður innlenduna
mönnum.
3. Ákvæði fvrri málsgreinar í 25. gr. ná einungis til þess fjárstofns,
sem í sjerleyfi er áskilið, að sje innlend eign (9. gr. 13.).

j
j
í

37. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt eru úr gildi feld lög nr.
55, 22. nóv. 1907, svo og önnur ákvæði í lögum, er brjóta kynnu bága við
lög þessi.

i
í
j
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Athugasemdir við lagafrumvarp þjetta.
Frumvarp þetta er nú lagt fyrir Alþingi að undirlagi siðasta þings, á
sama hátt og vatnalagafrumvarpið.
Eins og kunnugt er voru á þinginu 1919 lögð fram af einstökum þingmönnum 2 frv. til sjerleyfislaga fvrir vatnsorku, og voru sömu frumvörpin
sem meiri hluti og annar minni hluti milliþinganefndarinnar í fossamálinu
höfðu samið. Til þess að fjalla um frumvörp þessi og fossamálin í heild sinni,
ásamt álitsskjölum milliþinganefndar, voru kosnar sjerstakar nefndir, sín í
hvorri deild, og gengu þær saman i samvinnunetnd, sem vann að málinu, og
samdi frv. til laga um vatnsorkusjerleyfi. Frumvarpið kom svo til umræðu í
neðri deild og var við 2. umr. vísað til stjórnarinnar með rökstuddri dagskrá. Síðan lagði þáverandi stjórn fyrir aukaþingið í vetur sem leið, frumv.
til laga um sjerleyfi til hagnýtingar á orkuvötnum og raforku, og haíði hún tekið
upp frumv. annars minni hl. í milliþinganefndinni (Sv. Ó.) óbreytt að öðru
en einu ákvæði (í 3. gr.). En sökum tímaskorts gat aukaþingið ekki sint
málinu.
Stjórnin hefir nú talið sjer skylt, að taka málið til íhugunar á ný i sambandi við vatnalagafrumvarpið, og leggja það fyrir þingið. Hefir hún talið eðlilegast, að leggja nú til grundvallar frumvarp það, sem samvinnunefndin ú
þingi samdi, samkvæmt íramansögðu. Hefir hún haldið við form frumvarpsins, en gert á því nokkrar brevtingar, sem hjer skal vikið að.
Við 2. gr.
Þar er fært niður hámarkið á hestaflatölu þeirri, sem heimilt sje að
virkja án sjerlevfis frá landsstjórn og farið eftir þvi, sem minni hl. milliþinganefndar lagði til, en meiri hl. hafði hámarkið enn þá neðar (200 hestöfl).
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Við 7. gr.
Hjer er fært upp hámark þeirra hestaflatölu, sem stjórnin getur veitt
sjerleyfi til, an þess að borið sje undir samþykki Alþingis, úr 10000 í 25000.
Enn fremur er felt niður ákvæðið um tveggja þinga samþvkki með kosningnm á milli, þegar um meiri hestallatölu er að ræða en 50000.
Meiri hluti milliþinganefndar í fossamálinu virðist hafa litið svo á, að
sjerleyfislögin yrði nægilega skýr og fullkomin svo að landsstjórnin væri einfær um að veita öll slík sjerleyfi, án þess að hera hvert einstakt undir Alþingi, og hallast stjórnin i rauninni að því. Þó virðist rjett að taka það tillit
til annarlegra skoðana í þessu efni, að samþykki Alþingis skuli koma til,
þegar um stærri fvrirtæki er að ræða. A hinn hóginn getur stjórnin ekki fallist á, að gera sama sem ókleift að fá sjerleyfi fyrir meiri hestafla tölu, en
50000, en svo má telja að yrði, ef áskilið er samþykki tveggja þinga með
kosningum á milli.
Við 9. gr.
Ekki virðist heppilegt, að gera það að föstu lagaákvæði, að sjerlevfishafi skuli ætíð greiða kostnað við eftirlit það, sem stjórnin lætur hafa með
öllum mannvirkjum hans, hvort heldur er, á meðan á hyggingu stendur, eða
siðar meir. Eðlilegra er, að fela stjórninni, að ákveða slíkt í sjerleyfisskilyrðum, eftir því sem á stendur og um semur, og er 12. lið þessarar gr. brevtt í
þá átt.
Við 11. gr.
L'm lengd sjerleyfistímans og um sjerleyfisslit hefir stjórnin frekai'
hneigst að þeirri tilhögun, sem ákveðin er i frv. Sveins Olafssonar, og færir þvi
hámark sjerleyfistímans í 65 ár. Verður síðar gerð grein fyrir þessu.
Við 12. gr.
I frv. meiri hl. milliþinganefndar er það látið á vald stjórnarinnar og
þess vegna samningamál, hvort sjerleyfisgjöld skuli miða við þá hestaflatölu,
sem hagnýtt er, eða þá sem heimilt er að hagnýta. Pessu er stjórnin samþykk
og breytir því 1. lið greinarinnar þannig.
Við 22. gr.
23. og 24. gr. þingfrv. er báðum slengt saman í þessa grein,
og er það í samræmi við breytingartill. við frv. þingn. sem fram kom i
neðri deild. Raunar er lítíl efnisbreyting gerð með þessu; en ákvæði um að
sjerleyfishafi að sjálfsögðu greiði allan kostnað við þær rannsóknir, sem gerðar verða samkvæmt þessari grein, er felt burtu í samræmi við brevtinguna á
12. lið 10. gr. i frv. þingn.
Við 33.-31. gr.
Eins og að framan er sagt, er i fyrirliggjandi frv. hallast að þeirri tilhögun, að lengja sjerleyfistímann upp í alt að 65 árum, en að á móti þvi
komi það:
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1. að rafmagnsorkuverið falli þegar sjerleyfistímanurn er lokið endurgjaldslaust til rikisins, og

2. að ríkið hafi innlausnarrjett á orkuveri og orkuveitu, þegar 40 ár
eru liðin frá því starfsemin byrjaði, og verður þá hinn lengri sjerleyfistimi
engin áhætta fyrir landið eða rikið. Hitt er meirí áhætta, að innlausnarrjettur
rikisins eftir eigi lengri starfstíma, verði fráfælandi fyrir þá peningamenn, sem
annars vildu taka þá áhættu, að brjóta hjer ísinn til raforkuvirkjunar í stærri
stíl. — En við því er þó nokkuð gert, með því að tryggja sjerleyfishafa sanngjarnar bætur fyrir rjettindi hans, mannvirki og sjerleyfismissi (sbr. 2. lið).
Við 35. gr.
Af breytingum þeím, sem nú voru taldar Ieiðir það, að 5. og 6. liður
þessarar greinar verða óþarfir, og falla því niður.

j

Við 36. gr.
Nokkur efi hefir virst vera á því, hvort ákvæðin í 25. gr. fyrri málsgr.
yrðu eigi skilin svo, að þau næðu til þess hlutafjár, sem heimilt er að sje
útlend eign (sjá IV. kafla). Vitanlega á það ekki að vera, og er því tekið upp
í grein þessa skýrt ákvæði um þetta.

j
j
í

Að lokum skal þess getið, að sökum þess, að ákvæði um skipun
vatnamálastjóra og verkefni eru fekin upp i vatnalagafrumvarp það, sem
stjórnin nú leggur fyrir þingið, er 5. gr. þingfrv. feld niður, og jafnframt
numið i burtu það sem annarstaðar i sama frumvarpi er vikið að vatnamálastjóra.

i
j

j

23. Frumvarp
til laga um stofnun og slit hjúskapar.
(I.agt fvrir Alþingi 1921).
Texti frumvarps þessa er samhljóða texta frumvarpa þeirra um sama
efni, sem lögð voru fyrir Alþingi 1919 og 1920, sjá Alþingistiðindi 1919 A, 1,
bls. 110—129, og Alþingistiðindi 1920 A, I, bls. 39—58.

Athugasemdirviðlagafrumvarpþetta.
í
\

Um athugasemdirnar visast til athugasemda við lagafrumvarp það um
stofnun og slit hjúskapar, sem lagt var fyrir Alþingi 1919, sjá Alþingistíðindi
s. á. A, I, bls. 129—165.

AlJ>t. 1921. A (33. löggjafarþiog).
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®4. Fruinvarp
i
til laga iim einkasölu á lyfjum.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).

1- gr.
Frá 1. jan. 1922 má enginn nema landsstjórnin flytja liingað frá útlöndum neina tegund af lyfjum, umbúðum og þeim hjúkrunargögnum, er
talin verða í lyfsöluskránni, og sker landsstjórnin sjálf úr því, ef ágreiningur
rís, hvaða vörur heyri hjer undir og hverjar ekki.
Lög þessi taka eigi til skipa, sem koma í landhelgi og hafa innanborðs
lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, ef eigi er, að áliti lögreglustjóra, um meira
að ræða en svo, að það sje hæíilegur forði handa skipverjum og farþegum.
Ef birgðirnar teljast meiri, fer um það, sem umfram er, eftir 12. gr. Þegar
sjerstakar ástæður mæla með, getur ráðherra látið sektir falla niður, og er
heimilt að greiða verð fyrir vörurnar, ef ætla rná, að tilætlunin hafi eigi verið
að flytja þær hjer á land.
2. gr.
Vörur þær, er landsstjórnin tlytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún
lyfsölum og læknum, er hafa rjett til lj-fjasölu, en eigi öðrum. l’m sölu á
þessum vörum setur landsstjórnin nánari reglur.
3. gr.
í’að fje, sem þarf til verslunarreksturs þess, er um ræðir i 1. og 2. gr.,
leggur rikissjóður fram, og er landsstjórninni heimilt að taka það að láni.
4. gr.
Landsstjórnin skipar mann til að veita verslun þessari forstöðu og
ákveður laun hans. Hann skal hafa lyfsalapróf. Hann hefur einnig á hendi
eftiilitið með öllum lyfjabúðum landsins. Nánari reglur um starfssvið hans
verða settar í erindisbrjefi, er ráðherra gefur út.
5. gr.
Ráðherra skipar 2 menn til að hafa á hendi endurskoðun allra reikninga verslnnarinnar og fær þeim erindisbrjef.
G. gr.

í reglugerðiim þeim, er getur i annari grein, kveður landsstjórnin á um,
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hverníg fara skuli um þær birgðir af lyfjum, unibúðum og hjúkrunargögnum,
sem fyrir hendi kunna að vera hjer á landi, þegar lög þessi konia i gildi,
hvort gjald skuli greitt af þeim i rikissjóð eða hvort þær skuli teknar eignarnámi
7. gr.
Verslunin skal leggja hæfilegt hundraðsálag á vörur þær, er hjer um
ræðir, þó aldrei yfir 50 af hundraði, álagningu þessa skal miða við verð vörunnar, kominnar i hús hjer á landi, án tolls.
8. gr.
Verslunin skal greiða lögákveðna tolla og inntlutningsgjöld af vörum
þeim, er lög þessi ræða um, á þeim stað, er varan fyrst er flutt á land, og á
þann hátt og á þeim tima, sem skattalög mæla fyrir. Tollar og innflutningsgjöld endurgreiðast henni svo af lyfsölum og læknum, er við hana skifta,
anda eru þau gjöld innifalin í verðinu til þeirra.

9- gi'Ágóði sá, er verður af versluninni, greiðist i rikissjóð og telst með
tekjum hans. Landsstjórnin setur nánari reglur um reikningsskil. 1 þeim reglum
má ákveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans i veltufjár- og varasjóð.
10. gv.
Verslunin skal jafnan hafa nægan forða fyrirliggjandi í Reykjavik.
Kostnað af sendingu varnings innanlands greiða viðskiftamenn verslunarinnar.
Pantaðar vörur getur verslunin látið senda beint frá útlöndum til þeirra staða
hjer á landi, sem óskað er, og miðast álagning þá við verðið á höfn ákvörðunarstaðar.
11. gi'.
Landsstjórnin setur útsöluverð á vörur þær, er um ræðir i lögum þessum.
12. gr.
Brot gegn þessum lögum varða sektum alt að 10.000 kr., ef eigi liggur
þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess eru vörur þær, sem inn eru
fluttar i heimildarleysi, upptækar, og skal afhenda þær versluninni til ráðstöfunar. Andvirðið telst meðal tekna hennar og rennur i ríkissjóð.
13. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal fara sem almenn
lögreglumál.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Framangreint lagafrumvarp er komið frá landlækni og samið af honum.
Hefir hann gjört um það svofeldar athugasemdir:
Lyfjaverslunin er ótvírætt eitt mikilvægasta atriðið i heilbrigðismálefnum þjóðarinnar. Liggur það i augum uppi, að hjer riður um tram alt á þvi
að tryggja sjer það sem allra best, að öll lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, sem
flutt eru inn i landið, sjeu óskemdar vörur og ósviknar, að jafnan sjeu til
nægar birgðir af þeim vörum hjá lyfsölum og læknum, og þær seldar almenningi við hæfilegu verði, svo að enginn óhæfilegur ágóði af þeirri verslun renni
i vasa einstakra manna.
Nú er því svo háttað, að siöan styrjöldin hófst hefur veitt mjög örðugt að afla
þeirra nauðsynja, sem hjer tilheyra, og jeg hef smám
saman orðið þess var, að vörugæðin eru heldur ekki eins ábyggileg og áður
gerðist.
Þvi er það og að ýmsir menn hafa haft orð á þvi, að rikið ætti að
taka alla lyfjaverslunina í sinar hendur, og þá átt við það, að ríkið skyldi
eignast allar lyfjabúðir landsins og reka þær á sinn kostnað.
En þessu get jeg ekki verið samþykkur, og það af þeim áslæðum, er
nú skal greina: Lyfjabúðir landsins eru nú orðnar 9 að tölu, 2 i Reykjavík og
ein á hverjum af þessum stöðum: Hafnarfirði, Eyrarbakka, Vestmannaeyjum,
Seyðisfirði, Akureyri, Isafirði, Stykkishólmi. Vona jeg að þess verði ekki langt
að bíða, að þeim fjölgi, því sú nauðsyn er brýn i öllum stærri kauptúnum;
má gera ráð fyrir, að lyfjabúð muni innan skamms geta þrifist t. d. á Siglufirði og Skipaskaga. En flestar af þessum lyfjabúðum eru litlar og geta því
aðeins þriflst vel, ef iyfsali verslar líka með ýmsan annan varning en lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, og þá einkum alls konar kryddvörur, fegurðarvörur,
tóbak og fl., sem altítt er að selja i lyfjabúðum bæði hjer og annarsstaðar.
Verð jeg að telja það mesta hættuspil fyrir ríkið að fara að vasast í þesskonar atvinnurekstri, smásöluverslun, enda þyrfti ríkið á stórfje að halda, ef það
ætti að taka allar lyfjabúðir landsins eignarnámi og reka þær á sinn kostnað,
og að minni ætlun mundi sá rekstur aldrei bera sig vel.
Hins vegar er það, eins og hjer háttar til, afarerfitt að tryggja sjer
það, að þær vörur, sem lyfsalar flytja inn, sjeu jafnan ósviknar og óskemdar
og i alla staði svo vandaðar, sem vera ber. Og jafnframt leikur ætið svo
mikill vafi á um innkaupsverð þeirra, að það er mjög svo erfitt fyrir heilbrigðisstjórn landsins að ákveða útsöluverð lyfja, svo að hvorugt vilji til, að
þröngvað sje hag lyfsala eða þeim ætlaður óþarflega mikill ágóði.
Af þessum ástæðum hef jeg komist að þeirri niðurstöðu, að það
horfi þjóðinni í alla staði ótvirætt til heilla, að ríkið taki í sinar hendur allan
innflutning og alla stórsölu á lyfjum, umbúðum og hjúkrunargögnum.
Mjer er kunnugt, að landsstjórnin hafði þegar i hyggju að fara þannig
með alt áfengi, sem ætlað er til lækninga; hef jeg átt kost á að sjá það
frumvarp, og hef jeg i þessu frumvarpsuppkasti um einkasölu á lyfjum farið
nákvæmlega eftir frumvarpi stjórnarinnar um einkasölu á tóbaki og áfengi.
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Nú mun verða spurt, hversu miklu sá innflutningur nemi, sem hjer
um ræðir. En úr þvi verður ekki leyst að svo stöddu með neinni vissu. Jeg
hef að vísu í sumar skoðað allar lyfjabúðir landsins og átt tal við lyfsalana
um innflutning þeirra og eftir þeim upplýsingum, sem jeg hef getað fengið,
má búast við að lyfsalar og læknar myndu kaupa lyf, umbúðir og hjúkrunargögn árlega fyrir ýu til 1 miljón króna, þar í auðvitað talið það áfengi, sem
fer til læknisnotkunar.
Þessi verslun ætti því óefað að geta orðið til hagnaðar fyrir rikissjóð,
án þess að hækka þyrfti útsöluverð á lyfjum. Ber margt til þess: 1) Þegar
allar þessar nauðsynjar þjóðarinnar verða kevptar i einu lagi, ætti títt að mega
komast að betri kaupum, en nú er unt fyrir hvern einstakan lyfsala. 2) í
sambandi við verslunina ætti að sjálfsögðu að hafa stóra og vandaða efnavinnustofu og mætti þar búa til margar þær samsetningar, sem nú eru keyptar tilbúnar frá útlöndum og hafa hagnað af. 3) Þá er það og stór hagur fyrir
lyfsala hjer að geta birgt sig upp smátt og smátt eftir þörfum, þurfa ekki að
liggja með likt því eins miklar vörubirgðir, eins og nú tíðkast. Þá er að geta
þess, að allir hjeraðslæknar og aðrir læknar, sem lyf selja, mundu að sjálfsögðu kaupa lyf sin hjá ríkisversluninni, sjer til nokkurs hagnaðar, en þó
ekki mikils í mist fyrir lyfsala, því að þeir hafa minst af tekjum sínum upp
úr stórsölu sinni til hjeraðslækna.
Þá er það hugsun mín, að öllum lyfsölum verði gert að skyldu að
halda nákvæmar reikningsbækur, likt því sem heimtað er í Danmörku, svo
að jafnan megi sjá, hvernig hver lyfjabúð beri sig, hver ársarðurinn er.
Jeg verð sem sje að taka það skýrt fram, að það er mjög áríðandi að
lyfjabúðirnar geti borið sig vel, að lyfsalar hafi góðan arð af allri verslun
sinni; það er besta trvggingin fvrir því, að lyfsalar stundi starf sitt af fylstu
alúð og samviskusemi, og því aðeins er unt að gera strangar kröfur til lyfsalanna, ef starf þeirra borgar sig vel.
Nú veit jeg að orð hefur leikið á þvi, að ýmsir lyfsalar hafi haft
óþarflega mikinn ágóða af atvinnu sinni, en jeg get ekki sagt að sú tilgáta sje
á rökum bygð. Hins vegar er auðsælt, að verði heimlað nákvæmt reikningshald af öllum lyfjabúðum og fái þær mestallan varning sinn frá þeirri landsverslun, sem hjer er farið fram á, svo að jafnan verði fullkunnugt innkaupsverð þeirra, þá verður lika auðvelt fyrir heilbrigðisstjórnina að rata rjett meðalhóf i samningu lyfsöluskrár Jieirrar, sem árlega er sett og ákveður útsöluverð lyfja.
Það kann að verða sagt, að sje útsöluverðið miðað við þarfir minni
lyfjabúðanna, þá muni þær stærri fá óþarflega mikinn ágóða; reynslan ein
getui' skorið úr þvi, og komi slíkt í Ijós, er bægur um hönd að heimta þá
eitthvert árgjald af ágóða lyfjabúðanna, likt og nú tíðkast i Danmörku.
Um einstakar greinar írumvarpsins þarf nú tátt að segja, með þvi að
jeg get visað til frumvarps stjórnarinnar um einkasölu á tóbaki og áfengi.
l'm 1. gr.
Auk lyfja eru bjer teknar »umbúðir« og »hjúkrunargögn«; það eru
nauðsynjavörur fyrir sjúklinga engu siður en Ivfin, og list mjer því rjett og
nauðsynlegt, að sömu lög gildi um þetta þrent.
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Vin 1. gr.
Sá maður, sem á að standa fyrir þessari verslun, vera lyfsölustióri, verður,
að sjálfsögðu að hafa Ivfsalapróf og fulla reynslu sem lyfsali. Ætlast jeg til
að þeim manni verði einnig falið eftirlitið með öllum lyfjabúðum landsins. Er
það nú orðin föst venja i öðrurn löndum, þar sem best gegnir, að fela mönnum
með lyfsalament það mjög svo áríðandi eftirlitsstarf. Ætlast jeg til að öll ákvæði
þar að lútandi verði sctt i erindisbrjef lyfsölustjóra.
Vm 11. gr.
Það er sjálfsagt að gefa út lyfsöluskrá: ákveða útsöluverð á lyfjum árlega eins og tiðkast hefur. En mjer virðist best fara á þvi, að landsstjórnin
ákveði einnig útsöluverðið á umbúðum og hjúkrunargögnum, og verði þessi
söluskrá i heild sinni samin og sett eftir tillögum lyfsölustjóra, en landlæknir
vfirráðanautur stjórnarinnar i þeim sem öðrum heilbrigðismálum.
Mjer virðist ekki þörf á frekari athugasemdum við aðrar greinar í
þessu frumvarpsuppkasli, með þvi að þær eru sniðnar eftir frumvarpi stjórnarinnar, sem fyr var getið.
Með þvi að ráðuneytið hefir fallist á Irumvarpið og ástæður þær, er
það er á bygt, er það hjermeð framborið með tilvísun til hinna tilfærðu
athugasemda.

25. Frumvarp
til laga um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).

'lexti frumvarps þessa er samhljóða texta frumvarps þess uiu sama
efni, sem lagt var fyrir Alþingi 1920, sjá Alþingistiðindi 1920 A, I. bls. 71—80.

A t h u g a s c m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a.
Hjer um visast til athugasemda við frumvarp það til laga um skipulag
kauptúna og sjávarþorpa sem lagt var fvrir Alþingi 1920, sjá Alþingistiðindi
s. á. A, I. bls. 81—85.
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26* Frnmvarp
til laga um afnám laga nr. 12 frá 18. sept. 1891, uin að íslensk lög verði eftirleiðis aðeins gefin út á íslensku.
(Lagt fvrir Alþingi 1921).
Lög nr. 12 frá 18. sept 1891, um að íslensk lög verði eftirleiðis aðeins
gefin á íslensku, eru úr gildi numin.
A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a .
Lög þau, er hjer er farið fram á að nema úr gildi, eru bæði óþörf og
eiga ekki lengur við. 1. gr. er óþörf. það þarf ekki að taka það fram í lögum,
er þar er sagt.Fyrirmæli 2. gr., um þvðing laganna á dönsku
og gildi
þýðingarinnar í Danmörku, virðist verða að falla burtu vegna sambandslaganna,
enda efasamt um sum ákvæði greinarinnar, sjerstaklega niðurlag hennar,
hvort við gátu átt, jafnvel á þeim tíma, er lögin voru sett.

27. Frumvarp
til laga breyting á lögum nr. 36, 26. oktbr. 1917, utn stofnun alþýðuskóla á
Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs.
(Lagt fvrir Alþingi 1921).
í stað 3. gr. 2. málsl. laga nr. 36, 26. oktbr. 1917, um stofnun alþvðuskóla á Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs, komi:
Enníremur skal haldið á hverju vori búnaðarnámsskeið við skólann,
6—7 vikur.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Forstöðumaður Eiðaskólans hefir farið fram á ofangreinda lagabreyting
og færir þær ástæður fyrir, að hæpið sje að unnið verði að jarðabótum til
verulegra nota að haustinu til vegna tíðarfars, og ennfremur sje það hagfeldara, — og kostnaðarminna fyrir utanskólamenn — að námsskeiðið sje í
einu lagi og óskift.
Með þvi að dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins verður að fallast á
rök þau, er skólastjóri færir íyrir lagabrevting þessari, er hún hjer framborin.
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28. Frumvarp
til laga um bifreiðas katl.
(I.agt fvrir Alþingi 1921).
1- gi’Af bifreiðum, sem notaðar eru til mannflutninga, skal árlega greiða í
skatt til ríkissjóðs 15 kr. af hverri hestorku vjelarinnar.
Sama gjald greiðist af reiðhjólum með hreyfivjel.
2. gr.
Bifreiðar, sem eingöngu eru notaðar til flutninga, greiða þriðjung gjalds
þess, er ræðir um í 1. gr.
3. gr.
L'ndanþegnar skatti þessum eru bifreiðar erlendra sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi íslenskir ríkisborgarar.
Ennfremur eru undanþegnir þessum skatti vagnar, sem renna á spori
eða eru notaðir eingöngu af slökkviliði.
Stjórnarráðið getur undanþegið skatti þessum bifreiðar, sem eingöngu
eru notaðar í opinberar þarfir.
4. gr.
Skattur þessi fellur í gjalddaga 1. júlí ár hvert, í fyrsta skifti 1922 og
innheimtist af lögreglustjóra þar, sem bifreió eða bifhjól er skrásett. Gjaldskylda telst frá afhendingu bifreiðarmerkis, ef um nýskrásetta bifreið er að
ræða, en ella frá 1. júli 1921 og reiknast skatturinn hlutfallslega fyrir part úr
ári, hvort sem svo stendur á, að merki hefir verið afhent á gjaldárinu eða
gjaldskyld bifreið hefir ónýtst. Skatturinn telst aðeins fyrir heila mánuði,
þannig að 15 dagar eða meira telst heill mánuður en minna broti skal slept.
Skattinn skal sá greiða, sem er eigandi á gjalddaga eða siðast var eigandi
ef bifreið er ónýtt.
Skatturinn hefir lögtaksrjett, enda er bifreiðin að veði fvrir honum og
gengur það veð fyrir öðrum veðum.
5. gr.
Ef sannað er fyrtr stjórnarráðinu á þann hátt, er það tekur gildan,
áður ár sje liðið frá gjalddaga skattsins, að flutningabifreið hafi eitthvert ár
verið notuð eingöngu innanbæjar eða innansýslu, á vegum, sem ríkissjóður
kostar að engu leyti viðhald á, skal skatturinn endurgreiðast bæjarsjóði eða
sýslusjóði, þar sem bifreiðin hefir verið notuð.
G. gr.
Lögreglustjórar greiða skattinn í ríkissjóð eftir sömu reglum og aðrar
tekjur hans og um reikningsskil fer eftir því, sem stjórnarráðið skipar fvrir.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
i

Á Alþingi 1919 flutti fjárhagsnefnd Nd. frumv., er fór í svipaða átt og
framanritað frumv. Það frumv. var samþykt í Nd. en var felt í Ed., mest vegna
þess, að svo var litið á í þeirri deild af ýmsum, að vegir hjer á landi væru í svo
slæmu ástandi, að eigi væri heimtandi skattur, af bifreiðum fyrir afnot þeirra.
En þessi hugsanagangur sýnist ekki rjettur, því að það er auðsætt, að þessi farartæki spilla mjög vegunum og valda því þannig að meira þarf til viðhalds þeim
en ella mundi. Og vitaskuld er það ekki rjetta leiðin til að fá vegina bætta að
undanþiggja skatti þau farartæki, sem mest spilla þeim. Hitt sýnist miklu nær að
lála þessi faiartæki greiða skatt, með það fyrir augum, að því fje, sem skatturinn nemur, sje varið til að bæta vegina. Þetta á við um allar bifreiðar, hvort
sem þær eru til vöruflutninga eða mannflutninga. En auk þess er og rjettmætt,
að leggja annarskonar skatt á mannflutningabifreiðar, sem sje »luxus-skatt«, þar
sem því verður alls eigi neitað, að þessi tegund bifreiða er að eigi all-litlu leyti
notuð til aksturs og ferða, sem á engan hátt getur talist nauðsynlegt.
Af þessum ástæðum er í frumv. gerður munur á vöruflutninga- og mannflutningabifreiðum, enda er svo einnig í öðrum löndum og virðist mjög eðlilegt.
Bifreiðar munu nú vera skrásettar og að ýmsu leyti undir eftirliti hins opinbera
í flestum eða öllum löndum, en af þessu hefir hið opinbera nokkurn kostnað og
rjettlætir þetta nokkurn skatt á farartækjum þessum.
Eftir þvi sem næst verður komist mundi skattur þessi nema um 50 þús.
kr. á ári, ef frumv. þetta vrði samþykt óbreytt.
Um hinar einstöku greinar frumv. er þess að gela, sem hjer segir.

í
■
i
j

j

Um. 1. gr.
Flestar mannflutningabifreiðar, sem notaðar eru hjer á landi munu hafa
vjelar með 18—24 hestorkum og yrði því skattur þessi 270—360 kr. á ári af
hverri bifreið og er það miklu minni skattur, en greiddur er af svipuðum bifreiðum t. d. í Danmörku. Skatturinn þar af bifreið með 18 hestorkna vjel er
um 800 kr. á ári, en ástæðan til, að eigi er stungið upp á hærri skatti hjer er
sú, að á vorum vegum þarf hlutfallslega allmiklu sterkari vjelar en á vel góðum
vegum.
Bifhjól (mótor-cycler) falla að öllu leyti undir sömu reglu og eiginlegar
bifreiðar.
Um 2. gr.
Eftir því, sem að framan er tekið fram, um tilgang þessa skatts er það
auðsætt, að skatturinn á að vera lægri á vöruflutningabifreiðum en mannflutningabifreiðum. Hins vegar geta hinar fyrnefndu, eftir þeirri hugsun, sem liggur
til grundvallar, ekki orðið skattfrjálsar. Aftur á móti er það álitamál hversu miklu
skuli muna, og um þetta atriði má þvi að sjálfsögðu deila. í Danmörku greiða
vörubifreiðar hálfan skatt móts við mannflutningabifreiðar, en hjer er stungið
upp á, að þær greiði að eins þriðjung, og er það gert með sjerstöku tilliti til
hversu nauðsynlegar þær verða að teljast.
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing)

31

242

bingskjal 28—29
Um 3. gr.
Virðist ekki þurfa skýringa.

Um 4. gr.
Þessi grein er því nær alveg samhljóða tilsvarandi grein í nefndu frumv.
frá árinu 1919. Að eins er bætt við ákvæði um, að skatturinn teljist að eins fyrir
heila mánuði til að komast hjá nákvæmum brotareikningi.
Um 5. gr.
í frumv. 1919 voru engin ákvæði, sem svara til þessarar greinar. En
þegar svo stendur á, að bifreið er aðeins notuð á vegum, sem ríkissjóði eru óviðkomandi og jafnan innan sama umdæmis, er ekki sanngjarnt, að ríkissjóður
taki skattinn, að því levti sem hann er fyrir slit á vegum. En af þessu leiðir, að
undantekningin í þessari grein á aðeins við vörubifreiðar, sjerstaklega vegna þess
að hin tegund bifreiðanna (mannflutningabifreiðar) á einnig að greiða annars
konar skatt (»luxus-skatt«) og enn fremur vegna þess, að þær munu naumast
nokkuru sinni vera svo staðbundnar, að regla greinarinnar geti átt við þær.
Endurgreiðslur þær, sem hjer ræðir um, valda að sjálfsögðu nokkurri
fyrirhöfn, en þar sem reglan virðist sanngjörn, þykir rjett að taka hana upp.
Að sjálfsögðu fer endurgreiðsla eigi fram nema eftir beiðni hlutaðeigandi bæjarstjórnar eða sýslunefndar.
Um 6. gr.
þykir ekki gefa tilefni til athugasemda.

20. Friinivarp
til laga um heimil fyrir ríkisstjórnina til þess að taka einkasölu á kornvöruni.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1- gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til, að kaupa rúg og rúgmjöl, hveiti- og
hveitimjöl eins mikið og henni virðist þörf á, til þess að birgja landið. Selur
liún vörur þessar kaupmönnum, kaupfjelögum, sveitarfjelögum og brauðgerðarhúsum, þegar nauðsynleg skilyrði eru fyrir hendi.
1 þessu skyni heimilast ríkisstjórninni einnig að taka lán svo sem nauðsyn 'kretur til vörukaupanna og til húsa, áhalda og annars er að verslunarrekstri þessum lýtur.
2. gr.
I’á er ríkisstjórnin hefir fengið tryggingu fvrir nægilegu fje lil þess, að
verslun þessi sje einfær um, að birgja landið með vörum þeim er 1. gr. ræðir
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um, og að undirbúa það, að sæmilegar birgðir geti jafnan verið til á hæfilega
mörgum siöðum á Jandinu, getur hún bannað öllum öðrum að flylja þessar
vörur til landsins.

j

3. 8'"*
Ríkisstjórnin aunast um, að umræddar vörur sjeu seldar með þvi verði,
að ætið nægi fyrir innkaupi, flutningsgjaldi, rýrnun og öllum öðrum kostnaði
við rekstur þessarar verslunar. Enn íremur leggist á vöruna 5°/o gjald til sjerstaks stofnsjóðs fyrir þessa verslun, eftir nánari ákvæðuin í reglugerð.

j

I- g'--

j

3

Rikisstjórnin skipar hæfan mann til þess, að hafa á hendi forstöðu
þessarar verslunar. Enn frernur skipar hún 2 endurskoðunarmenn til þess að
rannsaka alla reikninga og bækur verslunarinnar. Skal rannsaka reikningana
jafnóðum fyrir hverja 3 mánuði og síðan hvern ársreikning. Rikisstjórnin ákveður laun forstöðumanns og endurskoðenda.

j
i
j
}
j
i
i
j
1
j

5. gr.
Xánari ákvæði um verslun þessa og rekstur hennar selur rikisstjórnin
með reglugerð eða reglugerðum. Hún gerir og ráðstafanir, eftir þvi sem nauðsyn krefur, viðvikjandi birgðum þeim af rúg og rúgmjöli, hveiti og hveitimjöli,
er heildsalar hafa með höndum, þá er innflutningsbann samkvæmt 2. gr. kemur í gildi.
'»• grReísingar fyrir broí gegn ráðstöfunum þeim, sem rikisstjórnin gerir
með heimild i lögum þessum, ákveður rikisstjórnin á þann hátt, sem henni
þvkir við eiga, um leið og hver ráðstöfun er gerð.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Alhugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Af nevtsluvörum, er til lslands flytjast frá útlöndum, er það brauðefnið (rúgur og hveiti), sem mest á ríður. Undan brauðþörfinni geta landsmenn eigi vikið sjer nema að litlu leyti, og síst má vera án brauðefnis þegar
hart er i ári. Það er því eitt af helstu lifsskilyrðum hvers einasta manns i
landinu. Því er það og jafnframt hagsmunamál hverjum manni, að til landsins flytjist gott brauðefni og ósvikið og með eins góðu verði og unt er.
Nú hefir ríkisstjórnin, eins og kunnugt er, og það eftir ákvörðunum Alþingis, rekið heildsölu ein 6—7 undanfarin ár með nokkrar helstu nauðsvnjar landsmanna. Er fyrir nokkru komið það lag og sá rekspölur á þá verslun,
og þau tæki nú fengin, að telja má landsverslunina jafnfæra heildsölum yfirleitt til þess að reka verslun með þær sömu vörur og hún hefir haft með
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höndum. Og með vörur, sem hún heföi einkainnflutning á, stæði hún að mun
betur að vígi. Það er fengin reynsla fyrir því, þegar höft eru á útflutningi
eiostakra vara i öðrum löndum, þá er auðveldara fyrir rikisstjórn, heldur
en einstaka menn eða einkastofnanir, að ná í vörurnar, og getur slíkt komið
fyrir eftirleiðis á svipaðan hátt og hingað til. Þá er og hægra um vöruval
þegar öll vörutegundin er á einni hendi til innflutnings, og kostnaðarminna
að tiltölu að koma á verulegu eftirliti og aðgerðum um vöruvalið, enda litil
trygging fyrir, að slikt verði gert, et margir eru innflytjendur. Svo er og það
i þessu sambandi, ef lengra er hugsað fram í tímann, að markmiðið ætti að
vera það, að bæði rúgur og hveiti væri malað i landinu sjálfu. .Etti einkainnflutningur landsverslunar á þessum vörum að geta orðið fvrsta sporið til
þess. Geta menn gert sjer í hugarlund, hver ávinningur ætti að geta orðið að
slíku, með eins ódýru vatnsafli og vjer höfum, ávinningur, ekki einungis fyrir
vöruvöndunina, heldur og i ýmsu öðru tilliti.
Ein meginástæðan, og sú mest varðandi, fvrir þvi, að rikissljórnin
leggur fyrir Alþingi frumvarp það, er hjer ræðir um, er þó enn þá ótalin.
Allir, sem kunnugir eru högum landhúnaðarins og sveitabænda, eru
víst sammála um það, að tóðurtryggingar búpenings sje langþýðingarmesta
undirstaðan, sem sá atvinnuvegur hvilir á. Hitt er og mörgum ljóst, hve örðugt gengur, að hafa þær í lagi, og þótt að þvi verði unnið hjer eftir eins og
hingað til, og með nokkrum árangri, þá verði það seint til hlítar. Ivunnugir
menn vita það og, að almennasta og handhægasta baktryggingin sem bændur
hafa haft í mjög hörðum vorum hefir verið kornvöruforði sá, sem þeir hafa
að vetrarlaginu birgt upp heimili sin með, til manneldis fram á sumarið, aðallega rúgmjölið. Einstöku hjeruð hafa með kaupfjelagsskap komið þvi til
leiðar, að bændur væru tvrri part vetrar búnir að fá svo miklar kornvörubirgðir, að þeim nægði langt fram á næsta sumar til manneldis, og hefir þessi
forði komið að hinum bestu notum til fóðurtryggingar í vondum vorum, þótt
hann haíi eigi ætíð, sem von var, reynst fullnægjandi. Alþingi hefir og hallast
að þvi að svona lagaður kornvöruforði væri heppilegur, eins og sjest á tvennum
lögum um kornforðabúr nr. 24. 9. júlí 1909, og viðauka við þau nr. 47, 10.
nóv. 1913.
Eigi virðist að lög þau, er hjer ræðir um, hafi verið mikið notuð nje
komið að miklu liði. Stjórnin hefir því nú hallast að þvi ráði, sem Guðmundur landlæknir Björnson hendir á og rökstyður í bæklingi sinum »Næstu harðindin«, útg. 1913. Skal hjer skírskotað til þess merkilega rits. Eins til tveggja
missera forði af rúgmjöli eða rúgi fil manneldis handa öllum landsmönnum
er eigi lítil fóðurtrygging í vorharðindum fyrir búpeninginn, að minsta kosti
ef eigi er til hans gripið fyr en kemur að vori og engum liðið að setja á slíkan forða, því hjer er um þrautaforða til skepnufóðurs að ræða. Þegar nú ríkisstjórnin tekur að sjer að birgja alt landið upp með brauðefni, ætti að vera
hægra um vik fyrir hana, að þoka svo til um slikan forða, að hann innan
skamms væri til í landinu alt að ári tyrirfram. Ef svo kæmist á með tímanum,
að mala hveiti i landinu, fengist þar úrgangur, sem er ágætt skepnufóður.
Tilgangur þessa frumvarps er því í stuttu máli þessi:
a. að tryggja landsmönnum góðar og ósviknar vörur meö góðu verði,
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b. að varna brauðskorli í landinu þótt stórar misfellur komi fvrir í
árferði og aðflutningum.
c. og loks, að varna stórtjóni á búpeningi þegar óvenjuleg vorharðindi
ganga og þar af leiðandi fóðurskortur.
Viðvikjandi hinum einstöku greinum frumvarpsins vill stjórnin taka
þetta fram:
Um 1. og 2. gr.
Til þess að taka að sjer, að birgja landið af umræddum vörum, og
sjerstaklega til þess að birgðirnar verði jafnan fyrir hendi hálfu til heilu ári
fvrirfram, þarf mikið stofnfje. Ennfremur má við þvi búast að talsverðu þurfi
að verja til húsa, svo að næg geymsluhús sjeu til fyrir þann forða á ýmsum
stöðum í landinu. Xú er að vísu bjargráðasjóðurinn til, og nær hann á engan
hátt betur tilgangi sínum, en í slíkum forða og þessum. Nam hann um síðustu áramót samtals tæpum 289 þús. kr. En þótt hann fari smámsaman vaxandi, nær hann harla skamt, og verður því að fá stofnfjeð að mestu leyti að
láni með tryggum kjörum og hæfilegum afborgunum. Þess vegna er lántökuheimild nauðsynleg fyrir stjórnina.
Sala til kaupfjelaga og kaupmanna verður að vera því skilyrði bundin, að tiltekinn hluti vörunnar geymist sem tryggingarforði fram i aprílmánuð
ár hvert. Sje þá útlit fyrir almennan fóðurskort skal þessum forða varið til
að bæta úr honum, eftir reglum, sem þar um verða settar. En þegar búpeningur er úr hættu, verður það sem ónotað er af forðanum til frjálsrar sölu.
l'm 3. gr.
Eáist lán samkvæmt 1. gr. iil 20 ára — og óliklegt er, að lengra lán
fáist — verður að leggja sjerstakt gjald á vörurnar til þess að standast afborganir. Þetta gjald virðist rjett að nefna stofnsjóðsgjald, og sjóðinn sem
þannig mvndast stofnsjóð. Að öðru leyti verður að leggja svo ríflega á vörurnar fyrir reksturskostnaði og rýrnun, svo og húsnæði og geymslu, að fremur safnist afgangur, svo sem til áhalda, húsbygginga o. 11. Þar á móti er ekki
ætlast til, að rikissjóður hafi fastar tekjur af þessari verslun aðrar en innflutningsgjöld samkvæmt skattalögum.
Erekari skýringa á hinum einstöku greinum virðist ekki þörf.

30. Fruiiivarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.

Sem viðbót við gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum 1920 — 1921 veifast
kr. 834908,23, til útgjalda þeirra, sem um getur hjer á eftir.
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2. gr.
Sem viðbót við 12. gr. íjárlaganna (læknaskipun o. 11.) veitast kr. 158000,00.
Til þess að Ijúka við að reisa læknisbústað á Vífilsstöðum og
koma fyrir barnadeild í herbergjum þeim, er læknir áður notaði lil íbúðar
................................................................................ kr. 55000,00
12000,00
Kostnaður af milliþinganefnd um varnir gegn berklaveiki
1000,00
Stvrkurhanda Guðnýju Jónsdóllur til hjúkrunarnáms í New-York
90000,00
Til varnarráðstafana vegna kvefpestar..........................................
158000,00
Samtals: kr.

3. gr.
Sem viðbót við 13. gr. fjárlaganna (til samgöngumála) veitast
Til dragferju á Lagarfijóti 1919 (Endurveiting)
..................
— dragferju á Hjeraðsvötnum (Þar af 300 kr. endurveiting fyrir 1919)
.................................................................................
— Skaftfellingabáts 1919 (Endurveiting) ..................................
— Austfjarðabáts 1919 (Endurveiting)
..................................
Viðbótarstyrkur til vjelbátaferða um ísafjarðardjúp 11000 kr.
hvort árið ........................................................................................
Til slyrktar bátaferðum á fióum og fjörðum kring um Iand
Til að kaupa símastöðvarhús í Vestmannaeyjum
..................
Samtals:

kr. 160000,00
300,00
kr.
—
—
—

700,00
6000,00
1000,00

- 22000,00
— 80000,00
— 50000,00
kr. 160000,00

4. gr.
Sem viðbót við 14. gr. fjárlaganna (kirkju- og kcnslumál) veitastkr.
Til likhúss handa háskólanum
................................................. kr.
— utanfarar rectors mentaskólans
.......................................... —
Þóknun fyrir starf mentamálanefndar ........................................ —
Aðgerð og málning mentaskólans
.......................................... —
Utanfararstyrkur skólastjórans á Eiðum .................................. —
Uppbót á borgun fvrir smíða- og dráltlislarkenslu á Ilólum og
Hvanneyri ........................................................................................ _
Fyrir bætur á Hólum í Hjaltadal með hjáleigunni Hofi og unibætur á búslofni þar
................................................................
Fyrir aðgerð á daufdumbraskólanum ......................................... —
Samtals: kr.

69803,24.
4000,00
2500,00
10000,00
25500,00
3000,00
3600,00
19703,24
1500,00
69803,24

5. gr.
Sem viðbót við 15. gr. fjárlaganna (vísindi, bókmenlir og listir) veitast
kr. 89765,19.
1. Til útgáfu minningarrits landsbókasafnsins
4500,00
.......................... kr.
kr.
Flvt:
4500,00
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Flutt:
2. Styrkur til dr. Jóns Þorkelssonar til útgáfu fornbrjefasafnsins,
800 kr. hvort árið .........................................................................
3. Styrkur handa sama manni til að sækja fund norrænna sagnfræðinga í Kristíaníu
.................................................................
4. Styrkur handa dr.Jóni Aðils í sama skyni
............................
5. Styrkur handa magister Boga Th. Melsted í sama skyni
...
6. Styrkur til Kvenrjettindafjelagsins til að sækja alþjóðafund
Kvenrjettindasambandsins í Sviss.................................................
7. Viðbót við utanfararstyrk Sigfúsar Einarssonar
.................
8. Til að fuligera hús yfir listaverk Einars Jónssonar
.........
9. Fyrir að ílytja mold í kirkjugarðinn í Revkjavík og fvrir landspildu undir hann .......................................................................
10. Til að gefa út þýðingu af fvrri hluta Göethes Fausl
.........
Samtals:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

6. gr.
Sem viðbót við 16. gr. fjárlaganna (verkleg fyrirtæki) veitast
Styrkur til Jóns H. Þorbergssonar til utanfarar í ullarmatserindum
........................................................................................
Til aðgerðar sjóvarnargarðs á Siglufirði
..................................
Utanfararstyrkur Johanns Fr. Kristjánssonar ..........................
Dýrtíðaruppbætur til sama manns 1920 og 1921
Dýrtíðaruppbætur handa starfsmönnum Búnaðarfjelags íslands,
Garðyrkjufjelags íslands, Búnaðarsambandanna og Fiskifjelags
íslands...............................................................
Styrkur til heimilisiðnaðarfjelaga 1919 (Endurveiting) ..........
Fy ir mulningsvjel .........................................................................
Til Skeiðáveitunnar, 1 i kostnaðar
..........................................
— erindreka á Spáni og Ítalíu, 20000 kr. á ári
..................
Samtals:
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kr.

4500,00

—

1600,00

—
—
—

1200,00
2500,00
400,00

—
—
—

2500,00
1500,00
50000,00

—
—
kr.

23065,19
2500,00
89765,19

kr. 144219,90.
kr.
—
—
—

1000,00
6000,00
2500,00
7719,90

— 56000,00
—
1000,00
—
1000,00
— 29000,00
— 40000,00
kr. 144219,90

7. gr.
Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (eftirlaun og styrktarfje) veitast
kr. 12619,90.
Eftirlaun handa Sigurði Jónssyni fyrv. atvinnumálaráðherra 3000 kr. á
ári og dýrtiðaruppbót eftir 33 gr. launalaganna
.......................... kr. 12619,90
8. gr.
Sem viðbót við 19. gr. fjárlaganna (óviss útgjöld) veitast
1. Kostnaður vegna fyrirhugaðrar komu Hans Hálignar konungsins og Hennar Hátignar drotningarinnar ..................................
2. Slvrkur handa Sigurði Jónssyni trjesmið, Berlín
..................
Samtals:

kr. 200500,00.
kr. 200000,00
—
500,00
kr. 200500,00
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Athugasemdir:

Við 2. gr.
1. Kostnaðurinn við að reisa læknisbústað á Vífilsstöðum hefir orðið
miklu meiri, vegna síhækkandi verðlags, en gert var ráð fyrir í fyrstu, en við
breyting þessa hefir aukist mikið rúm á Heilsuhælinu og var hin mesta nauðsyn á því, þar sem jafnan bíða sjúklingar sem þurfa að komast á hælið.
2. Þessi fjárhæð er áætluð, en eftir því sem nefndarmenn sjálfir álíta er
hún nærri sanni. Milliþinganefnd sú, er hjer ræðir um, var, eins og kunnugt er
skipuð samkvæmt þingsályktan Alþingis 1919.
3. Hjer á landi er mikill skortur á góðum og lærðum hjúkrunarkonum.
Stúlka sú, er hjer ræðir um sókti um þenna styrk til aukaþingsins síðastliðinn
vetur og mælti fjárveitinganefnd Nd. með, að heiðninni væri sint, með því skilyrði að stúlkan hyrfi hingað heim að afloknu námi. Með tilliti til þessa veilti
stjórnin styrkinn, enda hafði stúlkan mjög góð meðmæli.
4. Þegar hin spanska kvefpest barst hingað síðastliðinn vetur, samþykti
aukaþing það, sem þá stóð yfir, að skora á stjórnina að gjöra ált, sem unt væri
til að varna útbreiðslu hennar. Þetta var gert og hepnaðist furðanlega, en kostaði rnikið fje, sem sjálfsagt þykir að leita aukafjárveitingar fyrir.
Við 3. gr.
1. Styrksins til dragferju á Lagarfijóti fyrir árið 1919 var eigi vitjað fyr
en eftir að útborgunum þess árs var hætt, en samt þótti rjett að greiða hann og
leita endurveitingar.
2. Hið sama er um styrkinn til dragferju á Hjeraðsvötnum, en auk
þess er hjer lagt til, eftir framkominni beiðni frá sj7slunefnd Skagfirðinga, að
styrkurinn verði aukinn um 200 kr. hvort áríð, og er það í samræmi við, að t.
d. stvrkurinn til dragferjuhaldsins á Lagarfljóti hefir verið aukinn um þá fjárhæð, en hvortveggi stvrkurinn hefir verið jafnhár fram að þessu fjárhagstímabili.
3. —4. Vísast til þess, sem sagt er um 1. lið þessarar greinar.
5. Aukaþingið 1920 samþykti í þingsál. að veita 11000 kr. viðbótarstyrk
fyrir það ár til vjelbátaferða um Isafjarðardjúp og kom það fram í umræðunum,
að búist væri við sömu viðbót 1921. í samræmi við þetta er nú stungið upp á
22000 kr. fjárveitingu bæði árin.
6. Hið sama Alþingi veitti 80000 kr. til styrktar bátaferðum á flóum
og fjörðum kring um land, fyrir árið 1920. Stjórnin hefir ekki, eins og nú stendur, er frv. þetta er samið, sjeð sjer fært að leggja neitt til um hvort fje skuli
veitt í þessu skyni fyrir árið 1921, meðal annars af því, að ekki eru komnar
enn skýrslur um alla þá báta, sem notið hafa styrks af þessu fje. Hins vegar
má vænta þess, að nánari skýrslur verði komnar þá er þing kemur saman og
mun stjórnin þá gera tillögur sínar, jafnframt og skýrt verður frá hvernig nefnd
80000 kr. fjárveiting hefir verið notuð.
7. Á árinu 1920 urðu stöðvarstjóraskifti í Vestmannaeyjum og hafði fyrverandi stöðvarstjóri leigt landssímanum húsnæði, en er hann ljet af stöðunni,
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vildi hann alls ekki selja húsnæðið lengur á leigu, og með því að ómögulegt
reyndist að fá annarsstaðar húsnæði í Vestmannaeyjum, en það hús hins vegar
til sals, sem síminn hafði áður notað, þótti nauðugur einn kostur að kaupa það
og kostaði það 65000 kr., sem landssímastjóri taidi gott verð. Af kaupverðinu
voru 50000 kr. greidar strax, en 15000 hvíldu á húsinu og verða greiddar síðar,
sennilega af símafje.
Við 4. gr.
1. Þegar gamla spítalahúsið í Þingholtsstræti var tekið til notkunar aftur 1920 sem sjúkrahús fyrir Reykjavíkurbæ, varð læknadeild háskólans að láta
af hendi líkhús það, er hann hafði haft á lóð þess húss. En með því að læknadeildin getur að sjálfsögðu eigi verið án líkhúss, var það tekið til bragðs, að útbúa líkhús í pakkhúsi, sem ríkissjóður á bak við húseign sína í Kirkjustræti 18.
Það er kostnaðurinn við þetfa verk, sem hjer er leitað aukafjárveitingar fyrir.
2. Rektor mentaskólans fór fram á það síðastliðið vor að fá styrk til
utanfarar, sjerstaklega í þeim tilgangi að kynna sjer nýjasta fyrirkomulag samskonar skóla erlendis og hann veitir forstöðu og þótti eigi fært að neita svo verðugum manni um slíkan styrk.
3. Mentamálanefndin er skipuð samkvæmt þingsályktun 1919. Þær 10000
kr., sem hjer er farið fram á aukafjárveitingu fyrir, til greiðslu á kostnaði af
nefndinni, er vitaskuld áætlunar-upphæð.
4. Mentaskólinn hafði ekki verið málaður, hvorki utan nje innan síðan
1907 og þangað til síðastliðið sumar. Þá þótti nauðugur einn kostur að gera
það vegna væntanlegrar komu konungshjónanna, enda full nauðsyn á að mála
allan skólann utan og innan og þólt eigi hefði verið von konungs og drotningar
heíði verið óhugsandi að draga það mörg ár að mála skólahúsið. En um leið
og þetta var gert var og ýmislegt annað gert við skólann, svo sem gólf, stiga o.
fl. Þá voru og sett þar vatnssalerni, sem tilfinnanlega hefir vantað þar. Eykur
það mjög þrifnað og dregur úr sýkingarhættu meðal nemenda.
5. Skólastjórinn á Eiðum taldi sjer bráðnauðsynlegt að fara utan í
ýmsum erindum fvrir skólann og þótti eigi fært að neita lionum um styrk
til þess.
6. Smíða og dráttistarkennararnir á Hólum og Hvanneyri falla eigi undir ákvæði launalaganna og varð því eigi hjá því komist að semja sjerstaklega
við þá um uppbót og varð það úr, að annar skyldi hafa 800 kr. uppbót á ári
fyrst um sinn, en hinn 1000 kr.
7. Þegar núverandi formaður Búnaðarfjelags íslands skilaði af sjer skólabúinu á Hólum í Hjaltadal og jörðinni, fór hann fram á að fá míklar bætur
fyrir umbætur þær, sem hann hafði gert á jörðinni og kynbætur á búpeningi.
Hafði hann varið til þessa miklu meira en unt var að álíta hann skyldan til.
En með því að engi samningur hafði verið við hann gerður, var sá einn kostur
fyrir hendi að taka upp samninga um þetta síðastliðið vor og þótti tilvinnandi
að greiða honum þá upphæð, sem frv. tilgreinir, meðal annars til þess að koma
í veg fyrir það, að skólabúið fengi úrkast úr búpeningnum.
8. Það var óbjákvæmilegt að setja ný gólf í 1 eða 2 herbergi í daufAlþt. 1921. A, (33. löggjafarþing).
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dumbraskólanum og gera þar lítinn geymsluskúr auk smá-aðgerða. Það er þessí
kostnaður, sem umræddur liður á við.
Við 5. gr.
1. í fjárlögum 1918 voru veittar 2500 kr. til þess að gefa út minningarrit landsbókasafnsins, en eins og við er að búast, var langt frá, að þessi fjárliæð nægði, vegna hækkunar á prentun og pappír. Fvrir því er hjer farið fram
á 4500 kr. aukafjárveitingu og er þá ekki um frekari kostnað að ræða, enda er
ritið komið út og er hið prýðilegasta.
2. Frá Dönum höfðu, þar til sambandslögin komu í gildi, verið greiddar 800 kr. á ári til útgáfu fornbrjefasafnsins. En vegna breytingarinnar á sambandinu milli landanna, er greiðsla þessi nú fallin burtu og þar sem útlit var
fyrir, að safn þetta mundi hætta að koma út, ef það misti þenna styrk, þólli
rjett að veita hann úr ríkissjóði upp á væntanlega aukafjárveitingu.
3. —5. Fjárveitinganefnd Nd. mælti með því á aukaþinginu 1920, að
þeiin dr. Jóni Þorkelssyni og dr. Jóni Aðils yrði veittur slyrkur til að sækja
liinn norræna sagnfræðingafund, sem haldinn var í Kristianíu í sumar, er leið,
enda voru þeir báðir meðal fundarboðenda. Mismunurinn á styrk þessara tveggja
manna stafar af því, að dr. Jón Þorkelsson þurfti hvort sem var til Kaupmannahaínar í opinberum erindum. Með því, að mag. Bogi Th. Melsted var þriðji íslenski fundarboðandinn þótti rjett að veita honum líka ofurlítinn styrk.
6. Þessi styrkur til Kvenrjettindafjelagsins er veittur eftir meðmælum
ineiri hluta fjárveitinganefndar Nd.
7. Þessi viðbót er einnig veitt eftir meðinælum fjárveitinganefndar.
8. Eftir öllum atvikum var ómögulegt annað en að halda áfram með og
fullgera húsið yfir listasafn Einars Jónssonar þótt það hafi farið stórum fram
úr áætlun.
9. í miklum hluta viðbótarinnar við kirkjugarðinn í Reykjavík er svo
grunt niður á klöpp, að ómögulegt er að grafa þar menn nema borin væri áður mold ofan á og liefir þetta verið gert á allstórum kafla. Er af þessu mikill
kostnaður, sem þó eigr verður hjá komist.
10. Bjarni Jónsson frá Vogi hefir nú lokið við að þýða fyrri hluta Fausts
og þykir mikils um vert, að hann verði prentaður. Stjórnin verður að líta svo á,
að meiningarlaust sje að veita styrk til að þýða þetta merka rit og gefa það svo
ekki út, og þykir því rjett að taka upp aukafjárveitingu í þessu skyni, en að
sjálfsögðu þarf höf. að leggja fram mikið frá sjálfum sjer til þess, að koma ritinu út, enda á hann þá upplagið sjálfur.
6. gr.
1. Þessi styrkur var veittur Jóni Þorbergssyni til þess að hann færi utan til að kynna sjer betur ullarmat, sem hann og stjórnarráðið taldi mikla þörf
á og veitti Búnaðarfjelag íslands honum jafnháa fjárhæð í þessu skyni.
2. Siglufjarðargarðurinn er altaf að bila, nú síðast í hanst er Ieið. Stjórnarráðið sá eigi annað fært en að láta í vetur draga að grjót til væntanlegrar að-
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gerðar í sumar, því að vitaskuld er ekki um annað aö gjöra en aö halda garðinum við eða ákveða að skeyta ekki um hann. Stjórnarráðinu þótti Iíklegra að
Alþingi vildi enn revna að halda honum við og ákvað því að láta flytja að grjót,
eri komist Alþingi að annari niðurstöðu má væntanlega gera sjer fje úr efninu
án mikils halla. Þess skal ennfremur getið að rúmar 1300 kr. hafa verið greiddar á árinu 1920 fyrir aðgerð 1919 og sumarið 1920 fór fram lítilfjörleg aðgerð,
sem reikningar eru eigi komnir yfir.
Þess má geta að umræddar 6000 kr. eru að sjálfsögðu lausleg áætlunar-upphæð.
3. Sumarið 1920 var haldinn sýning í Noregi, meðal annars á byggingarefnum o. fl. Það þótti rjett að senda mann á þessa sýningu, enda óskaði Jóh.
Fr. Kristjánsson slyrks í þessu skyni og mælti fjárveitinganefnd Nd. með því.
4. Þessi liður er tekinn upp eftir álvktun aukaþiugsins 1920.
5. Hið sama er um þennan lið.
6. Þessi liður er aðeins endurveiting, með því að aðeins 500 kr. af 1500
kr. slyrk heimilisiðnaðarfjelaganna var greiddur 1919.
7. Það kemur mjög oft fyrir, að efnarannsóknarstofan þarf að rannsaka
steintegundir og hefir hingað til þurft að mylja það með handafli, sem er bæði
seinlegt, erfitt og dýrt. Það varð því ofaná að kaupa vjel þessa.
8. Skeiðaáveitan er nú svo langt á veg komin, að það virðist ekki
geta komið til mála að láta undir höfuð leggjast að fullgera áveituna, þótt hart
sje í ári um fje. Til áveitunnar hafa þegar verið greiddar 9000 kr. upp á væntanlega aukafjárveitingu, en eftir því, sem vegamálasljóri álítur þarf um 20000 kr.
úr ríkissjóði til að fullgera áveituna og er þá tekið tillit til að rikissjóður á aðeins að greiða fjórðung kostnaðar.
9. Fjárveitingin til erindreka á Spáni og Italíu er tekin upp eftir ályktun aukaþingsins 1920. Að sjálfsögðu verður þá eigi notuð fjárveitingin 1921 handa
erindreka Fiskifjelagsins.
Við 7. gr.
Eftir meðmælum fjárveitinganefndar Ed. og ýmsra þingmanna ákvað
stjórnin að veita fyrv. ráðherra Sigurði Jónssyni 3000 kr. eftirlaun á ári með
uppbót eins og handa öðru eftirlaunafólki.
Við 8. gr.
hjer er ráðgerð sem útgjöld vegna konungskomunnlausleg áætlun. Kostnaður sá, sem þessu er samfara
meiri vegna þess, að eigi varð af komunni í sumar.
verða gefnar fjárveitinganefnd og Alþingi, ef ósk-

1. Upphæð sú, sem
ar er að sjálfsögðu aðeins
verður að sjálfsögðu töluvert
Nánari skýringar um þetta
að verður.
2. Trjesmiður sá, er hjer ræðir um hefir verið mjög lengi í Berlín, og
átt við svo þröngan kost að búa þar um nokkuð langan tíma, að kunnugir sögðu,
að hann gæli eigi haldið lífi nema skamman tíma, ef honum yrði eigi hjálpað
og var þvi það ráð tekið að koma honum til Danmerkur. Vandræði þessa manns
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urðu kunn á þann veg, að Danir sendu íslenska stúlku til Þýskalands til að
komast eftir hvaða Danir væru þar hjálparþurfar. Við þetta tækifæri komu vandræði þessa manns i ljós og þar sem hann gat ekki fengið styrk hjá Dönunr,
þótti sjálfsagt að veita honum þenna litla styrk úr ríkissjóði.

31. Fruinvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1918 og 1919.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum 1918 og 1919
veitast kr. 2243029,22 til gjalda þeirra. sem tilfærð eru í 2.-9. gr. hér á eftir.

Við
—
—
—
_
—
—

2. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 9. gr. veitast kr. 104585,03.
A. Æðsta stjórn landsins.
tölulið 2. Utanferðir ráðherra ......... . 1919 kr. 10915,75
— 4. Aðstoð og skrifstofukostnaður 1918 — 29329,20
— —
—
1919 — 27077,74
— 5. Ríkisfjehirðisstörf
.......... 1918 —
1007,04
_ —
—
.......... 1919 —
1079,30
—
7. Umbætur og viðhald.......... 1918 —
0939,80
__ _
—
.......... 1919 — 12070,00

Við tölulið 3.
—
— —
—
— 4.
—
— 5.
—
_ _
—
— 6.
—
— —

15. Hagslofa Islands.
I’appír og prentun
......... 1918
—
......... 1919
Prentun eyðublaða
......... 1918
Húsaleiga o. 11.
.........
—
—
... . ......... 1919
Aðstoð og skrifstofukosfnaður 1918
—
1919

kr.
—
—
—
—
—
—

89080,09

—j 3 o
0230,52
181,01
1710,20
2598,44
109,05
1509,71

14898,94

Samtals A—B.

kr. 104585,03

253

Þingskjal 31
3. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 11. gr. veitast kr. 158754,58.
A. Dómgæsla og lögreglustjórn.
Við tölulið 4. Hegningarhúsið ................. . 1918 kr.
—
—
—
................. . 1919 —
—
—
5. Sakamálakostnaður o. íl. .. . 1918 —
—
_
. 1919 —
—
B. Ymisleg útgjöld.
Við tölulið 1. a. Útgáfa Stjórnartíðinda ... 1918
—
—
—
—
1919
1918
—
—
1. b. Pappír og prentun
—
—
1919
—
—
—
—
2. a. Burðareyrir embættismanna 1918
—
—
—
—
1919
—
—
1918
2. b. Embættis símskeyti
—
—
—
—
1919
3. Brunaábyrgðargjald o. 11. ... 1918
—
—
—
—
1919
—
—
—
—
4. Eftirlitsferðir
.................. 1918
—
—
—
—
.................. 1919
8. Yfirskattanefndir o. 11.
—
—
—

3355,09
10040,88
5482,35
6555,88

kr.
450,00
—
450,00
—
7810,32
— 12714,64
—
7906,03
— 12706,32
— 47729,72
— 30047,54
—
2639,47
—
5224,62
—
3921,44
—
1236,73
—
483,55

kr.

25434,20

kr. 133320,38

Samtals A—B kr. 158754,58

Við
—
—
—
—
—
—
—
—

4. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 12. gr. veitast kr.
1918
tölulið 11. Röntgens starfræksla
—
1919
—
—
— 14. Holdsveikraspítalinn
1918
—
—
1919
— 16. Geðveikrahælið á Kleppi ... 1918
—
1919
—
—
— 17. Heilsuhælið á Vífilsslöðum
1918
—.
—
—
1919
—
— 18. g. Heilbrigðiseftirlit ..........

437976,47.
kr.
6135,00
—
1000,00
— 64921,03
— 67124,05
— 29858,88
— 58337,02
— 112289,31
— 97216,56
—
1094,62

kr. 437976,47

5. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 13. gr. veitast kr. 866699,21.
A. Póslmál.
Við tölulið 2. Póstflufningur
.................. , 1918
—
—
—
3. a.—b. Skrifstofukostnaður
—
—
—
—
1919
—
—
3' e.
Önnur gjöld ..........
—

kr.
—
—
—

6810,49
4435,51
762,45
30186,92
Flyt kr.

42195,37
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Fluttar kr.

Við tölul.
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

—
—
—

—
—
—

I. 1. b.
I. 2.
—
I. 3.
—
I. 4.
II. 1.
—
II. 3.
II. 6.
—
III. 10.
III. 11.

V.
VII.
—

Við tölul.
II. 1.
— —
—
— —
II. 5.
— —
—

Við lölul.
— —
— —
— —

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

B. Vegabætur.
Ferðakostnaður o. fl, 1918
Verkfróðra aðstoð ...
—
—
... 1919
Skrifstofukostnaður
1918
—
1919
Eftirlit með vegum
1918
Húnvetningabraut ...
—
—
1919
Grímsnessbraut
.. 1918
Viðhald flutningabrauta —
—
1919
Vegagerð frá Ljá ...
—
Aðrar vegabætur og
viðhald.................. 191 x
—
1919
Áböld
..................
—
Brú áAustur-Hjeraðsvötnl918
—
1919
C. Samgöngur
Faxaflóaferðir ..........
—
..........
Langanesbátur
...
—
..........

á sjó.
1918
1919
1918
1919

D. Símasamband.
II.
Til viðauka símakerfa 1918
—
—
1919
IV. 1. a. Laun landssímastjóra
—
IV. 2.
Laun simaverkfræðings —
IV. 3.
Aðstoð og annar kostnaður .......................... 1918
—
1919
IV. 4.
BilsímastöðReykjavikur 1918
—
—
1919
IV. 5.
Þráðlausstöð iReykjavík 1918
—
—
1919
IV. 6.
Abalda- og efnisvöiður —
IV. 7.
Bitsímastöð á Akureyri 1918
—
—
1919
IV. 8.
Bitsímastöð á Seyðisíirði 1918
—
—
1919
IV. 9.
Bitsíinastöð á ísafirði 1918
—
—
1919
FJyt

42195,37

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

269,08
1793,02
6216,80
1418,72
2052,88
95,08
30365,38
36834,19
9449,95
9240,80
15709,94
5196,76

—
—
—
—

20438,06
8835,73
9901,30
43362,37
184,61

kr. 201364,67

kr.
—
—
—

3000,00
20571,43
12000,00
12000,00

kr.

kr.
—
-—

14805,01
15887,16
3000,00
1100,00

—

3816,87
4136,76
31407,45
38985,21
784,56
3614,64
609,50
3771,06
9176,76
4084,92
9909,36
3632,20
6153,06
154874,52

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
kr.

47571,43

kr. 291131,47
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Við tÖlul. IV. 10.
— —
—
— —
IV. 11.
— —
— —
IV. 12.
— —
—
— —
IV. 13.
— —
— —
V.
— —
— VI.
— .—
—
—
VII.

—
—
—

—
—
—
—

I. a.
I. b.
I. c.
I. d.
III.
—
IV. a.
IV. d.
V.
VI.
—

]Fluttar
1918
1919
1918
1919
1918
1919
1918
1919
1918
1919
1918
1919

1918
1919
Viðhald landssímanna 1918
—
1919
Alþjóðaskrifstofan í Bern —
Loftskeytastöð í Flatey —

VIII.
—
IX.
X.

Við tölul.
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

Símastöð á Borðeyri
—
Símastöð í Hafnarfirði
—
Símast. í Vestm.eyjum
—
Aðrar stöðvar
—
Eyðublöð, prentun o.fl.
—
Viðbótog viðhald stöðva
—
Ferðalög vegna starfrækslu ..................

E. Vitamál.
Laun vitamálastjóra
1919
—
Verkfræðings aðsioð
Skrifstofuhald.......... 1918
—
.......... 1919
Ferðakostnaður
1918
Rekstrarkostnaður vita —
1919
Akranesviti
.......... 1918
Gerðatangaviti
—
Sjómerki
...........
—
—
.......... 1919
Ýmislegt
........... 1918
—
.................. 1919
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kr. 154874,52
1587,48
—
4062,41
—
742,81
—
1844,15
—
709,05
—
1162,57
— 14035,73
— 23752,94
— 26432,07
— 38248,65
—
6906,47
— 23735,22
—
—
—
—
—

kr. 291131,47

4438,25
3573,88
68088,75
63547,43
97,44
19970,37 kr. 457810,19

kr.
3000,00
—
1366,66
—
1843,68
—
2223,16
—
637,63
— 26845,18
— 30194,03
— 14030,86
—
2922,82
1581,58
—
—
1490,71
— 22899,26
8721,98
—
Samtals A—E kr. 866699,21

6. gr
Sem viðbót við gjöldin í 14. gr. veitast kr. 121870,94.
Við tölul. b. 2.

A. Kirkjumál.
Bráðabirgðauppbót brauða 1919

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

B. I. Háskólinn.
Við tölul. c. 3. Iíennari í efnafræði.......... 1919 kr.
— — e. 3. Utanfararslyrkur læknaefna 1918 —
Flyt kr.

kr.

240,00
450,00
690,00“ kr.

250,00

250,00
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kr.

250,00

kr.

25600,15

7126,27
5044,53
361,28
581,17
1118,75
70,41
262,77

kr.

14565,18

Við tölul. b. 3.
—
— b. 5.
—
—
—
—
- h. 9.

B. III. Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
.. 1919 kr.
878,83
Bækur og kensluáhöld
5076,86
Eldiviður og ljós
.......... . 1918 —
. 1919 —
5893,83
—
805,00
—
—
Ýmisleg útgjöld
..........

kr.

12654,52

Við tölul. h. 3.

B. IV.
Eldiviður og ljós

849,07
768,29
144,02
760,53

kr.

2521,91

915,90
5591,00
656,46
111,43
6213,88
313,48
986,08

kr.

14788,23

1200,00
1800,00
139,46
1300,00
250,00 kr.
Flyt kr.

4689,46
7506«),45

kr.
kr.
—
—
—
—
—

690,00
750,00
630,55
6323,82
10079,79
2323,87
4802,12

B. II. Mentaskólinn.
... 1918 kr.
Við tölul. c. 2. Eldiviður, ljós o. fl.
... 1919
—
— c,- 3. Skólahús utan og innan ... 1918 —
—
—
__
—
... 1919 —
—
piófdómendur
—
Tímakensla
og
— — c. 5.
...........
1918 —
—
— c. 9. Vmisleg útgjöld
1919 —
—
—

Við tölul. e. 3.
—
— i.
— — j—
—
—
— k. 3.
_
_
_

—
-

b. 6.
b. 7.

Ftanfararstyrkur læknaefna
Lillærameinfræða rannsókn
Eldiviður, ljós og ræsting
—
Ýmisleg útgjöld
............
—

Fluttar
1919
—
1918
1919
1918
1919

Kennaraskólinn.
........... 1918 kr.
............ 1919

Viðhaldskostnaður
Ymisleg útgjöld

Við lölul. h. 1.
—
_—
— — b. 2.
—
— b. 3.
—
—
—
— b. 4.
—
—

B. V. Stýrimannaskólinn.
........... 1918 kr.
Tímakensla
........... 1919 —
—
............ 1918 —■
Áhaldakaup
............
—
—
Eldiviður og ljós
—
............ 1919 —
Ýmisleg útgjöld
........... 1918 —
—
........... 1919 —

Við tölul. h.
— —
—
—
— c.
— —
—
— d.
—

B. VI.
Tímakensla
—
Húsnæði m. m.
—
Ymisleg útgjöld

Vjelstjóraskólinn.
............ 1918 kr.
...........
1919 —
............ 1918 —
........... 1919 —
............ 1918 —
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Fluttar kr.
B. VII. 1. Bændaskólinn á Hólurn.
Við tölul. b.
Aðstoðarkensla ........... ... 1919 kr.
150,00
— — c.
Smiði og dráttlist
... 1918 —
300,00
— — d. 2. Kensluáhöld
........... ... 1919 —
80,64
— — d. 3. Eldiviður og Ijós
1625,00
... 1918 —
— —
—
5921,81
—
... 1919 —
— - d. 4. Kaup á stórgripavog
—
...
—
405,00
2123,15 kr.
— — d. 5. Ýmisleg útgjöld
—
—

Við tölul. d. 3.
— —
— — d. 4.

B. VII. 2. Bændaskólinn á Hvanneyri.
Eldiviöur og ljós
.......... 1918 kr.
1186,27
—
.......... 1919 —
3614,52
Ýmisleg útgiöld
...........
—
—
108,68

Við tölul. 2. b.
— —
— — 3.
— — —
— — 4.
— — —

B. XI. Yfirsetukvennaskólinn.
Annar kostnaður
.......... 1918 kr.
—
.......... 1919 —
Styrkur til námskvenna ... 1918 —
—
1919 —
Húsaleiga o. II.
........... 1918 —
—
.......... 1919 —

Við tölul. 1.
— — 5.

B. XIII. Almenn barnafræðsla.
Til barnaskóla
........... 1919 kr.
Prófdómarar .......... ........... 1918
........... 1919

75069,45

10605,60

kr.

4909,47

479,56
118,40
6070,00
9340,00
254,00
20,00 kr.

16281,96

656,12
1150,26
2443,08

kr.

4249,46

B. XVI. Daufdumbrakensla.
Kenslukostnaður
............... 1918 kr.
5070,00
—
.......... 1919 —
5685,00 kr. 10755,00
Samtals A—B kr. 121870,94

Við
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Sem
tölul. 2.
— 2.
— 5.
— 5.
—
— 5.
—
— 15.
— 21.
— 28.

7. gr.
viðbót við gjöldin í 15. gr. veitast kr. 32565,38.
Þjóðskjalasafnið:
c. Til að binda inn skjöl m. m. 1919 kr. •,. •, kr.
Landsbókasafnsbúsið:
a. Eldiviður, ljós o. fl................. 1918 — 3263,33
—
.......... 1919 — 19700,00
c. Viðhald og áhöld
.......... 1918 — 3722,79
—
.......... 1919 — 2256,76 kr.
Dómasafn
.......................... 1918 — 1460,00
f. Listasafnshús.......................... 1919 — 1500,00
Mýrarannsókn m. m. ... ... 1918 —
460,00 kr.
Samtals .......... kr.

Alþt. 1921. A. (33. löggjaíarþing).

202,50

28942,88

3420,00
32565,38
33
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Við
—
—
—
—
—
—
—
—
-

8. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 16. gr. veitast kr. 50817,36.
370,40
tölul. 5. llannsókn vatnsvirkja .......... 1919 kr.
147,52
—
—
Miklavatnsmýraráveita
— 6.
— 32558,27
—
Kaup á skurðgröfu ..........
— 7.
- 10. b . Laun skógarvarða m. m. ... 1918 — 7000,00
673,10
— 23. b,. Ferðakostn. fiskimatsmanna 1919 —
184,15
—
1918
— 25. b. Ferðak. uliarmatsmanna
— —
1919 — 2444,65
—
352,12
1918 —
Eftirlit með áfengiskaupum
— 29.
—
— —
1919 — 1187,99
— 5899,16
—
Brimbrjótur í Bolungarvík
— 38.
9. gr.

Sein viðbót við gjöldin í 19. gr. veitast kr. 469760,25.
Óviss útgjöld
.................. 1918 kr. 245846,56
—
.................. 1919 — 185726,55
Greiðslur samkv. landsreikningi upp á væntanlega
aukafjárveitingu
..........
—
— 38187,14

kr. 469760,25

Ástæður
fyrir frv. þessu eru í landsreikningnum 1918 og 1919, athugasemdum vfirskoðunarmanna og svörum ráðherra við þeim athugasemdum.

33. Frumvarp
til laga uni friðun rjúpna.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.
Rjúpur, er samkvænit hinum almennu friðunarlögum nr. 59 frá 1913
verða alfriðaðar árið 1922, skulu einnig vera alfriðaðar til 1. janúar 1922.
2. gr.
Fvrir hverja rjúpu skal sá, er brotlegur verður, gjalda 10 kr. sekt, er
tvöfaldast við ítrekun brotsins. Með mál, er rísa út af brotum gegn lögum
þessum, skal farið sem með almenn lögreglumál.
3. gr.
Lög þessi öðlasl þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Iíinn 26. nóvember 1920 gal Hans hátign konungurinn, samkvæmt tillögum dóms- og kirkjumálaráðherrans, út bráðabirgðalög þau, sem prentuð eru
sem fylgiskjal við frumvarp þetta, og er í forsendum laganna getið ástæðna
þeirra, er þau byggjast á. Frumvarp þetta er þvi lagt fyrir Alþingi samkvæmt
23. gr. stjórnarskrárinnar.
Fylgiskjal.

Hríiðabirgðalögum
Iriðun rjúpua.

Vjer Cristian liinn Tíundi af guðs náð konungur íslands og Danmerkur,
Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg,
Gjörum kunnugl: Vor dóms- og kirkjumálaráðherra hefir þegnlega tjáð
Oss, að rjúpur hafi íallið siðastliðinn vetur sakir áfreða, og að þær sjeu nú
svo fáar að varla komi fyrir að rjúpa sjáist. Telur ráðherrann þvi nauðsynlegt,
þarsem aðalveiðitíminn fer í hönd, nú þegar að ákveða sjerstaka friðun
rjúpunnar, og verðum Vjer því að telja brýna nauðsyn að gefa út bráðabirgðalög, samkvæmt 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915, um friðun
rjúpna.
Þvi bjóðum Vjer svo og skipum:
1. gr.
Rjúpur, er samkvæml hinum almennu friðunarlögum nr. 59 frá 1913
verða alfriðaðar árið 1922, skulu einnig vera alfriðaðar til 1. janúar 1922.
2. gr.
Fyrir hverja rjúpu skal sá, er brotlegur verður, gjalda 10 kr. sekt, er
tvöfaldast við ítrekun brotsins. Með mál, er risa út af brotum gegn lögum
þessum, skal farið sem með almenn lögreglumál.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Eflir þessu eiga allir blutaðeigendur sjer að hegða.
Gefið á Amalíuborg, 26. nóvember 1920.
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.
Cristian R.
(L. S.).

__________________
Jón Magnússon.
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33. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).

1- grBæjarfógetinn á Sigluíirði skal hafa sömu laun og sýslumenn i lægra
launaflokki, sbr. 11. gr. 3. málsgr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919.
2. gr.
Kennarar stýrimannaskólans og vjelstjóraskólans hafa að byrjunarlaunum 2400 kr. á ári, en launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr. upp
i 3400 kr.
3. gr.
Við Eiðaskólann skulu vera 2 kennarar.
4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin 4. málsgr. 11. gr. og 2. málsgr.
28. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919.
5. gr.

Launahækkanir þær, sem ræðir um i lögum þessum gilda frá 1. jan. 1921.

Athugasemdir.
Samtimis og launalög embættismanna voru samþykt á Alþingi 1919, voru
einnig samþykt lög um breytingar á lögum um bæjarstjórn á Siglufirði. Hin siðarnefndu nýju lög breyta mjög verksviði lögreglustjórans á Siglufirði, enda heitir
hann nú bæjarfógeti og gegnir samskonar störfum og aðrir bæjarfógetar. Afþessu
leiðir, að það getur ekki talist sanngjarnt, að hann hafi lægri laun en allir aðrir
bæjarfógetar og sýslumenn, en hinsvegar var engi timi til að breyta þessu á
þinginu 1919 og þykir þvi rjett að bæta úr þessu nú.
Kennarar Stýrimannaskólans og Vjelstjóraskólans eru óánægðir með
hlutfallið milli launa t. d. kennaraskólakennaranna og sin, og með því að þetta
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í virðist vera á rökum bygt, befir þótt rjett að bæta úr þessu, og færa laun hinna
’ óánægðu kennara úr 2000 kr. í 2400 kr. byrjunarlaun.
Við Eiðaskólann er ekki hægt að komast af með minna en 2 fasta
j kennara auk skólastjóra.
I
Launabætur þær, sem frv. þelta ræðir um, virðist sanngjarnt að komi
j
frá 1. jan. 1921.

34. F>umvarpj
til laga um samþykt á landsreiknÍDgnm 1918 og 1919.
(Lagt fyrir Alþingi 1921),

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

I. T e k j u r :
Ábúðar- og lausafjárskattur ..................................
Húsaskattur
.........................................................
Tekjuskaltur
.........................................................
Aukatekjur..........
.........................
Erfðafjárskattur.........................................................
Vitagjald .................................................................
Leyfisbrjefagjöld
.................................................
Gjald af Kína-lífs-elixír .........................................
Útflutningsgjald.........................................................
Áfengistollur
.........................................................
Tóbakstollur
.........................................................
Kaffi- og sykurtoliur.................................................
Vörutollur.................................................................
Annað aðflutningsgjald .........................................
Pósttekjur .................................................................
Simatekjur.................................................................
Tekjur af íslands banka.........................................
Tekjur af Landsbankanum ..................................
Óvissar tekjur .........................................................
Stimpilgjald
.........................................................
Verðhækkunartollur.................................................
Tekjur af jarðeignum ríkissjóðs ..........................
Flyt ...

Áætlun

Reikningur

kr.

kr.

150000
29000
120000
140000
16000
85000
14000
40000
300000
100000
550000
950000
575000
100000
360000
660000
22000
55000
40000
..................
..................
56000

284844,76
48565,25
859135,90
203671,61
84244,73
93268,78
23881,14
30870,11
475367,37
330131,33
1015271,56
1141976,09
2234774,71
210087,86
367864,99
1533723,68
206456,83
159189,47
160879,39
1399909,22
563,75
101232,31

4362000

10965910,84
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Áætlun

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Flutt ...
Tekjur af kirkjum .................................................
Tekjur af silfurbergsnámum..................................
Tekjur af Ræktunarsjóði.........................................
Viðlagasjóðstekjur .................................................
Argjald af brauðum.................................................
Endurgreidd skyndilán embættismanna
..........
Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur
..........
Greiðsla úr ríkissjóði Danmerkur
..................
Vextir frá landsverslun og eimskipum
...........
Lán, tekin.................................................................
Agóði af gengismun o. fl.................. ' ..................
Greiddar eftirstöðvar sýslumanna..........................
Afborgun frá Landsverzslun..................................
Tekjuhalli 1919.........................................................
Samtals ...

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

11. Gjöld:
Vextir og afborganir af lánum ríkissjóðs ..........
Útgjöld við æðstu stjórn landsins
...................
Kostnaður við Alþingi og yfirskoðun landsreikninganna.......................................................................
Dómgæsla, lögreglustjórn o. fl.:
A. Dómgæsla og lögreglustjórn ..........................
B. Ýmisleg útgjöld .................................................
Útgjöld við læknaskipunina ..................................
Til samgöngumála:
A. Útgjöld við póststjórnina ..................................
B. Til vegamála
................................................
C. Samgöngur á sjó.................................................
I). Ritsími og talsími
..........................................
E. Vitamál.......................... ..................................
Kirkju- og kenslumál: .........................................
A. Andlega stjettin .................................................
B. Kenslumál .........................................................
Vísindi og bókmentir
.........................................
Til verklegra fyrirtækja.........................................
Skyndilán og lögboðnar fyrirframgreiðslur..........
Eftirlaun og stvrktarfje .........................................
Flyt ...

kr.
4362000
200
4000
20000
248750
3600
1200
4000
120000
..................

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

Reikningur
kr.
10965910,84
46,24
6820,00
35062,75
366526,01
2862,22
1369,82
17870,84
55000,00
1420560,65
11085000,00
156581,07
7630,20
2792849,53
267424,75

4763750,00

27181514,92

687687,65
188300

12446178,68
293894,03

126000

417906,86

183990
141100
604932,88

238744,20
420102,71
1051083,05

321600
451400
325700
506600
120550

425012,87
505498,03
362968,55
1120818,29
218961,87

89012,82
693040
302540
572700
6200
1'3627 2

90056,14
7 55590,72
314883,34
600268,32
21081,65
235507,27

5517625,35

19518556,58
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Flutt ...
12. Óviss útgjöld .........................
13. Greiðslur samkvæmt lögum, fjáraukalögum og
þingsályktunum
................
14. Tekjuafgangur 1918.............. ...............................

Áætlun

Reikningur

kr.
5517625,35
40000

kr.
19518556,58
471573,11

..................
5557625,35

Samtals ...

6896584,46
294800,77
27181514,92

Athugasemdir við lagafrumvarp þ e t t a.
þykt.
þessu
vísast
vísað

Frv. þetta er í sama formi og reikningslög þau, er áður hafa verið samLandsreikningarnir fyrir árin 1918 og 1919 verða lagðir samhliða frv.
fyrir Alþingi, en þeir telja tekjur allar og gjöld í sömu röð og fjárlögin og
því til þeirra um nánari sundurliðun tekna og gjalda. Að öðru leyti er
til eftirfarandi
YFIRLITS
yfir tekjur og gjöld á árunum 1918 og 1919.
I.

kr.

1. Abúðar- og lausafjárskatlur

1918
1619

123170,80
161673,96

2. Húsaskattur.......................

1918
1919

21462,25
27103,00

kr.

284844,76

48565,25
1918
1919

170273,10
688862,80
- - -----1918
80667,32
1919 123004,29

3. Tekjuskattur.......................

4. Aukatekjur

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

859135,90

203671,61
5. Erfðafjárskattur

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

1918
1919

11104,62
73140,11
84244,73

.

1918
1919

32176,36
61092,42

7. Leyfisbrjefagjöld ................

1918
1919

11217,76
12663,38

6. Vitagjald

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

93268,78

Flvt ...

23881,14
1597612,17
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<3. Gjald af Kínalífselixír ...

1918
1919

Flutt ...
kr.
10126,68
20743,43

9. l’tflutningsgjald

1918
1919

52355,61
423011,76

kr.
1597612,17

30870,11
...............

475367,37
10. Afengistollur.......................

1918
1919

72543,29
257588,04
330131,33

11. Tóbakstollur..................

1918
1919

310663,11
704608,45
------- -----

12. Kaffi- og sykurtollur ...

1918
1919

334664,31
807311,78

13. Vörulollur

1918 303469,80
1919 1931304,91

1015271,56

1141976,09
..................

2234774,71
14. Annað aðflutningsgjald

1918
1919

80562,26
129525,60
210087,86

15. Póstlekjur........................

1918
1919

167422,98
200442,01
367864,99

1918
1919

705270,35
828453,33

17. Tekjur af íslands banka .

1918
1919

66234,56
140222,27

18. Tekjur af Landsbankanum

1918
1919

52102,06
107087,41

10. Símatekjur

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

1533723,68

206456,83

159189,47
19. Óvissar tekjur

..........

1918
1919

42379,56
118499,83
160879,39

20. Stimpilgiald ..................

1918 253059,73
1919 1146849,49

21. Verðhækkunartollur

1918
1919

1399909,22
563,75
»
563,75
Fiyt ... 10864678,53
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..........

1918
1919

..........

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

1918
1919

24. Tekjur af silfurbergsnámum

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

1918
1919

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

1918
1919

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

1918
1919

22. Tekjur af jarðeignum ríkissjóðs

23. Tekjur af kirkjum

5

j
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25. Tekjur af Ræktunarsjóði

5
i

j

2G. Viðlagasjóðstekjur

j
J
í

27.

Árgiald af brauðum..................................

1918
1919

j

28. Endurgreidd skyndilán embættismanna ...

1918
1919

29. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur ...

1918
1919

30. Greiðsla úr ríkissjóði Danmerkur

..........

1918
1919

i 31. Vextir frá Landsverslun og eimskipum ...

1918
1919

i

j

32. Lán tekin

33.
34.
35.
3G.

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

Ágóði af gengismun o. fl. 1919
..........
Greiddar eftirstöðvar sýslumanna frá 1918
Afborgun frá Landsverslun 1919 ...........
Tekjuhalli 1919 ..........................................

1918
1919
...
...
...
...

kr.
Flutt ... 10864678,53
kr.
56214,01
45018,30
101232,31
5,00
41,24
46,24
»
6820,00
6820,00
))
35062,75
35062,75
194768,36
171757,65
366526,01
1528,05
1334,17
2862,22
806,32
563,50
—
1369,82
11697,01
6173,83
17870,84
55000,00
))
55000,00
681680,23
738880,42
1420560,65
6585000,00
4500000,00
11085000,00
156581,07
... ...
7630,20
... ...
2792849,53
... ...
..........
267424,75
Samtals ... 27181514,92

Alpl. 1921. A. (33. löggjafarþing)

34
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II. Gjöld:
.
1. Vextir og afborganir af lánum ríkissjoðs ...

kr.
1918 1476389,25
iglg 10969789,43

kr.
12446178,68

2. Gjöld vegna æðstu stjórnar ríkisins

1918
1919

135086,40
158807,63
293894,03

3. Kostnaðnr við Alþingi og endurskoðun LR,

1918
1919

183073,00
234833,86
417906.86

4. Til útgjalda við dómgæslu og lögreglustjorn;
1918
1919

A. Dómgæsla o. fl.

114722,44
124021,76
238744,20

1918
1919

B. Ýmisieg gjöid

230682,72
189419,99
420102.71

5. Útgjöld við læknaskipunina

1918
1919

514554,21
536528,84
1051083,05

6. Til samgöngumála:
A. Póstmál ..........

1918
1919

212764,89
212247,98

B. Vegabætur

1918
1919

290816,28
214681,75

C. Samgöngur á sjó ...

1918
1919

174072,12
188896,43

425012.87

505498,03

362968,55
D. Hraðskevta- og taisimasamband

1918
1919

485810,54
635007,75
1120818,29

1918
1919

E. Vitamál

126566,79
92395,08
218961.87

7. Til kirkju- og kenslumála
A. Andiega stjettin

...

.

1918
1919

56779,65
33276,49

1918
1919

366413,00
389177,72

1918
1919

137491,27
177392,07

90056,14
B. Kenslumál
8. Vísindi og bókmentir

755590.72
314883,34

Fiyt ... 18661699,34
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9. Verkleg fyrirlæki

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

10. Skyndilán og lögboðnar fyrirframgreiðslur
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1918
1919
1918
1919

Flutt ...
kr.
255784,28
344484,04
------------9240,20
11841,45

kr.
18661699,34

600268,32

21081,65
..................................

1918
1919

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

1918
1919

11. Eftirlaun og styrktarfje

121905,60
113601,67
235507,27

12. Óviss útgjöld

13. Greiðslur samkvæmt lögum, fjáraukalögum
og þingsályktunum ..........................................

265846,56
205726,55
471573,11

1918
1919

14. Tekjuafgangur 1918..........................................

5035389,27
1861195,19
6896584,46
294800,77
Samtals ... 27181514,92

35. Frumvarp
til Iaga um lífeyrissióð barnakennara og ekkna þeirra.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.
Stofna skal sjerstakan sjóð til að tryggja barnakennurum, er Ieggja
niður starf sitPannaðhvort fyrir ellisakir eða vanheilsu, geymdan lifeyri, svo
og lifeyri handa ekkjum þeirra. Sjóðurinn stendur undir umsjón rikisstjórnarinnar, og annast^hún reikningshald hans. Stofnfje sjóðsins er styrktarsjóður
barnakennara, eins og hann verður, er Iög þessi koma til framkvæmda.
2. gr.
Rikisstjórnin setur reglur um stjórn sjóðsins og skipulag lians.
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3. gr.
Hver kennari, karl eða kona, sem laun tekur eftir launalögum barnakennara, skal kaupa lífeyri í sjóði þeim, sem ræðir um i 1. gr., og verja til
þess 7°/o af árslaunum sinum.
Nú nema árslaun meiru en 3000 kr., og greiðist þá ekkert gjald aí
þvi, sem er fram yfir þessa upphæð.
Iðgjöldum skal halda eftir af. þeim hluta launanna, sem barnakennarar fá greiddan úr ríkissjóði.
4. gr.
Pegar barnakennari er leystur frá starfi sínu annaðhvort fyrir sakir
elli eða vanheilsu, skal hann fá greiddan úr sjóðnuni Iífeyri, sem nemur 25° o
af samanlögðum öllum þeim launum, er liann hefir greitt iðgjöld af í lífevrissjóðinn og einum fjórða hluta þeirra launa, sem hann hefir greitt iðgjöld af
i styrktarsjóð barnakennara.
Lífeyrir þessi má þó aldrei fara frain úr 3,4 hámarkslauna þeirra, sem
kennarinn hefir haft.
Nú er barnakennari orðinn 70 ára að aldri, eða samanlagður aldur
hans og þjónustutími er 95 ár, og á hann þá rjett á að leggja kenslustarf sitt
niður og taka lífevri samkvæmt lögum þessum.
Verði sú brevting gerð á fræðsluhjeruðum eða skólahjeruðum, sem
gerir stöðu kennara óþarfa, svo að hann verði að láta af henni endurgjaldslaust, og fari hann ekki i aðra kennarastöðu, og hefir hann þá rjett til að fá
endurgreidd úr lífeyrissjóðnum vaxtalaust og afdráttarlaust iðgjöld þau, sem
hann hefir greitt i sjóðinn. Ef hann kjs það heldur, mega iðgjöld hans standa
inni i sjóðnum þangað til hann er 70 ára, og fær hann þá lííeyri samkvæmt
1. gr. og ekkja hans samkvæmt 5. gr.
5. gr.
Ekkja eftir barnakennara, sem hafði rjett til lífevris, eða naut lifeyris,
er hann ljest, fær lifeyri úr sjóðnum með þeim undantekningum, sem
segir i 7. gr.
Lifeyrir ekkju nemur ’/s af byrjunarlaunum þeirrar kennarastöðu, sem
maður hennar var i, þegar liann Ijest, eða þeirrar, sem hann fjekk lausn frá.
6. gr.
lhkissjóður ábyrgist greiðslu lifeyris samkvæmt lögum þessum, og
greiðist hann eftir þvi sem ákveðið verður í reglugerð þeirri, er i 2. gr. getur.
7. gr.
Ekkja eflir barnakennara öðlast ekki rjett til lifeyris úr sjóðnum, nje
liffjár úr ríkissjóði, ef hún hefir gifst eldra manni en 60 ára, eða á banasæng
manns sins, eða eftir að hann fjekk lausn frá kennarastarfi, eða ef hjónabandinu var gersamlega slitið áður en maðurinn dó.
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8. gr.
Rjettur ekkju til lífeyris fellur burtu:
1. Ef ekkjan giftist af nýju.
2. Ef liún tekur sjer bústað utanríkis án samþykkis stjórnar sjóðsins.
3. Ef hún hirðir ekki lílTje í 3 ár saniíleyll án þess að sanna lögmæt forföll.
Nú missir ekkja lífeyri af því að hún heflr gifst af nýju, og á hun þá
rjett á að fá hið sama Iíifje, ef hún verður ekkja i annað sinn.
9. gr.
Ekkill konu, sem verið hefir í kennarastöðu, hefir sama rjett til lífevris
úr sjóðnum sem ekkja harnakennara, með öllum sömu takmörkunum.
10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi nnmin Lög um slyrtarsjóð handa
harnakennurum 9. júli 1909 og Lög um hrevting á lögum um styrktarsjóð
handa barnakennurum 20. okt. 1915.
11. gr.
Ákvæði þessara laga gilda frá 1. jan. 1921.

Athugasemdir.
Hið framanskráða frumv. er að fleslu leyti sniðið eftir frumv. um lifeyrissjóð embættismanna, sem lagt er fyrir Alþingi samhliða þessu frumv. Er
frumv. flult eftir beiðni fræðslumálastjóra, forstöðumanns kennaraskólans og
Sig. Jónssonar, barnakennara í Reykjavík, og sendu þeir stjórninni uppkast, sem
var sniðið allnákvæmlega eftir nefndu frnmv. urn iífeyrissjóð embættismanna, en
með samkomulagi við þá hefir frumv. verið brevtt á þann veg, að greiðslur allar
úr ríkissjóði til ekkna og barna kennara falli niður, þar sem ekki þótti fært að
binda ríkissjóði þyngri hagga af fræðslumálum barna, en þegar er orðið, enda
ber og á það að líta, að þar sem harnakennarar eru ekki að öllu leyti launaðir
úr ríkissjóði virðist ekki sanngjarnt, að líllje ekkna og framfærslueyrir barna
þessara kennara verði greitt að öllu úr ríkissjóði.
Að öðru leyti er vísað til athugasemdanna við áðurnefnt frumv. um lífeyrissjóð embættismanna.
Frá tjeðum 3 mönnum fvlgdi fiumv. svohljóðandi brjef.
Fræðslumálasljórinn
Reykjavík 3. janúar 1921.
I’egar styrktarsjóður harnakennara var slofnaður með lögum árið 1009,
voru laun barnakennara svo bágborin að ekkert málti út af bera fyrir flestum
að þeir kæmust ekki hreint og beint á vonarvöl og þá auðvitað ekkert við að
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styðjast, þegar þeir uröu aö leggja niöur kennarastarfiö fyrir sakir elli eöa vanheilsu. Sjóðurinn var stofnaður til að bæta að einhverju leyti úr þessu ástandi,
til að bæta i svip úr sárustu þörf einstakra kennara. En fyrir þeim mönnum,
sem beittust fyrir þvi að sjóður þessi yrði stofnaður, hefir alt af vakað, að honum yrði á sinum tíma breytt í almennan eftirlaunasjóð eða lífeyrissjóð.
Á þeim 10 árum, sem Styrktarsjóðurinn hefir starfað, hafa 19 kennarar
notið styrks úr honum, samtals að upphæð 9515 kr., og sýnir það, að hjer hefir
ekki verið vanþörf á að rjetta hjálparhönd, En nú hefir orðið svo mikil breyting
til batnaöar á launum barnakennaranna, að minni þörf mun eftirleiðis verða á
þannig löguðum styrk. Og þar sem sjóðurinn er nú oröinn 50000 kr., viröist oss
timi til kominn aö breyta honum og tilgangi hans. Vjer höfum þvi samið frumvarp til laga um lifeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, er vjer sendum
Stjórnarráðinu hjer með, og mælumst virðingarfylst lil, að það leggi frumvarpið
fvrir Alþingi í ár
Um frumvarp þetta látum vjer að öðru leyti nægja að taka fram, að það
er í öllum aðalatriðum sniðið eftir frumvarpi því til laga um lífeyrissjóð embættismanna, sem væntanlega verður lagt fyrir næsta þing. Það er tilætlunin að
sjóðurinn beri sig sjálfur, og að ríkissjóði sjeu ekki bundnar neinar byrðar með
þeirri ábyrgð, sem hann tekur á sig samkvæmt frumvarpinu. En skyldi saml sem
áður svo fara, að iðgjöldin reyndust of Iág, lætur stjórnin að sjálfsögðu hækka
þau, eins og hún líka mun láta lækka þau, ef þau reyanst í framkvæmd of há.
Virðingarfylst.
Jón Þórarinsson.

Magnús Helgason.

Sigurður Jónsson.

Til Stjórnarráösins.

3<i. Fruinvarp
til laga um brevting á lögum nr. 30, 20. október 1913, um uinboð þjóðjarða.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
Lög nr. 30, 20. október 1913, um umboð þjóðjarða, skulu eigi koma til
framkvæmda um Norðursýsluumboð, heldur skal forstaða þess framvegis sem
hingaðjFtil falin ^umboösmanni, skipuðum af sljórnarráðinu. Umboðslaun skulu
frá næstu umboðsmannaskiftum vera lO°/o af eflirgjöldunum.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
I umboði þessu verður innan skamms, eflir því sem aðfer um sölu þjóðjarðanna, ekki annað óselt af þjóðjörðum, en þær, sem fyrirhugaðar eru til opinberra nota eða þar sem er útmæling á lóðum, eins og t. d. á Raufarhöfn,
Kópaskeri og í Flatey. Verður stjórnin að telja það miður heppilegt, að fela
hreppsstjórn í hverri sveit umsjón alla á slikum eignum.

37. Frnmvarp
til laga um varnir gegn berklaveiki.
(I.agt fvrir Alþingi 1921).
1. gr.
Akvæði þessara laga taka til allra íegunda herklaveikinnar, nema annað
sje tekið fram.
2. gr.
Hjeraðslæknar skulu halda bók yfir alla berklaveika, er læknir rannsakar í hjeruðum þeirra, hvort sem þeir sjálfir rannsaka þá eða aðrir löggillir læknar.
Hinir siðartöldu eru skyldir að senda hjeraðslækni sínum tafarlaust
skýrslu um hvern berklaveikan sjúkling, er þeir sjálfir rannsaka I fyrsta sinni.
Ef um utanhjeraðssjúkling er að ræða, þá sendir hann aftur hjeraðslækni
sjúklingsins skýrsluna. Skýrslu þessa skal senda á sjerstöku eyðublaði, er þeir
fá frá heilbrigðisstjórninni. Fyrir hverja tilkvnningu fá þeir 3 krónur úr ríkissjóði, sem viðkomandi' hjeraðslæknir greiðir þeim eftir hver áramót.
L’m hver áramót skulu hjeraðslæknar senda landlækni útdrátt úr framangreindri bók. Landlæknir ákveður fvrirkomulag á henni, skýrslum hjeraðslækna og annara löggiltra lækna.
3. gr.
Læknar eru skyldir að gefa berklaveikum sjúklingum, er þeir rannsaka, leiðbeiningar um og hrýna fyrir þeim hverrar varúðar þurfi að gæta til
þess að veikin berist ekki á aðra.
Hjeraðslæknar skulu hafa eftirlit með og gera frekari ráðstafanir til
þess að nauðsynlegum fyrirskipunum sje framfylgt, ef þeim þurfa þykir.
1. gr.
Nú deyr herklaveikur maður, og skal þá húsráðandi tilkvnna það tafarlaust, í kaupstöðum hjeraðslækni, en í sveitum hjeraðslækni eða sótthreins-
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unarmanni. Sótthreinsunarmaður tilkynnir þá hjeraðslækni. Skal hjeraðslæknir
annast um að tafarlaust sje sótthreinsað á heimilinu herbergi þau, fatnaður
og annað, er hann telur hættu geta stafað af. Þessa lausu muni má því ekki
láta af hendi, hvorki til eignar nje afnota, senda í þvott eða aðgerð, nema
sótthreinsaðir hafi verið.
Nú skiftir berklaveikur maður um dvalarstað, og skal þá tilkynna það
á sama hátt og fvr var sagt um andlátið. Má ekki fá öðrum til íbúðar her'bergi þau, er hann tlulti úr, fyr en þau hal'a verið sótlhreinsuð, nema hjeraðslæknir telji sótthreinsun óþarfa.
5. gr.
Enginn, sem hefir smitandi berkla, má fást við barnakenslu. Hver sá,
er sækir um barnakennarastöðu, skal sýna læknisvottorð um að svo sje ekki.
Vollorð þelta má ekki vera eldra en mánaðargamalt, og skal endurnýja
það árlega.
Sama gildir um kennara þá, er kenna eiga í öðrum skólum, ef þá
skóla sækja nemendur yngri en 11 ára. IJó getur heilbrigðissljórnin veitt undanþágu frá þessu ákvæði að því er til þessara skóla kemur, enda sje það í
samráði við og eftir tillögum skólalæknis og skólastjórnarinnar.
Nú vill maður taka börn til kenslu og skal hann þá sýna læknisvottorð um að hann sje ekki með smitandi berkla. Sama gildir um mann, sem
ræður-sig á heimili til barnakenslu. Er húsráðanda þeim, er ráða vill hann
til sín, skylt að heimta vottorð þetta, ella verður hann brotlegur gegn lögum
þessum.
Nú sýkist barnakennari af smitandi berklum, og skal hann þá tafarlaust láta af starfi sínu.
Nú sýkist maður, er barnakenslu hefir á hendi, og leikur grunur á
að um berklaveiki sje að ræða, skal þá skólanefnd, fræðslunefnd eða húsráðendur þeir, er hlut eiga að máli, tafarlaust skýra hjeraðslækni eða lækni þeim,
er eftirlit hefir með skólanum, frá grun sínum. En hann ákveður eftir rannsókn hvort ástæða sje til að láta manninn hætta kenslu.
Hver sá læknir, sem kemst að því að barnakennari sje sjúkur af smitandi berklum, skal skyldur að tilkynna það e'tirlitslækni skólans.
Peir barnakennarar, sem eru opinberir starfsmenn, en verða að láta
af kenslu sakir sjúkleiks þessa, skulu í 2 ár fá sem biðlaun 2 s hluta launa
þeirra, er þeir nutu, þegar þeir ljetu af kenslu. Biðlaun þessi greiðast af sömu
aðiljum og í sömu hlutföllum sem hin fyrri launin.
Engan má ráða starfsmann við heimavistarskóla, nema hann uppfylli
sömu skilvrði, sem að framan eru sett um kennara.
6. gr.
Ef kennari við aðra skóla en barnaskóla er sjúkur eða sÝkist af smitandi berklum, þá getur heilbrigðisstjórnin í samráði við stjórn skólans fvrirskipað að hann hætti starfi sínu, enda leiti hún fvrst álits skólalæknis eða
hjeraðslæknis, ef enginn annar er læknir skólans. Nú verður kennari að láta
af kenslu fvrir þessar sakir, og fer þá um biðlaun hans eins og sagt er í .">. gr.
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7. gr.
Engan nemanda má taka i skóla, nema vottorð skólalæknis eða annars
læknis sýni aó hann hafi ekki smitandi berklaveiki. Þó getur heilbrigðisstjórnin veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef alveg sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.
Engan má heldur taka til kenslu inn á heimili þar sem börn eru fyrir,
nema læknisvottorð sýni að hann hafi ekki smitandi berkla,
Á heimili þar sem sjúklingur er með smitandi berkla, má ekki taka
barn til kenslu.
8. gr.
Nú sýkist barn af srnitandi berklum meðan á námstima stendur, og
skal þá tafarlaust taka það úr skólanum. Ef kennari fær grun um slikt, er
hann skyldur til þess að gera eftirlitslækni skóians aðvart og getur til bráðabirgða vísað barninu burtu, ef læknisúrskurður fæst ekki nógu fljótt.
Hver sá læknir, sem kemst að því, að nemandi, sem gengur í skóla,
er sjúkur af smitandi berklum, skal skyldur að tilkynna það tafarlaust eflirlitslækni skólans. Getur þá eftirlitslæknir vísað sjúklingnum burt af kenslustaðnum, ef honum þvkir ástæða til.
9. gr.
Engin kona má fást við ljósmóðurstörf, ef hún hefir smilandi berkla.
Skal hún sýna læknisvoltorð um að svo sje ekki, og ber að endurnýja voltorðið árlega. Hjeraðslæknum ber að ganga ríkt eftir að þessu ákvæði sje
framfylgt.
Nú sýkist starfandi Ijósmóðir af smitandi berklum, og skal hún þá tafarlaust hætta að gegna því starfi. Ef hún er launuð af opinberu fje, þá skal
greiða henni biðlaun fyrir sama tíma og á sama hált og um getur i 5. gr.
10- grEnginn má taka barn til fósturs nje dvalar, ef sjúklingur með smilandi berkla er á heimilinu. Gildir þetta ákvæði jafnt um þau börn, sem sveitarstjórnir ráðstafa og einstakir menn.
Barn, sem hefir smitandi berkla, má ekki taka á heimili þar sem börn
eru fyrir, hvorki til fósturs nje dvalar, nema börnin, sem fyrir eru, sjeu sjúk
af smitandi berklum.
Sveitarstjórnir rnega ekki koma fyrir börnum á öðrum heimilum en
þeim, sem hjeraðslæknar telja ósýkt af smitandi berklum. Sömu skvldur hafa
og forráðamenn munaðarlausra eða ómyndugra barna.
Nú kemur smitandi berklaveiki upp á heimili þar sem barn hefir verið tekið til fósturs eða dvalar, og skal þá tafarlaust gera annað tveggja, flylja
barnið eða sjúklinginn burt af heimilinu.
Ef barnið sjálft sýkist af smitandi berklum á heimili þar sem börn eru,
skal það lafarlaust tekið af heimilinu.
Börn nefnast í lögum þessum allir, sem ekki eru fullra 14 ára, nema
annað sje tekið fram.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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11. gr.
Ekki raá ráða starfsfólk við barnaspitala eða barnahæli, nema læknisvottorð s5rni að það hafi ekki smitandi berkla. Vottorð þetta má ekki vera
eldra en mánaðargamalt og skal endurnýja það árlega.
Konur, sem hafa smitandi berkla, mega ekki vistast á heimili þar sem
börn eru, nje fást þar við sjúkrahjúkrun.
12. gr.
Ekki má selja mjólk frá heimilum, ef sjúklingur með smitandi berkla
fæst þar við kúahirðingu eða mjaltir eða fer með mjólkurilát.
Enginn sjúklingur með smitandi berkla má vinna að útsölu mjólkur
eða brauðs nje starfa á rjóma eða smjörbúum.
Banna má að sjúklingur með smitandi berkla starfi að brauðgerð,
matreiðslu, matsölu á opinberum stöðum eða annarsstaðar, eftir þvi sem til
hagar og hjeraðslækni þykir ástæða til.
13. gr.
Nú sýkist maður af smitandi berklum á heimili þar sem börn eru, og
skal þá tafarlaust koma sjúklingnum í burtu, nema hjeraðslæknir eða læknir
heimilisins ásamt hjeraðslækni telji ástæður þannig, að börnunum geti engin
smitunarhætta staðið af sjúklingnum.
Ef ekki er unt að koma sjúklingnum burt, þá skal taka börnin af
heimilinu.
Skyldir eru sýslumenn, bæjarfógetar, hreppsljórar, svo og sveitarstjórnir
og heilbrigðisnefndir, ef til eru, að aðstoða hjeraðslækna og sjá um framkvæmdir á fyrirskipunum þeirra, ef þeir æskja þess.
Nú vilja þeir, sem hlut eiga að máli, ekki hlýða fyrirskipunum hjeraðslæknis, og kveður hann þá sjer til aðstoðar eitthvert ofangreindra stjórnarvalda, er annast um að sjúklingurinn, ef hann er innan 16 ára, sje tafarlaust
tekinn af heimilinu, ella börnin, jafnvel þótt það mæti mótspyrnu af hálfu
heimilismanna. En ekki skal hjeraðslæknir fyrirskipa þesskonar ráðstafanir,
nema liann telji mikla hættu á að börnin verði fyrir smitun, enda leggur
hann ætíð þær ráðstafanir undir úrskurð heilhrigðisstjórnar rikisins, hvort
standa skuli til frambúðar.
Allur ferða- óg flulningskostnaður, sem leiða kann af framkvæmdum
valdboðs þessa, greiðist úr ríkissjóði.
14. gr.
Berklaveikur sjúklingur getur fengið ókeypis vist i heilsuhælum, sjúkrahúsum eða sumarhælum barna, ef hann eða sá, sem framfærsluskyldan hvílir
á, er svo efnum búinn, að ætla má að hann mundi liða mikið tjón á elnahag
sínnm eða jafnvel verða öreigi, ætti hann að standa straum af kostnaði þeim,
er af slikri vist leiðir.
Ef sjúklingurinn dvelur í sjúkrahúsi eða heilsuhæli, sem rekið er á
opinberan kostnað annan en rikissjóðs, (t. d. bæjarsjóðs, sýslusjóðs eða læknahjeraðs), en nýtur þó styrks úr rikissjóði, þá greiðir rikissjóður upp í með-
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lagskostnaðinn alt að 3 kr. fyrir hvern legudag, eða 2,25 kr., ef uni börn er
að ræða innan 12 ára, þó ekki meira en ’/s hluta meðlagskostnaðarins. Hinn
hluta meðlagskostnaðarins greiðir dvalarhjerað sjúklingsins.
Dvalarhjerað táknar i lögum þessum bæiar- eða sýslufjelag það, sem
sjúklingurinn á heimili í.
Undir meðlagskostnað telst einnig lyf og læknishjálp.
Nú dvelur sjúklingurinn i sumarhæli barna, sem rekið er á þann hátl,
er að framan getur, og greiðir þá rikissjóður alt að kr. 1,50 fyrir hvern legudag, þó ekki meira en 8/« hluta meðlagskostnaðarins, enda fer þá um hinn
hluta hans sem fyr var sagt.
Nú er heilsuhæli, sjúkrahús eða sumarhæli barna ekki rekið á opinberan kostnað með ríkissjóðsstvrk, heldur eign einstakra manna, fjelaga eða
stofnana, og getur þá stjórnarráðið ákveðið að berklaveikir sjúklingar geti
einnig þar fengið ókeypis vist, enda greiðist þá meðlagskostnaðurinn sem tyr
var sagt.
Ef heilsuhæli eða sjúkrahús er rekið á rikiskostnað, þá skal dvalarhjerað sjúklingsins greiða 2 kr. fyrir hvern legudag, eða kr. 1,50, ef um börn
innan 12 ára er að ræða, þó ekki meira en 2/5 hluta alls rekstrarkostnaðar.
Nú getur sjúklingurinn ekki fengið vist í sjúkrahúsi eða hæli, en er
koruið fyrir á öðru heimili samkvæmt fyrirmælum 10. og 13. gr., og greiðir
þá ríkissjóður alt að kr. 1,50 fyrir hvern dag, þó ekki meira en s/5 hluta verukostnaðar. Greiðir þá dvalarhjeraðið afganginn, enda sje efnahagur sjúklingsins eins og tilskilið er um ókeypis vist i sjúkrahúsi eða hæli.
Ef heilbrigð börn eru tekin að heiman, samkvænit fyrirmælum 13. gr.,
og efnahagurinn er sem fyr segir, þá greiðir rikissjóður meðgjöf með þeim að
hálfu, þó ekki meira en 50 aura fyrir hvern dag, en dvalarhjeraðið greiðir
afganginn.
Dvalarhjerað sjúklingsins getur kraiist endurgjalds á 2/3 hlutum þess
kostnaðar, sem það greiðir samkvæmt þessari grein, af bæjar- eða sj’slusjóði
framfærslusveitar sjúklingsins.
Stjórnarráðið getur ákveðið hámark daggjalds sjúklinga þeirra, er að
framan getur, i sjúkrahúsum eða hælum, ef ástæða þykir til.
Það er skilvrði fyrir þvi, að berklaveikir sjúklingar geli orðið aðnjótandi slyrks úr ríkis- eða sýslusjóði, að hreppsnefnd dvalarhrepps sjúklingsins
sendi stjórnarráðinu skýrslu um efnahag hans. Skal hjeraðslæknir staðfesta
skýrslu þessa eftir bestu vitund og jafnframt votta, að vist utan heimilis sje
nauðsynleg.
Úrskurðar stjórnarráðið síðan eftir þessum gögnum hvort sjúklingurinn
sje styrkhæfur.
15. gr.
Nú er sjúklingurinn fjelagi í sjúkrasamlagi, er nýtur styrks úr ríkissjóði samkvæmt lögum nr. 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög, og skal þá
samlagið greiða þann hluta meðlagskostnaðarins í sjúkrahúsi eða hæli, er annars ætli að greiðast úr sýslu- eða bæjarsjóði samkvæmt 14. gr., þó ekki lengnr
en sjúklingur hefir rjett til styrks samkvæmt lögum samlagsins, enda láti
samlagið berklaveika sjúklinga njóta sömu rjettinda og aðra sjúklinga. Þegar
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greiðslutíma samlagsins er lokið, þá skal dvalarhjeraðið taka við afsanilaginu,
og greiða sama hlula meðlagsins þangað til sjúklingurinn fer burt úr hælinu
cða sjúkrahúsinu, enda hefir þá dvalarhjeraðið sama rjett til endurgreiðslu og
sagt er i 14. gr.
Um greiðslu úr ríkissjóði fer eftir ákvæðum 14. gr.
16. gr.
Engan þann styrk, sem berklaveikur sjúkliugur nýlur af opiuberu fje,
ef hann hefir orðið slyrkþurfi vegna sjúkdómsins, má telja fátækrastyrk, enda
sje hann ekki afturkræfur, nema sjúklingurinn sjálfur eða aðstandendur hans
óski að greiða hann að einhverju eða öllu levti.
Undanteknir þessum hlunnindum skulu þeir sjúklingar, sem þrjóskasl
við að verða við áskorun hjeraðslæknis um dvöl í hæli eða sjúkrahúsi. Einnig
þeir, sem sýna megnt kæruleysi um smitun annara manna, þrátt fyrir aðvaranir læknis.
17. gr.
S'jórnarráðið selur, i saniráði við landlækni, reglur um hrákailát og
ræstingu í vinnustofum, verksmiðjum, skrifstofum, búðum, gistihúsum, samkomuhúsum, svo sem kirkjum, skólum, leikhúsum, kvikmyndahúsum, danssölum og þvi um liku, opinberum byggingum og farþegaskipum. Ennfremur
reglur um flutning berklaveikra á farþegaskipum.
Heilbrigðisnefndir skulu, undir vfirumsjón hjeraðslæknis, hafa gát á
þvi, að þessum reglum sje fylgt. A þeim stöðum, þar sem heilbrigðisnefndir
eru ekki til, skulu hreppsnefndir gera það.
Ettirlit með farþegaskipum liefir þó landlæknir sjálfur, eða annar, er
heilbrigðisstjórnin setur til þess.
18. gr.
Nú þarf hjeraðslæknir að taka sjer ferð á hendur vegna fyrirmæla
laga þessara, og greiðir þá sýslusjóður ferðakostnaðinn, en rikissjóður endurgreiðir helminginn.
Kostnaður við sótthreinsanir, svo og við að útvega bækur þær og
evðublöð, er gelur um i 2. gr., greiðist úr rikissjóði.
19. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum Irá 10 lil 500 krónum, og skal
farið með þau sem almenn lögreglumál.
20. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 31, 23. okt. 1903, um
varnir gegn berklaveiki og önnur ákvæði, er fara í bága við lög þessi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Alþingi 1919 samþykti svofelda þingsályktun:
»Alþingi ályktar að skora á stjórnina að skipa 3 lækna í milliþinganefnd
til þess að rannsaka á hvern hátt megi best verjast berklaveikinni hjer á landi.
Nefnd þessi leggi siðan rökstuddar tillögur sínar fyrir næsta þing, og þá
sjerstaklega tillögur urn þær breytingar á löggjöfinni, er hún telur nauðsynlegar
í þessu efni«.
Útaf þessari þingsályktun þóknaðist Hans hátign konunginum 30. okt.
1919 samkvæmt þegnlegum tillögum dóms- og kirkjumálaráðherrans að skipa
prófessor við læknadeild Háskólans Guðmund Magnússon, heilsuhælislækni
Sigurð Magnússon og hjeraðslækni Magnús Pjetursson til þess að taka sæti
i hinni umræddu milliþinganefnd, Guðmund prófessor Magnússon sem formann
nefndarinnar.
Nefndin hefir nú með brjefi, dagsettu 17. desbr. 1920, sent ráðuneytinu
frumvarp þetta og athugasemdir við það, með þeitn tilmælum, að það verði lagl
fyrir næsta Alþingi.
Ráðuneytið hefir fallist á frumvarpið í aðalatriðum, og lætur sjer nægja
að vísa yfirleilt til athugasemda milliþinganefndarinnar, sem prentaðar eru hjer
á eflir (fylgiskjalið).
Pær varnir gegn berklaveikinni, er frumvarp þetta gerir ráð fvrir, hafa
talsverðan aukinn kostnað í för með sjer, og er ekki auðið að gjöra sjer fulla
grein fyrir því, hve mikill hann kann að verða. Sennilegt er að kostnaðurinn
fari heldur fram úr því, er nefndin áætlar, en hitt er auðsætt, að frekari öflugar
ráðstafanir gegn útbreiðslu berklaveiki verða ekki framkvæmdar án aukins
kostnaðar.

Fylgishjal.
Athugasemdir nefndarinnar.
Núgildandi lög um varnir gegn berklaveiki frá 23. okt. 1903 eru að mestu
leyti tekin upp í frumvarp þetta. En miklu hefir verið viðaukið og þar höfð lil
hliðsjónar nýjasta berklavarnalöggjöf Norðurlanda og einnig nýtt frumvarp, sem
berklaveikisyfirlæknirinn norski hefir samið og enn er ekki orðið að lögum,
heldur verður lagt fyrir norska Stórþingið í vetur.
Skal svo farið nokkrum orðum um meginatriði frumvarpsins, en að öðru
leyti vísast til nefndarálits milliþinganefndarinnar.
Þrjú eru þau höfuðatriði, sem frv. er aðallega bvgt á, og þá þessi:
Fyrst og fremst að berklaveikin er smitandi sjúkdómur og þó einkum
að hún er barnasjúkdómur. Er það svo að skilja að börnunum er langhættast
við smitun og að langflestir smitast á barnsaldrinum.
Vísindalegar rannsóknir síðustu ára hafa óvtírælt leilt þetta í Ijós. Og
því yngri sem börnin eru því næmari eru þau fyrir smitun. Að vísu munu fullorðnir menn geta smitast, en hitt er vist, að hættan á því er margfalt minni.
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Svo er og það að fullorðið fólk á að bera fult skyn á að forðast hætluna, ef
það er aðvarað, en slíku er ekki til að dreifa um börnin. Af þessum ástæðum
er aðaláherslan lögð á það í frumvarpinu að vernda börnin og verður þá þegar
af þessu auðskilið hversvegna svo mikið er um börnin talað í frv. En þótt mest
sje um þau börn talað, sem farin eru að læra eilthvað, þá ber ekki að skilja það svo,
að börnunum sje meiri hætta búin á þeim árum en áður, því svo er alls ekki, heldur
er hilt, að auðveldast er að setja lagaákvæði námsbörnum til verndar vegna eftirlitsins,
og svo hefir ríkið sjerstakar skyldur gagnvart skólabörnunum, sem eftir þess fyrirskipun verða að hópast saman lengn eða skemri tíma á hverju ári um víst árabil.
Þá skal minst á annað höfuðatriðið, en það er skyldur þær og starf,
sem hjeraðslæknum er ætlað samkvæmt frumvarpinu. Það liggur í augum uppi,
að til þess að slik lög sem þessi verði ekki dauður bókstafur, þá verður eftirlitið,
framkvæmdirnar og forgangan að hvíla sjerstaklega á einhverjum, og í þessu
máli virðist ekki geta verið um aðra að tala en bjeraðslæknana. Það má því
nærri segja, að svo mikils sje ætlast til af þeim, að á þeim velti hvort lögin ná
tilgangi sínum eða ekki. Það er víst og satt að með frumvarpinu eru ýmsar
skvldur og aukið starí lagt á hjeraðslæknana, en varla þarf að efast um að þeim
verði Ijúft að beita kröítum sínum til almenningsheilla, og svo er hilt, að kjör
hjeraðslæknanna eru nú orðin svo sómasamleg, að ríkið á fulla rjettlætiskröfu lil
þess að njóta starfskrafta þeirra. Þykir því mega trevsta, að þeir taki feginshendi
við því, ef þeim eru fengin ný ráð og meðul í hendur til þess að berjast á móti
berklaveikinni.
Þá er komið að þriðja og síðasta höfuðatriðinu, sem 14. grein aðallega
fjallar um, en það er, að gert er ráð fyrir, að sjúkdómuiinn sje að miklu levti
tekinn til meðferðar á opinberan kostnað.
Eins og gefur að skilja, er það mjög áríðandi fyrir þjóðfjelagið í heild
sinni ekki síður en fyrir sjúklingana sjálfa, að þeir fari burt af heimilum sínum
til lækninga og einangrunar. Hefir það tvöfaldan hagnað í för með sjer fyrir
þjóðfjelagið, nefnilega meiri líkindi fyrir því að 'sjúklingurinn verði aftur vinnufær og geti notað krafta sína í þarfir þjóðarinnar, en þó miklu fremur hitt að
firra aðra menn sýkingu; eru það því blátt áfram sóttvarnaráðstafanir, en þær
ætti ríkinu að vera skyldara að kosta heldur en einstökum mönnum. Og það
virðist eina ráðið til þess að hægt verði yfirleitt að fá sem flest efnalítið berklaveikt fólk til þess að fara í sjúkrahús eða heilsuhæli, að það sjálft þurfi
ekki að bera kostnaðinn, sem af því leiðir. Því mörgum hrýs hugur við að þurfa
ef til vill að búast við að fara á sveitina fvrir þær sakir og kjósa því heldur að
vera heima í lengstu lög, sjer og öðrum til heilsu- og ef til vill liftjóns.
Þá skal faiið nokkrum orðum um einstakar greinar frumvarpsins.
Við 1. gr.
Greinin er tekin óbreytt úr núgildandi lögum að öðru en þvi, að nú er
æt'ast til að lögin nái einnig til berklaveiki, sem ekki er smitandi, þegar annað
er ekki tekið fram.
Við 2. gr.
Þessi grein er einnig að mestu óbreytt að efni til, en nokkuð ítarlegri.
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Þó er í henni eitt verulegt nýmæli, sem sje það að greiða 3 krónur þeim læknum, sem ekki eru embættislæknar, fyrir hverja tilkynningu.
Það er óhætt að segja að undanfarið hefir oft gengið erfiðlega að fá lögskipaðar skýrslur frá læknum. En þar sem það er einkar áríðandi að ekki sje
látið undanfalla að skrásetja alla berklaveika, þá er lilvinnandi að greiða dálítið
gjald og fá tilkynninguna, heldur en verða af henni. Þó að borgunin sje ekki há,
þá má vænta þess að hún verði nokkur hvöt til þess að læknar fylgi fyrirmælunum.
Mikill útgjaldaauki getur þetta ekki orðið. Sennilega nokkur hundruð
krónur á ári.
Við 3. gr.
Aftan við þessa grein úr gömlu lögunum er bælt ákvæði um það að sú
skylda hvili á hjeraðslæknunum að sjá um að sjúklingarnir fari eftir fyrirskipuðum reglum. Er þetta nauðsynlegt og í samræmi við það, sem sagt var hjer á
undan. Ef þessu væri ekki þannig hagað, þá væri enginn, sem liti eftir því að
sjúklingarnir færu eftir fyrirskipunum læknanna, eða rjettara sagt, sem hefði
skyldu til að líta eftir því.
Við 4. gr.
Þessi grein er mjög lítið breytt, og sist að efni til, aðeins sett í samræmi
við 1. grein.
Við 5. gr.
Þó þessi grein sje nýmæli i íslenskum lögum um varnir gegn berklaveiki,
þá eru þó höfuðákvæði hennar ekki nýmæli í íslenskri löggjöf. í hinum nýju
lögum um skipun barnakennara frá 1919 er það fyrirskipað, að ekki megi veita
kennarastöðu manni, sem hefir næman sjúkdóm.
Akvæði þessarar greinar gera því ekki annað en undirstrika þetta að því
er snertir berklaveikina. Er þessum grundvelli fylgt lengra og ákvæðið einnig látið ná
til kennara sem kenna börnum, en eru þó ekki ráðnir sem opinberir starfsmenn,
heldur af einstökum mönnum. Enda virðist þess engu siður þörf, þar sem barnafræðslu er nú allvíða þannig háltað, að börnin ganga ekki á opinbera skóla.
Tvent er þó alveg nýtt í greininni. í fyrsta lagi það, að láta þelta ákvæði
einnig ná lil annara skóla en barnaskóla, þó ekki sje eins fast að kveðið, ef
einhverjir nemendur eru þar á barnsaldri. Þetta þarf ekki frekari skýringar við.
Auðsætt er, að það þarf að sjá börnunum borgið, hverju nafni sem skólinn nefnist, er þau ganga i.
í öðru lagi er ætlast til að berklaveikir kennarar, sem verða að láta af
kenslu sakir veikinnar, fái biðlaun í tvö ár. Tvent er það, sem einkum þykir mæla
með þessu. Fyrst og fremst mannúð; að kasta ekki þessum starfsmönnum þjóðarinnar út á klakann, þó þeir verði^’fyrir því óhappi að missa heilsuna fyrir
þessar sakir. Þó er hitt engu síður mikilsvarðandi, að það er alls ekki óliklegt
að fremur yrði sjeð í gegnum fingur við veika kennara en vinnufæra, af vorkunsemi, ef þeir væru fátækir, sem oftast er, og hefðu engum tekjum að að hverfa.
Einnig mundi þeim sjálfum ljúfara að fara strax til þess að leita sjer lækninga,
ef mannúðlega væri að þeim farið, en hættara við að þeir tefldu fremur á tæpasta vaðið og reyndu að leyna veikinni.

280

Þingskjal 37

Geta má þess að Danir setja slíka menn á eftirlaun, svo ekki er þeim
framar fetað í höfðingsskap.
Með því að vel getur komið fyrir að sjúkur kennari leiti annars læknis
en skólalæknis, þykir rjett að gera öllum læknum að skyldu að tilkynna skólalækni, ef hann uppgötvar berklaveiki hjá einhverjum kennara. Annars gæti það
farið fram hjá skólalækni um lengri eða skemri tíma.
Við 6. gr.
Þar sem smitunarhættan fyrir fullorðna og stálpaða unglinga er hvergi
nærri eins mikil og fyrir börnin, eins og að framan er sagt, þá þykir óþarfi að
hafa alveg eins ströng ákvæði um frávikningu berklaveikra kennara við aðra
skóla en bamaskóla, heldur sje rjett að leggja undir úrskurð heilbrigðisstjórnar,
læknis og skólastjórnar hvað gera skuli, eftir þvi sem á stendur í hvert sinn.
Því vera kann að smitunarhættan sje mjög litil, en á hinn bóginn kennarinn svo
ómissandi, að skarð hans yrði vandfyit.
Við 7. gr.
Þessi grein er í raun.og veru ekkert nýmæli. Flestir ef ekki allir skólar
heimla nú læknisvottorð af nemendum sínum, nema barnaskólarnir. En þar er
fyrirkomulagið aðeins öðruvísi í framkvæmdinni, að því leyti að engin vottorð
fylgja venjulega börnum í skólana, heldur skoðar eftiriitslæknirinn þau áður en
skóli hefst. Ef þetta er einhversstaðar öðruvísi, þá er það aðeins fyrir þá sök að
ekki er fylgt þaraðlútandi fyrirmælum.
Þó talað sje um vottorð í greininni, þá ber ekki að skilja það svo, að
heimta skuli að hvert barn komi með vottorð í skólann, heldur þannig að það
fái vfirlýsingu frá skólalækni í einhverri mynd um að það sje ósjúkt, áður en
skólinn byrjar. Það er sleifarlag, eins og sumstaðar hefir viljað við brenna, að
börnin sjeu ekki skoðuð fyr en komið er langt fram á vetur. Að öðru leyti þarf
greinin ekki skýringar með.
Við 8. gr.
Þessi grein þarf ekki umsagnar með. Hún er sama sinnis og bygð á
sömu rökum og þrjár undanfarandi greinar.
Við 9. gr.
Eins og áður er sagt, þá verða engir ver úti en ungbörnin, ef þau smilast
af berklaveiki. Þess vegna er það allra hluta sjálfsagðast, að þeir, sem til þess
eru settir að fara fyrst með börnin, sjeu heilir og ósjúkir. Hitt væri að sýna
brjóstmvlkingunum beint banatilræði.
Við 10. gr.
Þessi grein fjallar um það mikla vandamál, hvernig vernda skuli börn
þau, sem ekki eru í foreldrahúsum, fyrir berklahættunni. Nákvæmt eftirlit með
öllum slíkum börnum er mjög erfitt. Þykir því rjett að skifta þeim í tvo flokka;
þau, sem vandamenn ráðstafa, og þau, sem vandalausir ráðstafa lögum samkvæmt.
Þykir þá sjálfsagt að hafa strangari ákvæði viðvíkjandi þeim börnum,
sem vandalausir eiga að ráðstafa, þar sem þau vitanlega eru algerlega ósjálfbjarga
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og geta verið ofurseld geðþótta og varnarlaus fyrir kæruleysi ráðstafenda. Því
hinu verður altaf að gera ráð fyrir, að foreldrar eða aðrir vandamenn beri þær
tilfinningar til barna sinna, að ekki þurfl með lögum að fyrirskipa þeim að fara
ekki gálauslega méð heilsu þeirra.
Gkki er því að leyna að þetta er að likindum nokkur kostnaðarauki
fyrir bæjar- sýslu- og rikissjóð, en mjög mikill getur hann varla orðið, því börn
þau, er sveitarstjórnir ráðstafa, eru sennilega ekki fleiri en sem svarar 2—3 börnum á bvert læknisbjerað utan Reykjavikur að meðaltali. Þetta er miðað við tölu
barna þeirra, er bæjarstjórn Reykjavikur heflr ráðstafað árlega. En samkvæmt
upplýsingum frá borgarstjóra hafa þau verið um 30 á ári. Einnig verður eftirlit
með þessu talsverð fyrirböfn fyrir bjeraðslæknana, einkum hjeraðslæknirinn í
Reykjavík. Mun því þörf á öðru fyrirkomulagi á stöðu hans og verður á öðrum
stað vikið að þvi máli.
En þess verður vel að gæta, að þó þessar og aðrar þvíumlikar ráðstafanir kosti fyrirhöfn og nokkurt fje, þá getur enginn látið sjer koma til hugar að
þjóðin verði ekki eitthvað á sig að leggja til þess með nokkrum árangi að geta
barist á móti öðrum eins óvin og berklaveikin er. Og sveilarstjórnirnar mega
verða fegnar að fá skipun um að tryggja á þennan hátt heilsu þeirra barna, sem
þær hafa ráðstöfunarrjett yfir. Með því móti geta þær losnað við mikið ámæli
og mikla ábyrgð.
Við 11. gr.
Fyrri málsgrein þessarar greinar þarf ekki skýringar við. Hún er auðskilin af undanfarandi greinum.
Ef til vill kann einhverjum að þykja kynlegt, að einungis er bannað að
ráða berklaveikar konur á barnaheimili. En það er þó öllum vitanlegt að konur
eru það sem barnanna gæta og mest afskifti hafa af þeim. Er því enn meiri
hætta á að þær kynnu að geta gert skaða með því að smita, áður en hægt væri
að beita við þær ákvæðum 13. greinar, heldur en þó karlmaður vistaðist á heimilið. Auk þess á þelta ákvæði að vera um leið aðvörun lil húsráðanda um að
gæta barnanna.
Við 12. gr.
Greinin þarf ekki skýringar við, þar sem í henni eru engin veruleg nýmæli. Samskonar eða svipuð ákvæði eru í mörgum heilbrigðissamþyktum. Aðeins
er í siðustu málsgreininni hjeraðslæknum gefið nokkuð meira vald en áður hefir
verið. En slikl vald er nauðsynlegt að þeir hafi og er því fulllreystandi að þeir
kunni að beita því.
Við 13. gr.
Þessi grein er ekki annað en rökrjett afleiðing af því grundvallaratriði,
sem frumvarpið er gagnsýrt af, að leggja aðaláhersluna á að vernda börnin. Það
skal játað, að búast má við að framkvæmdir á ákvæðum hennar og fyrirskipunum reynist að ýmsu leyti örðugar fyrst í stað, einkum meðan ekki eru til í
landinu nægilega mörg sjúkrarúm fyrir berklaveika, nje heimili fyrir heilbrigð
börn frá berklasjúkum heimilum. En úr þessu hvortveagja verður vonandi mjög
bráðlega bætt. Og þangað til má áreiðlanega mikið gera til þess að framfylgja
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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þessari grein, ef viljinn er góður og fólk fær fullan skilning á hvað í húfi er og
læknarnir eru öruggir til úrræða, sem vænta má.
Þegar um það er að ræða að vernda líf og heilsu hinnar upprennandi
kynslóðar, þá virðist það óhjákvæmilegt að ganga nokkuð nærri persónulegu
frelsi manna og sjálfræði, ef þeir eru svo skyni skroppnir að meta meira stundarþægindi eða stundaránægju sjálfra sín og það oft ímyndað, heldur en líf og
framtíðarheill barna sinna eða barna annara, þegar þeir af einhverjum ástæðum
kunna að hafa ráð þeirra í hendi sjer.
Þó er ekki ætlast til að beinu valdi sje beitt, nema í ítrustu nauðsyn,
og að það sje aldrei beinlinis látið koma fram við aðra en þá, sem eru á barnsaldri, enda mundi verða ennþá erfiðara að beita nauðung við fullorðið fólk og
h'tt hugsandi að bægt yrði að finna staði þar sem halda mætti slíku fólki nauðugu.
Eins og sjá má, er gert ráð fyrir því að svo alvarlegar framkvæmdir
sjeu ætíð lagðar undir úrskurð heilbrigðisstjórnar. Mun það trygging fyrir því að
ofbeldi verði ekki viðhaft að óþörfu.
Pað virðist ekki sanngjarnt, að fólkið sjálft greiði kostnað við þær framkvæmdir, sem þvingað er upp á það með harðri hendi. Nóg inun fyrir það að
þola skapraunina.
Við 14. gr.
Um höfuðatriðið í þessari grein hefir þegar verið talað í innganginum
og ætti því ekki að þurfa að fjölyrða frekar um það.
í þessari grein er gert ráð fyrir þrenskonar vistarverum fyrir berklaveika
sjúklinga. Nefnilega heilsuhælum, sjúkrahúsum og sumarhælum barna. £*ó hin
síðastnefnda tegund sje ekki enn til hjer á landi, þá er engu síður mikil nauðsyn á að þesskonar hæli komi mjög bráðlega, og má þvi telja líklegt að svo
verði. Það þólti því rjett að gera ráð fyrir þeim í lögunum. Þessi hæli eru að
vísu ekki einangrunar stofnanir til þess að varna því að veikin berist á aðra og
mætti því telja ríkinu óskilt að veita sjúklingum þar ókeypis vist. En þessi hæli
eiga að gera það að verkum að lækna og styrkja börn með kirtlaveiki, og á þann
hátt varna því að þau síðar fái lungnatæringu og verði smitendur. Getur þetta
því einnig talist nokkurskonar sóttvarnaráðstöfun, og það ef til vill einhver sú
nauðsynlegasta.
Eitt slórt nýmæli er enn í þessari grein. En það er ákvæðið um að sýslusjóður greiði það, sem sveitarsjóðir annars mundu hafa verið látnir greiða eftir
venjulegu fyrirkomulagi.
Aðalástæðan fyrir þessari nýbreylni er sú, að eins og öllum er vitanlegt
eru sveitarþyngsli afarmismunandi, og þá ekki síður þau sveitarþyngsli, er veikindi skapa. Af hrepputn innan sama sýslufjelags geta sumir haft marga sjúklinga
á framfæri, en aðrir enga. Þetta virðist mjög ranglátt og getur stundum gengið
mjög nærri gjaldþoli manna. Til þess því að bæta nokkuð úr ranglætinu, sýnist
ekki annað ráð vænna en að koma þessum kostnaði yfir á sýslusjóðina og láta
þannig lireppa sama sýslufjelags bera hvers annars byrðar.
Krónutala sú, sem nefnd er í greininni, er að mestu leyti miðuð við núgildandi meðlagskostnað og þó einkum á Vífilsstöðum. Auðvitað má búast við
að þetta verði breytingum undirorpið, en það ætti ekki að koma að sök, þar
sem jafnframt er ákveðið hlutfallið milli greiðenda.
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Meðlagskostnaður á sumarhælum barna er gert ráð fyrir að verði helmingi minni en á hinum stofnununum, af þeirri ástæðu að þau eiga að verða mjög
ódýr í rekstri. Þessi hæli eru opin aðeins að sumrinu. Þar þarf þvi enga upphitun og aðalrekstrarkostnaðurinn verður fæði barnanna, því börnin sjálf ættu
að geta unnið að flestum hússtörfunum.
Gert er ráð fyrir, að stiórnarráðið geti leyft að sjúklinga megi kosta af
opinberu fje, þó þeir sjeu á öðrum stofnunum en þeim, sem njóta styrks úr ríkíssjóði. Mundi þá stjórnarráðið um leið semja um daggjald fyrir þesskonar sjúklinga og því aðeins veita leyfið, að það yrði ekki óhæfilega hátt.
Þar sem engin von er til þess, að fyrst um sinn verði til nægilega mörg
rúm á liælum og sjúkrahúsum fyrir þá berklaveika, sem með þurfa, þá þykir
sjálfsagt að veita sjúklingunum ókeypis vistir, þó þeim verði að koma fyrir á
venjulegum heimilum. Því ekki væri rjettlátt að láta sjúklingana missa hlunninda
fyrir þá sök eina að hið opinbera ekki gefur sjeð þeim fyrir vist á hælum eða
sjúkrahúsum, enda myndu þeir að öðrum kosti alls ekki fást heimanað.
Ef heilbrigð börn eru tekin af berklaheimiii til þess að firra þau smitun,
þá er það bein sóttvarnaráðstöfun, sem því er sjálfsagt að greiða af opinberu fje,
enda myndu ráðstafanir þær, er til þess leiða, ella verða lítt framkvæmanlegar.
Að dvalarhjeraðinu er ætlað að fá endurborgun frá framfærsluhjeraðinu,
er einkum gert til þess að brjóta ekki altof mikið bág við stefnu fátækralaganna,
en ekki af því að það þyki nein sjerstök sanngirni, því óneitanlega hefir dvalarhjeraðið aðalhagnaðinn af sinum sóttvarnaráðstöfunum.
Varnagli er sleginn við því að sjúkrahús geti sett óþarflega hátt meðlag
með utanhjeraðssjúklingum og notað sjer þannig neyð annara hjeraða, sem engin
sjúkrahús hafa.
Það skal tekið fram að breyta verður að sjálfsögðu 77. gr. fátækralaganna, ef frv. þetta nær fram að ganga, og setja hana í samræmi við þessa grein.
Það má telja víst að sumir muni óttast kostnað þann fyrir ríkissjóð, sem
leiði af ákvæðum þessarar greinar, og geri sjer altof risavaxnar hugmyndir um
hann. Til þess er engin ástæða og skal gerð tilraun til þess að færa rök fyrir
því, og gefa ofurlitla áætlun um hversu mikill hann muni verða. En það skal
tekið fram að sú áætlun getur ómögulega verið nákvæm, því margt er svo í
óvissu framundan, að fullnægjandi grundvöll vantar.
Skal þá byrjað á þvi að bera saman gjöld þau, sem ríkissjóður myndi
hafa samkvæmt þessari grein eins og nú standa sakir, og gjöld þau, er hann nú
hefir af sömu ástæðu, sem sje þeirri, að hann verður að greiða meðlög með
berklaveikum sjúklingum.
Nú sem stendur eru berklaveikir sjúklingar, sem heimanað fara, aðallega
á Vífilsstöðum, en tiltölulega fáir á öðrum sjúkrahúsum landsins, enda eru ábyggilegastar skýrslur frá Vífilsstöðum.
Árið 1919 komu 140 sjúklingar inn á heilsubælið á Vífilsstöðum og 1920
(frá ársbyrjun til 7. des.) 148. Fyrir Í09 af þessum 288 sjúklingum greiddu hreppsfjelög meðlagið, en af þeim fengu aftur 105 stvrk úr rikissjóði samkvæmt 77. gr.
fátækralaganna, eða sem næst 36,5% af öllnin sjúklingunum.
Nú hefir meðaltal sjúklinga á hælinu verið 3 síðustu árin 85 eða um
31000 legudagar á ári. Það lætur þá nærri að 36,5% af þessu eða 11315 legudagar komi á þá sjúklinga, er njóta styrks úr ríkissjóði. En meðlagskostnaður
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fyrir þá yrði samkvæmt núgildandi verði, (5 kr. á dag), samtals 56575 krónur.
Samkvæmt núgildandi lögum greiðir rikissjóður þessa upphæð, að frádregnum 200
kr. fyrir hvern sjúkling, þ. e. 10500 kr. (fvrir 52.5 sjúkl. á ári). Nú sem stendur
greiðir því rikissjóður 46075 kr. á ári upp í meðlag sjúklinga á Vífilsstöðum.
Nú liggur væntanlega altaf eitthvað af berklaveikum sjúklingum einnig á öðrum sjúkrahúsum landsins, sem njóta á sama hátt styrks úr rikissjóði, en upplýsingar um þá eru ekki fyrir hendi. Ef giska ætli á það, sem ríkissjóður leggur
þeim sjúklingum, þá mundi naumast of hátt farið, þó sagt væri, að það væru
3025 krónur. Með öðrum orðum, rikissjóður greiðir nú eins og sakir standa 50
þúsund krónur á ári sem meðlag með berklaveikum sjúklingum.
Ef nú þessi grein kæmist til framkvæmda og jafnmargir sjúklingar með
jafnmörgum Iegudögum nytu styrks úr ríkissjóði, þá þvrfti ríkissjóður ekki að
borga með sjúklingum á Vifilsslöðum nema 33945 krónur og í alt sennilega ekki
meira en 36000 kr.
En nú er þess að gæta, að vegna ákvæða frumvarpsins mundi stvrkþegum fjölga að miklum mun, og þeim á að fjölga. Hversu mikið þeim myndi
fjölga er ekki svo gott að giska á, en að áætla að þeir vrðu helmingi fleiri, eða sem
svarar 73 0 o af öllum berklaveikum sjúklingum, sem sjúkrahúss- eða heilsuhælisvistar njóta, er væntanlega ríflega áætlað. En ef gert er ráð fyrir að þeir yrðu
svo margir, þá myndu útgjöld ríkissjóðs verða helmingi hærri á ári hverju eða
urn 72000 krónur. í stuttu máli mundu í mesta lagi hækka um .22000 krónur á ári.
Petta var áætlun miðuð við núverandi ástand án framfara. En nú skulum vjer gera ráð fyrir að í framtíðinni verði svo mikil alvara í baráttunni við
berklaveikina að reynt verði að sjá öllum sjúklingum fyrir sjúkrahúss- eða bælisvist, sem þess þurfa með. Gerum til dæmis ráð fyrir að bælt yrði við alt að
60 sjúkrarúmum fyrir berklaveika viðsvegar um landið og þar af yrðu 45 fyrir
sjúklinga, sem nytu styrks úr rikissjóði, þá myndn þar við bætast um 50000
krónu útgjöld fyrir ríkissjóð, ef hvert rúm vrði setið árið um kring. Og er nú
enn rúmar reiknað heldur en áður.
I stuttu máli skal þá til frekari skilningsauka endurtekið það, sem sagt
hefir verið hjer á undan: Meðlagskoslnaður berklaveikra siúkíinga, sem rikissjóður
þyrfti að greiða samkvcemt þessari grein, grði eins og nú standa sakir, ekki meiri
en 72 þúsundir króna á ári eða 22 þúsund krónum meiri en hann er nú. Og e/
vjer i /ramtiðinni gœtum sjeð /yrir nœgum s/úkrarúmum, þá yrði hann ekki meiri
en 122 þúsnnd eða 72 þúsund krónum meiri en hann er nú.
Pessi áætlun, sem hjer hefir verið sýnd, er eins og sjá má, aðallega miðuð við þá litlu innlendu reynslu, sein til er i þessu efni, en þó einnig tekið lillit til erlendrar reynslu. Til frekari trvggingar skal þó revnt að verða í enn belra
samræmi við hinar útlendu kenningar.
Það er að vísu svo að engin algild regla er fyrir því nákvæmlega, hve
mikil sjúkrarúmaþörfin er fyrir berklaveika, miðað við útbreiðslu veikinnar, heldur er það revnslan ein, sem úr því getur skorið í hverju landi. Þó er það svo í
löndum þeim, sem berklaveikin inun vera likt útbreidd í og hjer á landi, að á
þvi hefir verið bygt og þólt reynast sæmilega, að ætla jafnmörg rúm fyrir berkiaveika árið út eins og tala þeirra nemur, sem deyja úr berklaveiki á ári. En að
miðað hefir verið við dánartölur, er af þeirri ástæðu að naumast er hægt að

Þingskjal 37

285

byggja á sjúkratölum. Þær eru að minsta kosti aldrei eins ábyggilegar eins og
dánartölurnar.
A árunum 1912 íil 1918, að báðum meðtöldum hafa að meðaltali dáið
hjer á landi úr alskonar berklaveiki 154 sjúklingar á ári og eru þá ekki meðtaldir þeir, sem dáið hafa úr langvinnu lungnakvefi. Ef bygt væri á sama grundvelli og gert er sumstaðar í útiöndum, þá mætti ætla að rúmþörfinni fyrir berkiaveika sjúklinga yrði nokkurnveginn fullnægt, þegar 154 sjúklingar gætu haft vist
árið um kring. Ef svo er gert ráð fyrir að rúmur 1 ♦ af þessum sjúklingum eða
um 40 á ári gætu sjálfir kostað sig á sjúkrahúsum, þá þyrfti ríkissjóður að greiða
fyrir 114 sjúklinga áriangt, og samkvæmt frumvarpinu vrði það mest 3 krónur
á dag eða 124830 krónur á ári. Með öðrum orðum tæpum þrem þúsund krónum hærra en áætlað var í áætluninni hjer á undan. Ætti af þessu af mega marka
að engar öfgar eru á ferð á hvoruga hliðina.
Önnur útgjöld, sem kunna að leiða a[ ákvæðum þessarar greinar, verða
væntanlega lítilfjörleg í samanburði við áðurnefndar upphæðir, og sennilega sama
sem engin fyrst í stað. Síðar meir kynnu þau að verða eitthvað, en varla svo að
taki því að gera áætlun svo löngu fyrirfram. Þó má geta þess að, ef sumarhæli
barna yrðu reist, t. d. fvrir 30--40 börn, og hælið eða hælin yrðu opin 100 daga
á sumrin og öll börnin nvtu stvrks úr ríkissjóði, þá yrði tillag til þeirra 4500—6000
krónur. En varla gæti komið til mála að meira en helmingur barnanna væru
styrkþurfar, því að kostnaðurinn, sem leiddi af svo ódýrri og skammvinnri veru, yrði
varla tilfinnanlegur fyrir allan þorra aðstandendanna. Tillag rikissjóðs yrði upp
í þessi meðlög því naumast meira en 2000—3000 kr. á ári á hver 30—40 börn.
Það er ekki liklegt að mikið verði gert að þvi að koma berklasjúklingum
fyrir á heimilum einstakra manna, samkvæmt fyrirmælum 10. og 13. gr., og skal
þvi slept að gera nokkra áætlun um það, enda fellur það ákvæði alveg um sjálft
sig, þegar næg sjúkrarúm verða fyrir hendi.
Nokkuð öðru máli er að gegna, þar sem talað er um meðgjöf með heilbrigðum börnum, sem tekin eru af heimilum berklaveikra. Það ætti að geta komið nokkuð oft fyrir að slíkum börnum þyrfti að ráðstafa og yrði hægt að ráðstafa ekki síst, ef bvgð yrðu sjerstök heimili fyrir þau. En aftur á móti er meðlagið hjer svo lágt, að kostnaður ríkissjóðs getur varla orðið svo um muni. Ef t.
d. ríkissjóður þyrfti að greiða sinn hluta í meðgjöf með 50 börnum, þá yrðu það
ekki nema rúmar 9000 krónur. Og ekki eru miklar likur lil að þau yrðu svo
mörg á ári árið út, hvað þá heldur fleiri.
Xú hefir þá verið reynt, eftir því sem föng voru á, að færa rök fvrirþvi,
að sá kostnaður, sem ríkissjóður í framtíðinni gæti frekast þurft að bera úlaf
ákvæðum þessarar greinar verði 130 — 140 þúsund krónur á ári, eða 80 — 90 þúsþúsund krónum meira en nú er goldið i sama skvni.
Þetta er ekki stór upphæð, þegar þess er gætt, að alt er miðað við núverandi peningaverð, og þegar jafnframt er ihugað, að þegar útgjöld rikissjóðs eru
orðin svona há, þá er berklavarnamálið komið i svo gott horf bjer á landi, að
þeim peningum er ekki á glæ kastað, sem varið er i þessu skyni. Enda mun
fje sjaldan betur varið, en því, sem varið er ti! þess að vernda heilsu og starfsþol
þjóðarinnar.
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Við 15. gr.
Þessi grein ætlast til þess að sjúkrasamlagsmenn njóti sama styrks úr
ríkissjóði, sem aðrir efnalitlir menn, enda munu þeir alloftast vera fátækir. í
raun og veru er þetta ákvæði til mikils stuðnings fyrir sjúkrasamlögin, en þau
eiga líka mjög erfitt uppdráttar, enda er þá ætlast til að þau geri berklaveikinni
ekki lægra undir höfði en öðrum sjúkdómum.
Við 16. gr.
Margir hafa nú um lengri tíma talið það ómannúðlegt að svifta menn
mannrjettindum, þó þeir fyrir veikleika sakir ekki geti sjeð sjálfum sjer efnalega
borgið. Nú er með þessari grein ísinn brotinn, og ef þetta næði fram að ganga,
þá gæti það vonandi orðið til þess að samskonar ákvæði yrðu sett um fleiri
sjúkdóma að minsta kosti. En í þessu frv. er ekki að ræða um aðra sjúkdóma
en berklaveiki, og því getur þessi grein ekki verið yfirgripsmeiri.
Við 17. gr.
í þessari grein er ekkert verulegt nýmæli, aðeins tekið fram hver eigi að
hafa eftirlit með farþegaskipum, því það hefir áður verið nokkuð í lausu lofti.
Einnig er fyrirskipað að setja reglur um flutning berklaveikra með skipum, því
þar hefir stundum verið illa um búið.
Við 18. gr.
Nú eru allar ferðir hjeraðslækna í opinberar þarfir greiddar úr ríkissjóði.
Flutningskostnaður læknanna hefir þá oft þótt ótrúlega hár. Það gæti því komið
til mála, ef hjeruðin sjálf ættu að bera nokkurn hluta kostnaðarins, að hjeraðsstjórnirnar gætu komist að betri kjörum en heilbrigðisstjórnin, sem er miklu
ókunnugri staðháttum og öðru, er að slíkum flutningi lýtur. Ferðir þær, sem um
getur verið að ræða eftir þessu frv., eru lika allflestar engu siður í þágu hjeraðsins heldur en rikisins, og virðist þvi sanngjarnt, að þessir aðiljar skifti kostnaðinum í rnilii sín að jöfnu.

38. Frumvarp
til laga um verslun með tilbúinn áburð og fóturbæti.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.
Þá er verslað er með tilbúinn áburð, og meira selt í senn eða sama
manni en 500 kilógr. af hverri tegund, er seljanda skyll, um leið og áburðurinn er afhentur, að afhenda kaupanda tryggingarskjal, undirritað af báðum
málsaðiljum, eða umboðsmönnam þeirra, nema þeir hafi gert með sjer skriflegan samning um kaupin.
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1 tryggingarskjalinu sjeu þær upplS’singar um vöruna, sem lög
þessi ákveða.
Nú hefir seljandi vanrækt að gefa tryggingarskjalið og eigi er heldur
skriflegur samningur um kaupin, og hvílir þá á honum sönnunarskyldan um
það, að varan hafi fullnægt þeim skilyrðum, er um var samið munnlega.
1 tryggingarskjalinu skal tilgreina:
1. Nafa setjanda og kaupanda.
2. Þyngd og verð hverrar tegundar af áburðinum.
3. Nafn áburðarins, sem eigi má gefa ranga hugmynd um hver áburðurinn
er. Bendi nafn áburðarins á, af hvaða efnum hann er tilbúinu, skal tilgreina, ef öðrum etnum er blandað saman við. Sje köfnunarefni i lífrænum samböndum, skal tilgreina uppruna þeirra.
Sje áburðnrinn blandinn sandi eða öðrum óverðmætum efnum, skal
tilgreina hve mikið er af þeim.
4. Efnasamsetning áburðarins i hundraðshlutföllum þannig:
a. Köfnunarefni í saltpjeturssýru.
b. Köfnunarefni i ammoniaki.
c. Köfnunarefni í lífrænum samböndum,
d. Köfnunarefni í cyanamídi.
e. Fosfórsýra, vatnslaus, levsanleg í vatni.
f. Fosfórsýra, vatnslaus, óleysanleg hæði í vatni og citrónsýru.
g. Kalí, leysanlegt í vatni.
h. Kalk, (sem kolsúrt kalk).
i. Gibs, (vatnslaust brennisteínssúrt kalk).
Abyrgð sú, er seljandi tekur á sig, með tryggingarbrjefinu, um lágmarksinnihald áburðarins, af þeim efnum, sem nefnd eru undir stafliðunum
a.—i„ skal tilgreind með einni tölu svigrúmslaust.
Seljandi ábyrgist, með undirskrift sinni, að það sem sagt er í trvggingarskjalinu um áburðinn sje rjett, og að áburðurinn sje hæfilega þur og mulinn og vel nothæfur.
í verðlistum, umburðarbjefum og auglýsingum má eigi nota önnur
orðatiltæki, um jurtanærandi efni áburðarins, en þau, sem nefnd eru undir
stafliðunum a.—i.
2. gr.
Þegar verslað er með fóðurbæti, svo sem korntegundir, olíukökur,
melasse, sild, síldarmjöl, lýsi og aðrar fóðurtegundir, sem ekki eru innlendar
jarðarafurðir, og meira er selt en 300 kg. af hverri tegund, er seljandi skyldur
til á sama hátl og fvrir er niælt í 1. gr., að gefa við afhendingu vörunnar
tryggingarskírteini, þar sem tilgreindar sjeu þessar upplýsingar:
1. Nafn seljanda og kaupanda.
2. Þyngd og verð hverrar tegundar fóðurbætisins.
3. Nafn fóðurbætisins og úr hverju það er tilbúið.
4. Sje fóðurbætirinn búinn til úr fleiri efnum, skal tilgreina liver þau eru og
í hvaða hlutföllum.
5. Hvort fóðurbætirinn er blandaður annarlegum efnum. Sje það eigi tilgreint, verður aö álíta að svo sje eigi.
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G. Sje ura olíukökur að ræða, skal tilgreina hvort þær eru tilbúnar af fræi
með hýði eða h\rðislausu.
7.Sje um lýsi að ræða, skal ætíð gefa tryggingu fyrir, hve margir hundraðshlutar af feiti eru í því að minnsta kosti.
<S. Sje um lifur að ræða, skal tilgreint hverskonar lifur; ennfremur hve
margir hundraðshlutar af vatni eða sjó sjeu saman við lifrina, enda sje
slikt ætíð síað frá áður en sala fer fram, að því leyti sem það gelur aðgreinst án bræðslu.
9.Sje um sild að ræða, skal tilgreina yeiðitímann, hvenær söltuð, hvort hún
sje metin útflutningsvara og þá i hvaða flokki. En sje hún það ekki, þá
skal tilgreint hvort hún hafi verið söltuð óskemd og verið viðhaldið með
nægum pækii í fullbentum og lagarheldum ílátum þar til hún er athent.
10. Sje um síldarmjöl að ræða, skal tilgreina hvort það er unnið úr nýrri
síld eða saltaðri.
lí. Sje um íiskimjöl að ræða, skal tilgreina úr hverju það er unnið, hvort
heldur úr beinum eða innýllum.
12. Sje trygging gefin ívrir ákveðnum næringarefnum, i fóðurbætinum skal
tilgreina, með einni tölu eða með ákveðnum svigrúmstölum hve margir
hundraðshlutar eru i því, þannig:
a. Af köfnunarefniskendum efnum.
b. Af feiti.
c. Af sykri.
d. Af öðrum kolvetnum, sje um þau að ræða i fóðrinu.
e. Af meltanlegum efnum í hverjum þessara tlokka.
Það, sem seljandi eigi vill gefa tryggingu fvrir, verður hann að taka
fram, að hann viti eigi um.
Með undirskrift sinni ábyrgist hann, að það, sem sagt er um fóðrið
sje rjett, og sje enginn varnagli sleginn, verður að álita að fóðrið sje eigi
blandað neinum efnum, er skaðleg teljast fyrir heilbrigðisástand búpenings,
að það sje óskemt og vel nothæft til fóðurs.
3. gr.
Stjórnarráðið sjer um að út sjeu gefin eyðublöð fyrir trvggingarskjöl
þau, sem um ræðir, i 1. og 2. gr.
Sje það nauðsynlegt, vegna nýrra áburðar- eða fóðurbætisefna, eða
breyltra aðferða við efnarannsóknir eða af öðrum breyttum ástæðum, getur
stjórnarráðið breytt um eða aukið reglur þær, er hjer eru settar um tryggingar.
4. gr.
Stjórnarráðið getur í reglugerð ákveðið, að umbúðir um vörur þær,
er ræðir um i lögum þessum, skuli bera með sjer, eða þeim á annan hátt
fylgja, upplýsingar um:
a. Nafn vörunnar.
b. Nafn verksmiðju eða seljanda.
c. Hvert efnainnihald seljandi ábyrgist í vörunni samkvæmt tryggingarskírteini, hafi það verið gefið.
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5. gr.
í verðlistum, umburðarbrjefum og auglýsingum um .vörur þær, er lög
þessi ræða um, er bannað að segja nokkuð það, sem orðið getur til þess að
gylla notagildi þeirra, fram yflr það, sem rjett er.
6. gr.
Hver kaupandi, er heflr í höndum tryggingarskírteini, samkvæmt 1.
og 2. gr., hefir rjett til að taka sýnishorn at vörum og láta rannsaka þau, á
efnarannsóknarstofu ríkisins, eða öðrum löggiltum rannsóknarstofum, ef til eru,
eftir þeim reglum, er hjer segir:
1. Taki kaupandi vöruna sjálfur hjá seljanda, er sýnishornið tekið áður en
varan er afhent, í viðurvist seljanda og kaupanda, eða umboðsmanna
þeirra. Taka skal þrjú sýnishorn af hverri tegund, um þau búa og merkja
eins og ákveðið verður í reglugerð, er stjórnarráðið setur, og leggja með
hverju þeirra blað, er á sje ritað hvenær og hvar sýnishornið er tekið,
með tilvisun til tryggingarskirteinis, samkvæmt 1. og 2. gr. Skal blaðið
undirritað at hlutaðeigendum, eða umboðsmönnum þeirra.
Eitt sýnishornið sendist þegar til etnarannsóknarstofunnar, ásamt
tryggingarskírteininu, en seljandi og kaupandi halda sinu hvor, eða umboðsmenn þeirra.
2. Nú annast seljandi flutning vörunnar á ákveðinn stað áleiðis til kaupanda, og skal þá, nema hann sanni, að öðruvísi sje um samið, sýnishornið tekið svo fljótt sem auðið er, eftir að vörurnar eru komnar á
ákörðunarstaðinn, og má eigi dragast lengur en viku, eftir að kaupanda
hefir verið tilkynt að varan sje komin.
3. Sje seljandi, eða umboðsmaður hans viðstaddur, þegar varan er afhent,
er farið eftír því, er segir í tölulið 1. Sje það eigi, skal þannig að farið:
Um leið og kaupandi, eða umboðsmaður hans tekur á móti vörunni, skal
hann kveðja til tvo menn, til þess skipaða af lögreglustjóra, að taka
sýnishorn af vörunni og skulu þeir i öllu fylgja regtum þeim, er um getur
í tölulið 1 i þessari grein, og geia vottorð um, að reglunum hafi verið
fylgt. Þess skal og getið, hvort vörurnar hafi verið í umbúðum, hve mörg
ílát eða pokar sjeu at hverri tegund og úr hve mörgum af þeim sýnishornin sjeu tekin. Ennfremur skal í vottorðinu tekið fram, hvort álítast
megi að varan hafi skemst í flutningi, og þá hvernig. Stjórnarráðið getur
látið gefa út eiðublöð fyrir vottorð þessi.
4. Sýnishorn þau. sem nú hefir verið um getið, skal taka af vörunni þannig,
að þau sjeu, eftir því sem unt er, meðaltal þeirrar vöru sem um er að
ræða. Þó verða eigi sýnishorn af þeim hluta vörunnar, sem skemst hefir
í flutningnum eða er rakur eða i skemdum umbúðum höfð til marks
um annað, en skemdir á vörunni.
5. Sje varan í umbúðum og eigi um meira en 5 heildir (poka eða önnur
ilát) að ræða, skal taka sýnishorn af þeim öllum. Sje um meira að ræða
skal að minsta kosti taka sýnishorn af 10. hverri heild og aldrei af minna
en 5 af hverri tegund. Öllum sýnishornum sömu tegundar skal blanda náAlþt. 1921. A. (33. löggjafaiþing).
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kvæmlega saman og af þeirri samblöndun skal laka hin umræddu 3
sýnishorn.
Efnarannsóknarstofa ríkisins og aðrar löggiltar rannsóknarstofur, ef til
eru, hafa rjett til að láta taka sýnishorn til rannsóknar af vörum þeim, er
lög þessi ræða um, hjá verksmiðjum, sem framleiða þær og kaupmönnum og
samvinnufjelögum, er versla með þær.
7. gr.
Rannsóknir þær, sem um ræðir í 6. gr. skulu gerðar af efnarannsóknarstofu ríkisins, eða öðrum rannsóknarstofum, er til þess kunna að verða
löggiltar af stjórnarráðinu, eftir þeim reglum, er stjórnarráðið setur.
Leiði rannsóknin í ljós, að verðmæt efni varanna sje rýrari en ábyrgst
hefir verið, ber seljanda að borga kostnaðinn við rannsóknina. Að öðrum kosti
borgar rikissjóður kostnaðinn að hálfu, en kaupandi að hálíu.
Rannsóknarstofan tilkynnir hlutaðeigendum árangurinn af rannsókninni, og er úrskurður hennar bindandi fyrir báða málsparta.
8. gr.
Nú reynast verðmæt efni áburðar og fóðurs, sem um ræðir í lögum
þessum, rýrari en tilgreint hefir verið á tryggingarskírteinum, að minst geti
verið, og á kaupandi þá rjett til skaðabóta hjá seljanda. Skal rannsóknarstoían áætla þær og úrskurða, eftir reglum, er stjórnarráðið setur. Skal miða
við þá rýrnun í verðmæti vörunaar, er stafar af þvi, að eigi er efnainnihaid
hennar eins og til var skilið, og er seljandi skyldur að greiða þann mismun.
9. gr.
Rrot gegn ákvæðum laga þessara og reglugerða, sem settar kunna að
verða samkvæmt þeim, varða sektum ff5 10—1000 krónum.
Með mál út at lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

Athugasemdir við 1 a ga f r u m v a r p þetta.
Neðri deild Alþingis 1919 samþykti svofelda þingsályktun um mat á
fóðurbæti:
»Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að undirbúa,
i samráði við Búnaðarfjelag fslands, og leggja fyrir næsta Alþingi, frumvarp til laga um mat á fóðurbæti eða kjarnfóðri, er gengur kaupum og
sölum i landinu, eða um aðra tryggingu gegn því, að sú vara seljist skemd
eða ónýt«.
Samkvæmt þessari þingályktun fól sljórnin Búnaðarfjelagi íslands að taka
mál þetta til yfirvegunar og er trumvarpið að mestu leyti samið af því. Það er
aðallega sniðið eflir dönskum lögum um þetta efni (Lov om Handel med Gödnings- og Foderstofier frá 26. mars 1898), en jafnframt er tekið tillit lil ákvæða,
sem eru i gildi í Noregi og Sviariki bjer að lútandi.
Þareð notkun fóðurbætis befir aukist mjög á siðuslu árum og einnig er
farið að nota tilbúinn áburð bjer i landi, er mikil nauðsyn á, að til sjeu lög um
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sölu þessara efna, því að fá efni er auðveldara að svíkja með því að blanda
þau með öðrum verðiausum eða skaðlegum efnum. Gegn þessu þurfa kaupendur
að hafa tryggingu, enda eru lagaákvæði um það víða í löndum, þar sem verslað
er með þessi efni.
Það skal tekið fram, að til þess að ákvæði þau, sem frumvarpið heíir
að geynia, verði meira en dauður bóksiafur, er brýn þöif á því, að efnarannsóknarstofa rikisins sje sem best úr garði gerð. En þótt mikið vanti á að svo sje
enn sem komið er, má vænta, að úr því verði bætt smámsaman.
Að sjálfsögðu verður að setja nánari ákvæði um mörg atriði, er að máli
þessu lúta, með reglugerð eða reglugerðum.

39. Frumvarp
til laga um hinn lærða skóla i Reykjavík.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
I.
Vra markmið skólans og fyrirkomulag.
1. gr.
Það er markmið hins lærða skóla, að efla sálar- og likamsþroska
nemendanna og veita þeim þá almennu mentun, er þarf til þess að stunda
visindanám við háskóla og aðrar æðstu mentastofnanir.
2. gr.
Skólinn er samskóli.
3.

í skólanum eru 6 bekkir og eins árs nám í hverjum. Námið er sameiginlegt fyrir nemendur hvers bekkjar, nema í nokkrum greinum i tveim
efstu bekkjunum, er að þvi levti skittast i tvær deildir, bókmentadeild og stœrðfrœðideild.
«
II.
Cm kensluna.
4. gr.
1 skólanum skal kenna: íslensku og íslenska bókmentasögu, dönsku,
ensku, þýsku, frönsku, latínu, bókmentafræði, trúbragðafræði, sagnfræði og fjelagsfræði, landafræði, náttúrusögu, eðlisfræði og stjörnufræði, efnafræði, stærðfræði, teiknun, söng og líkamsæfingar. Auk þess veitist þeim nemendum, er
þess óska, kensla i hannyrðum.
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III.
Um próf og einkunnir.
5. gr.
í skólanum eru þrenns konar próf: skyndipróf, árspróf og stúdentspróf.

G. gr.
Við öll próf skólans skulu í hverri prófgrein vera tveir prófdómendur,
kennarinn sem prófar, og annar til. Við skvndipróf er hinn prófdómandinn
einn af kennurum skólans, en við árspróf og stúdentspróf er prófdómandi
skipaður af yfirstjórn skólans.
7. gr.
I skólanum skal hafa einkunnastiga þann, er kendur er við 0rsted.
Aðaleinkunnir við árspróf og stúdentspróf eru: ágætiseinkunn, fvrsta,
önnur og þriðja einkunn, og reiknast eftir stigagildi einkunna. Þarf til ágætiseinkunnar 71/* stig í hverri grein til jafnaðar, til fyrstu einkunnar 6 stig,
til annarar einkunnar 4' 2 stig, og til þriðju einkunnar 4 stig.
8. gr.
Einkunnir eru ekki gefnar nema við próf, en í öllum námsgreinum
skólans, nema i söng, líkamsæfingum og hannyrðum.
IV.
Um inntökn nemenda í skólann.

1.

2.
3.
4.

9- grÞessi eru almenn inntökuskilyrði:
Að þeir, sem setjast i 1. bekk, sjeu eigi yngri en 13 ára fullra og eigi
eldri en rjettra 18 ára. Heimilt er þó skólameistara og kennarafundi að
veila undanþágu frá ákvæðum þessum, þegar sjerstakar ástæður eru til.
Akvæði samkvæm þessu gilda um inntöku i aðra bekki.
Að þeir sjeú ekki haldnir af neinum næmum sjúkdóini eða öðrum likamskvilla, sem orðið getur hinum nemendunum skaðvænn.
Að siðferði þeirra sje óspilt.
Að þeir leggi fram voltorð frá þeim sköla, sem þeir hafa siðast gengið i, ef
þeir hafa verið að námi i öðrum skólurn, eða frá þeim, sem hafa búið
þá undir skóla.

10 gr.
Til þess að verða tekinn í 1. bekk skólans, verður nemandinn að
standast próf í íslensku, reikningi, skrift, dönsku og sögu, og má prófaður eigi
fá minna i þeim greinum en 3,67 i aðaleinkunn, sem reiknast eftir sjergildi
einkunnanna. Auk þess skal prófaöur sýna, að hann hafi fengið venjulega
barnaskólakunnáttu i landafræði, náttúrusögu og teiknun.
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11. gr.
Til þess að verða tekinn i einhvern annan bekk skólans en hinn fyrsta,
verður nemandi að sýna við próf, að hann hafl fengið þá kunnáttu og þann
þroska, sem krafist er af skólanemendum, er setjast í þann bekk.
V.
l'ra kenslutímn og leyfl.
12. gr.
Á viku hverri skulu í hverjum bekk skólans vera 34—36 kenslustundir og aldrei fleiri en 6 á dag. Hlje skal vera milli kenslustunda.
Fyrir hvert skólaár semur skólameistari stundatöflu, er skólaráðið
samþykkir.
13. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september.
14. gr.
Þessi skulu vera lögboðin leyfi:
1. Jólaleyfi, er nær frá 23. degi desembermánaðar til annars dags janúarmánaðar, að báðum þeim dögum meðtöldum.
2. Öskudagurinn.
3. Páskaleyfi, er nær frá miðvikudegi fyrir skírdag til þriðja i páskum, að
háðum þeim dögum meðtöldum.
1. Hvitasunnuleyfi, er nær frá laugardegi fyrir hvitasunnu til þriðja i hvitasunnu, að báðum þeim dögum meðtöldum.
5. Sumardagurinn fyrsti.
6. Atmælisdagur konungs.
7. Sumarleyfi, er nær frá 1. júlí til 30. september.
Auk þessa má skólameistari gefa leyfi einn dag i mánuði hverjum,
nema í jóla- og páskamánuðum, og þá endrarnær, er honum þvkir brýn
ástæða til.
VI.
l’m reglu og nga.
15. gr.
Regla og agi skólans skal i hvivetna miða að þvi, að styðja kenslustarfið og glæða reglusemi og siðprýði nemendanna.
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VII.
Um kennnrn skólnns.

16. gr.
Auk skólameistara skulu við hinn lærða skóla að jafnaði skipaðir svo
margir kennarar, að nægi lil að gegna lögskipuðum stundafjölda i öllum námsgreinum skólans, nema trúbragðafræði, bókmentafræði, teiknun, söng, likamsæfingum og hannvrðum, þegar einskipað er í bekki. Til að gegna þeim kenslustundum, er skipaðir kennarar nægja ekki til, skulu settir aukakennarar eða
stundakennarar.
17. gr.
Til að geta orðið skipaður kennari við skólann, verður umsækjandi:
1. að hafa lokið embættisprófi i þeim greinum, sem aðallega á að kenna,
og hafa staðist próf i aðalatriðum uppeldis- og kenslufræðinnar;
2. að vera laus við hvern þann sjúkdóm eða likamsgalla, er geri hann óhæfan til starfsins;
3. að eiga það siðgæði og þá lyndislestu og lipurð, er þarf til að stjórna
ungum mönnum.
Skilyrði 1) nær þó ekki til þeirra, sem nú eru kennarar skólans með
fullum stundafjölda.
Enginn getur fengið veitingu fyrir kennaraembætti við skólann, nema
hann hafi verið settur tii að þjóna embættinu að minsta kosti eitt ár. Hafi
hann ekki fengið veitingu fvrir embættinu innan tveggja ára, má hann ekki
gegna þvi lengur.
Hverjum kennara, sem hjer eftir verður skipaður kennari við hinn
lærða skóla, er skylt að táta af embætti 65 ára að aldri með þeim lifeyri, sem
hann þá heflr unnið sjer, nema vfirstjórn skólans skori á hann að halda
embættinu lengur.
VIII.
Um skólalækni.
18. gr.
Skólalækni skal skipa til þriggja ára í senn, eftir tillögum skólameislara og kennarafundar.
Skólalæknir skal líta eftir líkamsuppeldi og heilbrigði nemenda og
hollustuháttum skólans.
Fvrir störf sín i þágu skólans fær skólalæknir ákveðin árslaun.
IX.
Um yflrstjórn skólnns og skólnráð.
19- grYflrstjórn skólans hefir stjórnarráð íslands.
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20. gr.
Til aðstoðar sjer við framkvæmd umsjónarinnar
ráðið skólaráð.
í skólaráðinu sitja:
1. Skólameistari hins lærða skóla;
‘2. skólafróður'maður, er stjórnarráðið skipar til fi ára;
3. skólafróður maður, er háskólaráðið kýs til fi ára.
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hefir stjórnar-

X.
Im kenslneyri.
21. gr.
Kenslueyri greiði nemendur skólans haust hvert, áður en kenslan byrjar,
100 —200 kr. eftir því sem stjórnarráðið ákveður fyrir hvert ár. Ákveða skal
gjaldið fyrirfram innan neíndra takmarka fyrir lok febrúarmánaðar hvert ár.
Nú eru börn sömu foreldra samtímis i skólanum, og greiðist þá fult gjald
fvrir hið fyrsta, hálft fyrir annað, en þá ekkert þó fleiri sjeu.
Utanskólanemendur, er ganga undir árspróf skólans, skulu áður greiða
í skólasjóð gjald, er svari 50 krónum, og gangi þeir undir stúdentspróf, gjald,
er svari 100 krónum, eftir sömu reglu og árgjaldið.
22. gr.
Fje því, er um ræöir í 21. gr., skal varið aðailega til að styrkja reglusama, efnilega og efnalitla nemendur sem heima eiga utan Reykjavikur, einkum þá, er fjærst búa, og má sá slvrkur aldrei nema minna en þrefötdu árgjaldinu. Þegar sjerstök ástæða er til, má veita nemanda, sem heima á í
Reykjavik, styrk, er nemur árgjaldinu, ef nemandinn er reglusamur, efnalítill
og sjerstaklega efnilegur.
Kennarafundur veitir námsstvrk úr skólasjóði, en hver bekkur má
kjósa sjer fulltrúa til að gefa kennarafundi frekari bendingar um hag nemenda en í fjárhagsvottorðum standa.
XI.
Ýmisleg ákvæði.

1.
2.
3.
1.
5.

23. gr.
Með reglugjörð verður nánar ákveðið:
Um tilhögun kenslunnar alment og í hverri námsgrein skólans.
l’m tilhögun pröfa fyrir nemendur skólans og utanskólanemendur, og um
skilyrðin fyrir uppflutningi úr bekk.
Um inntökupróf.
Um kenslutima.
Um reglu og aga.
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6. Um skyldur skólameistara og kennara.
7. Um skyldur skólaráðs.
24. gr.
I.ög þessi ganga i gildi. . . .

Athugasemdir viö lagafrumvarp þetta.
Alþingi 1919 samþykti svofelda þingsályklun:
sAlþingi ályktar að skora á stjórnina:
I. 1. Að endurskoða löggjöt landsins um barnafræðslu og unglinga.
2. Að endurskoða alt skipulag kennaraskólans, gagnfræðaskóla, búnaðarskóla
og alþýðuskóla, svo og að rannsaka, hvort heppilegt og gerlegt muni vera
að stofna alþýðuskóla i einum eða fleirum landsfjóiðungum á kostnað
landssjóðs að öllu leyti eða einhverju.
3. Að undirbúa lagasetning um þessi efni svo fljótt sem því verður við komið.
II. 1. Að tvískifta þegar í haust 3 efstu bekkjum bins almenna mentaskóla, og
verði önnur deildin málfræðideild og sögu, en hin náttúrufræðideild og
stærðfræðideild.
2. Að rannsaka, hvort eigi muni heppilegast, að kenslugreinir í 3 neðstu
bekkjum Mentaskólans verði hinar söinu sem þær voru áður en núverandi skipulag komst á skóla þennan, svo og hvort eigi skuli setja sömu
inntökuskilyrði i haun og sömu einkunnir í honum, sem voru áður en
sú skipun var á ger, sem nú er.
3. Að gera þær breytingar á reglugerð skólans, sem nauðsynlegar verða
samkvæmt niðurslöðu rannsóknarinnar.
III.
Loks ályktar Alþingi að heimila stjórninni að greiða úr ríkissjóðí það fje,
sem nauðsynlegt reynist til framkvæmda atriða þeirra, sem I. og II.
tölul. greinir.
Samkvæmt þessari þingsályklun kvaddi stjórnarráðið 12. mars 1920 þá
prófessorana dr. Guðmund Finnbogason og síra Sigurð Sivertsen til þess að
vera stjórninni til aðstoðar í yfirvegun og rannsókn þeirra atriða, er þingsályktunin greinir.
Erá hinum tilkvöddu mönnum hefir svo komið frumvarp þelta. Þótt eigi
væri reyndar gjört ráð fyrir því i þingsályktunartillögunni, að árangurinn af
athugunum og rannsókn um Mentaskólann kæmi fram í lagaformi, þá verður
ráðuneytið þó að vera þeirrar skoðunar, að rjett sje að lög sjeu nú samin i
þá átt, sem frumvarp þetta fer fram á.
Frumvarp það, er hinir tilkvöddu menn hafa samið og sent ráðuneytinu,
hefir það getað fallist á í aðalatriðunum. Sjerstaklega skal það tekið fram, að ráðuneytið er þeirrar skoðunar, að rjelt sje að hverfa frá tviskifting þeirri á Mentaskólanum i gagnfræðadeild og lærdómsdeild, sem nú á sjer stað.
Ráðuneytið hefir fallist á tillöguna um það, að tekinn sje kenslueyrir.
Það þykir rjett að þjóðfjelagið í heiid, hvort er sveitarfjelag eða ríkisfjelag, veiti
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þá kenslu, er skylt þykir að veita hverjum manni i minsta lagi, en aftur á móti
er sanngjarnt, að þeir, sem Ieita frekari fræðslu, borgi hana að nokkru.
En ráðuneylið hefir ekki fallist að öllu leyti á ákvæðin um kenslueyrinn eða notkun hans. Það hefir ekki þótt heppilegt að miða hann við
vísitölu, sem óvíst er að ákveðin verði til frambúðar. Og sanngjarnt virðist að
ákveða að honum skuli varið aðallega til að styrkja nemendur utan Reykjavíkur.
t»að eru svo mikil hlunnindi fyrir Reykjavíkurbúa, að geta sótt skólann heiman
að frá sjer, að engin ástæða er að styrkja nemendur þaðan, nema sjerstaklega
standi á, og þá eigi frekara en svo, að nemi því, að þeir sleppi við að greiða
kenslueyri.
Að öðru leyti er vísað til skýrslu og athugasemda hinna tilkvöddu manna.

40. Frumvarp
til laga um breyting á póstlögum, nr. 43, 16. nóvember 1907, og löguin nr. 64,
28. nóvember 1919.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1- gi’.
Póstlögum nr. 43, 16. nóvember 1907, skal breytt þannig, að á eftir
liðnum c i 5. málsgrein komi nýr liður:
d. Opium, morfin, cocain og önnur deyfandi efni lil úllanda, nema í
böglum, þó að eins til þeirra landa, sem veila heimild til þess,
og aftan við 21. gr. komi ný málsgrein:
Sömu hegningu skal sá sæta, sem brýtur á inóti ákvæðunum i 5. gr.
2. gr.
Lögum nr. 64, 28. nóvember 1919, skal breytt þannig:
í stað í. gr. a. og b. komi:
Burðargjald fyrir póstsendingar þær, sem nefndar eru í 2. gr., er svo
sem nú skal greina:
a. Fyrir laus brjef:
1. Almenn brjef, sem borgað er undir fyrirfram með frimerkjum,
ef þau vega 20 grömm eða minna.................................... 25 aurar
ef þau vega yfir 20 grömm að 125 grömmum ... 50 —
ef þau vega yfir 125 grömm að 250 grömmum . . 100 —
Ðurðargjald undir þyngri brjef er hið sama eins og til
landa utanrikis, sem er:
Fyrir hin fyrstu 20 grömm 40 aurar, og svo 20 aurar fyrir
hver 20 grömm, sem þar eru fram yfir.
Spjaldbrjef.......................................................................................... 15 aurar
Spjaldbrjef með borguðu svari................................................ 30
—
Sjeu frímerki eigi við höfð eða eigi næg frímerki, skal auk
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþiag).
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hins ógreidda burðargjalds taka 20 aura fyrir hverja sendingu, þó aldrei meira enn burðargjaldið tvöfalt.
2. Prentað mál i krossbandi eða einbrugðnu bandi, eða að eins
samanbrotið eða þá opið spjaldblað, sýnishorn af vöru eða snið,
þegar frimerki eru höfð, 10 aurar tyrir hver 50 grömm eða
minni þunga.
Ef á póstsendingar þessar er skrifað eitthvað, sem eigi er
leyft af póststjórninni, ef umbúðirnar, sem eiga að vera þannig
lagaðar, að hægt sje að kanna, hvað í þeim er, eru með öðru
móti en hún hefir fyrir lagt, eða ef þyngdin er meiri en heimilt er að senda með póstum, þá fer um borgunina sem fyrir
mælt um almenn brjef, þegar frimerki eru ekki viðhöfð.
3. 25 aurar greiðist enn fremur fyrir ábyrgð hverrar sendingar,
sem talin er í 1. og 2.
b. Fyrir peningabrjef:
20 aurar í ábyrgðargjald fyrir hverjar 100 krónur eða minni
upphæð, sem tilfærð er utan á brjefinu, þó ekki minna en 60 aurar,
og þar að auki burðargjald eins og fyrir almenn brjef.
Sje þess krafist, að talið sje í peningabrjefi á pósthúsinu, þar
sem það er afhent, hvort heldur er gjaldgeng mynt eða brjefpeningar, handhafaskuldabrjef eða önnur slík brjef, skal borgunin fvrir
það vera:
Fyrir 500 kr. upphæð eða minna.................................... 20 aurar
og fyrir hverjar 1000 kr. eða minna af því, sem fram
yfir er............................................................................................................
10 —
Borgun fyrir talning fellur til hlutaðeigandi pósthúss.
í k. gr. c. komi í stað »20 aurar«, »50 aurar«.
í stað 4. gr. d., e. og f. komi:
d. Fvrir póstávisanir:
25 kr. eða minni upphæð...................................................... 30 aurar
vfir 25 kr. alt að 100 ........................................................................
60 —
og 20 aurar fyrir hverjar 100 kr. eða minni upphæð af því,' sem
fram yfir er.
Fyrir síinapóstávísanir skal greiða lOO’/o meira eða tvöíalt
ávisanaburðargjald.
e. Fyrir póstkröfur
greiðist sama gjald og fyrir póstávísanir, og 20 aurar að auki fyrir
hverja sendingu.
f. Fvrir blöð og tímarit:
Á tímabilinu frá 15. april til 14. október, að báðum dögum
meðtöldum, undir hvert 1 i kílógramm eða minni þunga 75 aurar.
Á tímabilinu frá 15. október til 14 april, að báðum dögum
meðtöldum, undir hvert l/s kilógramm eða minni þunga 100 aurar.
Þó skal burðargjaldið undir blöð þau og timarit, sem innrituð liafa verið til flutnings með póstum fyrir 1. apríl 1921, haldast óbrevtt til ársloka.
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hað skal alt vegið i einu, scm í einu er látið a póslhúsið af
sama blaði eða timariti, þótt sendingar sjeu margar og til ýmissa.
Póststjórnin setur nánari reglur um þessar sendingar, og má
ákveða sjerstakt innritunargjald fyrir blöð og timarit,
g. Póststjórninni er heimilt að taka aukagjald fyrir flutning á póstsendingum með flugferðum og i flotkistum.
h. Sje miði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum eða böglum
til kvittunar af hálfu viðtakanda, verður undir hann að borga sem
fyrir alment brjef.
Þegar peningabrjef eða böggulsendingar, sem eigi hafa farið úr
vörslum póststjórnarinnar, verða sendar aftur frá þeim stað, sem
þær áttu að fara til, eða þeim verður komið lengri veg, gjaldast i
aukagjald fvrir þann flutning 10 aurar fyrir hverjar 100 kr., ef
peningar eru sendir eða verðmætir munir, og fvrir böggulsendingar hálfur burðareyrir, eins og hann er ákveðinn i staflið c.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1921.
4. gr.
Þegar lög þessi öðlast staðfestinging, skal færa breytingar þær og viðauka, sem ræðir um í þeim, lögum nr. 22, 2. nóvember 1914, lögum nr. 64,
28. nóvember 1919, og lögum nr. 19, 18. mai 1920, inn i meginmál póstlaganna
nr. 43, 16. nóvember 1907, og getur konungur þá gefið nefnd lög út þannig
breytt sem póstlög.

Athugasemdir við 1 a g a f r u m v a r p þetta:
Kostnaður við flutning á pósti hjer á landi hefir hækkað ákaflega mikið
siðustu ár og þó mest siðastliðið ár. Frumvarp þelta er framkortiið til
þess að reyna að höggva nokkurt skarð í þennan gifurlega kostnað, sem póstsjóður hefir af póslflutningunum, og er búist við að það mundi geta gefið 60000
kr. tekjuauka, ef það yrði að lögum.
Það hefir eigi þótt ráðlegt að hækka brjelburðargjald meira en farið er
fram á i frumvarpinu, með þvi að meiri hækkun á því gæti haft þau áhrif
að brjefunum fækkaði að miklum mun og það drægi vitanlega úr tekjunum,
en brjefin er sú tegund póstsendinga, sem ríkið hefir mestar tekjur af.
Burðargjald undir prentað mál í krossbandi er hækkað upp í það
sama og væntanlega verður tekið fyrir slikar sendingar milli landa, og þótt
póstsjóður hafi nokkurn skaða við flutning á þeim hjer innanlands, hefir eigi
þótt liltækilegt að setja burðargjaldið hærra.
Ábyrgðargjald fyrir meðmælingarbrjef og peningabrjef er hækkað all-
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mikið, en reynslan hefir stnl að það er eigi ráðlegl að setja það lægra, vegna
áhælfunnar sem þeim fylgir.
Burðargjald undir högla er hækkað um 30 aura fyrir hvern böggul,
og er þá lægsla burðargjald undir hvern böggul hið sama eins og innanlands
i Danmörku.
Það má gera ráð fvrir að með þvi sleppi póstsjóður skaðlaus við
Ilnlning þeirra, þvi böglar eru að miklu leyti að eins fluttir sjóveg.
Burðargjald undir póstávisanir er og hækkað töluvert. Það er tvöfaldað á lægslu upphæðunum, og þótl flntningskostnaður á þeim sje eigi mikill,
þá útheimta þær tnikla vinnu af póstmanna hálfu, og laun þeirra hafa hækkað og verða að hækka niikið. Póstsjóður þarf og þeirra vegna að liggja með
mikið fje vaxtalaust úti um land á pósthúsunum,
Það hefir þótt ástæða til að láta burðargjaldið undir símapóstávisanir
vera helmingi hærra heldur en undir aðrar póstávisanir, aðallega vegna þess
að simastjórnin eða simamenn telja sig eigi hafa neina ábyrgð á að þær sjeu
rjett simaðar.
Þegar fjárhæð slikra ávisana er simuð miklu hærri en rjett er, hefir
það oft revnst erfitt að ná hinni rangsimuðu fjárhæð til baka aftur, enda
komið fyrir að það liefir verið ómögulegt.
Það er því mikil áhætta fyrir póstsjóð að láta nota simapóstávísanir,
en á hinn bóginn er það mikið hagræði fyrir þá, sem nota þær, og póststjórnin á ætið að hafa það í huga, að greiða fyrir viðskiftunum eftirföngum.
Þá hefir og þótt nauðsynlegt að hækka burðargjald undir póstkröfur
um 10 aura fvrir hverja sendingu, með því að þær auka störf póstmanna og
fyrirhöfn að miklum mun.
Burðargjöld undir blöð og limarit hafa verið hækkuð mikið i frumvarpinu, en á flutningi þeirra skaðast póstsjóður langmest.
Flutningur með landpóstunum nú kostar póstsjóð nálægt 10 kr. fyrir
hvert kílógramm að meðaltali, og þótt póstsjóður taki 1 kr. 50 a. og 2 kr. af
blöðum og límaritum, hlýtur skaðinn við flutning á þeim, að ógleymdum
öðrum kostnaði við þau, að vera geysimikill og því meiri, sem þau stækka
og þeim fjölgar.
Nokkuð má draga úr kostnaði við flutning blaða og krossbandssendinga íiieð þvi að koma þeim áleiðis með skipum. en sumir afgreiðslumenn
blaða hafa það fyrir venju að koma eigi með þau á pósthúsið fvr en kvöldið
fvrir burtför aðalpósta, þótt þau sjeu komin út löngu áður og þótt skipsferð
falli einum eða fáin dögum fvr, og meginþorri landsmanna geli fengið þau
jafnsnemma, með þvi að nota slika ferð, og kaupstaðarbúar miklu fyr, heldur en með póstum.
Þa r sem búast má við því, að verð á blöðum og tímaritum hafi verið
ákveðið fyrirfram fyrir árið, hefir þótt sanngjarnt, að láta hækkunina eigi ná
til þeirra blaða og rita, þar sem slíkí á sjer stað, fvrr en i byrjun næsta árs.
Það er sumstaðar i útlöndum farið að flytja póst i flotkistum, sem
eru geymdar uppi á þilfari skipanna og geta ekki sokkið.
Þótt eigi sje vist að farið veröi að nota slikar flotkistur á skipum hjer
við land í náinni framtið, nje að senda póst með flugferðum, getur það eigi
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gert neinn skaða, þótt póststjórninni sje heimilað að taka aukagjald fvrir
póstsendingar, ef hún kynni að eiga kost á þannig löguðum flutningum.
Loks skal tekið fram, að viðaukinn við 5. og 21. gr. póstlaganna fra
1907, sem 1. gr. þessa frumvarps ræðir um, er framkominn samkvæmt ákvæðum á nýafstöðnum fundi alþjóðapóstfjelagsins í Madrid, þar sem fulltrúarnir
skuldbundu sig til þess að gera það, sem i þeirra valdi stæði, tii að koma
slikum ákvæðum i lög hver i sinu landi.

41. Frumvarp
til fjárlaga fyrir árið 1922.
(Lagt fyrir Álþingi 1921.)
I. KAFLI.
Tekjur.
L gr.
Árið 1922 er ællasl til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.-5.
gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.
2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að neml:
kr.
1
2
3
4

Ábúðar- og lausafjárskattur ..........
Húsaskattur.........................................
Tekjuskatfur
..................................
Dýrtíðar- og gróðaskattur.................

5,
6.
7,
8,

Aukatekjur..........................................
Erfðafjárskattur.........................
Vitagjald
..........................................
Leyfisbrjefagjöld..................................

9
10
11

100000
40000
400000
50000
------------120000
17000
100000
8000

kr.

590000

245000
500000

Útflutningsgjald..................................
Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vin,
ávaxtasafi og límonade)..................
Tóbakstollur........................................

125000
400000

Flyt ...

525000

1335000
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kr.

kr.
Flutt ...
12. Kaffi- og sykurtollur................................ .......................
13. Vörutollur ................................................ ........................
14. Annað aðflutningsgjald ......................... .......................
15.
16.
17.
18.

Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð .. ................ ...
Stimpilgjald................................................ .......................
Pósttekjur ................................................ .......................
Simatekjur.................. ......................... .......................

525000
525000
750000
60000

1335000

1860000
10000
1500000
240000
1000000
2740000

Samtals ...

..........

5945000

kr.

kr.

3. gr.
Tekjur af fasteignum og skipum rikissjóðs eru taldar:

1.
2.
3.
4.

Eflirgjald
Tekjur af
Tekjur af
Tekjur af

eftir jarðeignir rikissjóðs, alls ..................
kirkjum .........................................................
silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli. ...
skipum .........................
..........................

30000
50
10000
350000

Samtals ...

390050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áællað:
kr.

kr.
1. Tekjur af fslandsbanka .................................................
2.
—
— Landsbankanum:
a. Árgjald.........................................................................
b. Agóðahluti .................................................................
3. Tekjur af Ræktunarsjóði......... .

i
7500
68000 ;

..................................
í
1
Flyt ...

70000

..........

i

75500
20000
165500
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kr.

Flutt ...
4. Vexlir af bankavaxtabrjefum, keyplum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júlí 1909 ...............................................
5. Væntanlega útdregið af þeim brjefum..........................
6. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipaíjelagi íslands ................................................................................
7. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................
8. Greiðslur frá Landsversluninni
..................................
Samtals ...

kr.
165500
41000
15000
6000
5000
240000

..........

472500

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:
kr.

20000
400
2000

1. Óvissar tekjur .................................................................
2. Endurgreidd skyndilán lil embællismanna..................
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur........................
Samtals ...

kr.

..........

22400

II. KAFLI.
Gj ö1 d

6. gr.
Árið 1922 eru veittar til gjalda upphæðir þær, seni tilgreindar eru í
7,—19. gr.
7. gr.
Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið
1629470 kr. 95 a.

Þingskjal 41

304

kr.
Vextir:
1. 4 °/o 'án úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr.
tekið 1908 til 15 ára til simalagninga..................
2. 41/! °/o lán tekið 1909 hjá dönskutn bÖDkum,
1500000 kr. til 30 ára til að kaupa III. flokks
bankavaxtabrjef Landsbankans...............................
3. 4l/a "/« lán bjá lifsábyrgðarstofuuninni i Kaupmannahófn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára,
til að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Landsbankans......................... ..........................................
4. 4L/i °/o lán bjá dönskum bönkum, 500000 kr.,
tekið 1912 til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda
(Reykjavíkurhöfn o. fl.) ..........................................
5. Ritsimalánið 1913, 4 °/o °8 endurborgun á 30
árum, tekið hjá mikla norræna ritsimafjelagiuu...
0. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára,
með bankavöxtum bjá Landsbankanum, að upphæð 100000 kr.
7. 5 °, o lán tekið til símalagninga 1917 bjá mikla
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára 500000 kr. ...
8. Lán bjá Handelsbanken, gegn veði i skipum,
2 milj. kr., tekið 1917 til 10 ára vextir 1 2 °/o
bærri en forvextir þjóðbankans danska................
9. Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 20. jan.
1918 til 25 ára með bankavöxlum, 85000 kr.......
10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918
með útlánsvöxtum hjá íslandsbanka, að uppbæð
1 milj. kr.....................................................................
11. Lán hjá rikissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með
5 'ro vöxtum 2’/2 milj. kr. . ... ..........................
12. Lán bjá Háskóla íslands, tekið 10. jan. 1919
með 5 0 0 vöxtum, atborgunarlaust, að upphæð
1 milj. kr......................................................................
13. Lán hjá dönskum bönkum, lekið 1. júlí 1919
með 5 °/o vöxtum til 20 ára, 41/? milj. kr............
14. Innlent lán 1. júlí 1920 með ð1/? ®/o vöxtum til
20 ára, 3 milj. kr.......................................................

kr.

3333,34 ii
í

38812,50

7968,75

9000
16739,83

6400
23055,50

92000
5712

48000
50000

50000
196875
152625
700521,92

Afborganir:
1. Af láninu frá 1908
2. — —
— 1909

..................................................
..................................................
Flyt ...

33333,34
50000
83333,34 700521,92
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kr.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Af
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
láninu frá 1912 ..................................................
—
— 1912 ..................................................
—
— 1913 ..................................................
—
— 1916 ..................................................
ritsímaláni 1917 .................................................
skipakaupaláni .................. ..........................
ritsimaláni Landsbankans..................................
íslandsbankaláni 1918..........................................
láni danskra banka 1919..................................
innlenda láninu 1920 ..........................................

Framlag til Landsbankans, 9. greiðsla.........

83333,34 700521,92
8333,33
33333,33
12251,19
4000
9297,84
200000
3400
100000
225000
150000
— .
828949,03

.........

Samtals ...

kr.

100000
..........

1629470,95

kr.

kr.

8. gr.

Borðíje Hans Hátignar konungsins..........................

60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar veitist 270000 kr., til iandsreikninga yfirskoðunar
6000 kr„ alls 276000 kr.

Álþt. 1921.

A. (33. löggjafarþing).
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10. gr.
Til ráðnneytisins o. fl. er veitt:
kr.

A.
1. Til ráðherra:
a. Laun........ . ..................................................
b. Til risnu.........................................................
2.
3.
4.
5.
6.

30000
4000

Til utanferða ráðherra .................................................
Laun starfsmanna Stjórnarráðsins..................................
Annar kostnaður...............................................................
Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ..........................
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráðherrabústaðnum.................................................................

kr.

34000
9000
105000
30000
20700
3000
201700

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.
Hagstofa fslands.
Laun hagstofustjóra................................
— aðstoðarmanns..............................
Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
Prentun eyðublaða ................................
Húsaleiga, hiti og ljós m. m...................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .........

9500
7700
12000
2000
4500
20000
55700

C.
Gjöld í Kaupmannahöfn.
1. Til sendiherra:
a. Laun... .......... ..........................
b. Til húsaleigu..................................
c. — risnu..........................................
d. — skrifstofuhalds..........................

12000
2000
2000
16000
32000
12000
4000

2. Fyrir meðferð utanríkismála..........
3. Ríkisráðskostnaður ..........................

48000

Samtals ...

305400

Þingskjal 41

307

11. gr.
Til gjalda við dómgæsluna og lögreglusljórnina o. fl. er veilt:
kr.
A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.
1. Hæstirjettur:
a. Laun dómara.......... ..................................
b. — ritara ..................................................
c. Annar kostnaður ..........................................

kr.

52500
7700
3000

2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra .........
3. — hreppstjóra......... .................. ................ .........
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans i Reykjavik:
27720
a. Laun...............................................................
b. Húsaleiga
.........................
..................
3000
c. Hiti, Ijós og ræsting ..................................
3000
2000
d. Ýms gjöld ..................................................

63200
185000
39600

35720
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavík
a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtumanns .......... ... ..................................
b. Laun 3 tollvarða.........................................
c. Húsaleiga
.................................................
d. Hiti og ljós.................................................
e. Ýms gjöld .................................................

29700
19800
6500
1800
12000
69800

6.
7.
8.
9.
10.

Fástir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og lögreglustjóra í Reykjavík njóta dýrtíflaruppbótar eftir
reglum launalaganna.
Skrifstofukostaaður sýslumanna og annara íæjar..
fógeta ..................................
Til hegningarhússins i Reykjavik og viöhaldskostnaðar fangelsa
.......................................................
Annar sakamálakostnadur og lögreglumála m. m. ...
Borgun til sjódómsmanna . ... ...................... .........
— — setu- og varadómara ....................... .........

80000
20000
12000
600
400
506320

B.
Ýmisleg gjöld.
1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna m. fl. ...

900

Flyt .. 900

... ...

506320

308

Þingskjal 41
kr.

kr.
F’lutt ...
b. Til pappirs og prentunar..........................
e. Til kostnaðar við sending með póstnm...

900
15000
1200

506320

..........
17100

2. a. Euduigjald banda embættismönnum fyrir
burðareyri undir embættisbrjef..................
b. Fyrir einbættisskeyti..................................

20000
60000
80000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar
opinberar byggingar.......................................... ..........
4. Til embættiseftirlitsíerða..................................
5. t’óknun fyrir aðstoð verkfróös nianns víð endurskoðun á skipamælingum........
..................
6. Til landhelgisgæslu .......................................... ..........
7. tijöld til yfirskaltanefnda og fyrir skaltvirðingar.........
8. tijöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv.
1905 ................................................................. ..........

8000
6000
500
40000
1500
75000
228100

Samtals ...

734420

.........

12. gr.
Til gjalda við iæknaskipunina er veiti:
kr.

kr.
1. Laun .................................................................................
‘2. Til skrifslofukoslnaðar landlæknis, eftir reikningi ...
3. Slyrkur til ibúa Ólafsfjarðar í Eyjafjarðarsýslu, til að
launa lækni, er þeir ráða til sin..................................
Fjárveiting þessi er þvi skilyrði bundin, að læknirinn bafi fast aðsetur i hreppnum og að hreppsbúar
leggi frain eigi minni upphæð i sama skyni.
4. Styrkur til hreppsbúa i Kolbeinsstaða-, Eyja- og
Miklahoitshreppi i Hnappadalssýslu til að vitja læknis
til hvers hrepps 200 kr. á ári........................................
5. Slyrkur til hreppsbúa í Bæjarhreppi og Arnesbreppi
i Strandasýslu til að vitja læknis, til hvors hrepps
300 kr..................................................................................
Flyt ...

282360
3900
;

1500

600
í
•« • « , 1

600
288960
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kr.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Flutt ...
Styrkurinn til Árneshrepps fellur niður þegar læknir
sest að i Reykjarfjarðarhjeraði.
Styrkur til Öræfinga til að leita sjer læknishjálpar ...
Styrkur til hreppsbúa í Kjósarhreppi, til þess að leita
sjer læknishjálpar .........................................................
Styrkur til Þingvallahreppsbúa til að vitja læknis ...
Styrkur til Flateyjarhreppsbúa i Þingeyjarsýslu til að
vilja læknis.........................................................................
Styrkur til Grimseyinga til að vitja læknis..................
Styrkur til Suðureyrarhrepps i Súgandafirði til að
vitja læknis.........................................................................
^tyrkur til Klofnings- og Skarðshreppa til að vitja
læknis.................................................................................
Styrkur til Holts- og Haganeshrepps til að vitja
læknis.................................................................................
Styrkur til Breiðdalshrepps í Suðurmúlasýslu lil að
vilja læknis.........................................................................
Styrkirnir til að vitja læknis greiðist hreppsnefndunum, og eru þeir enn fremur bundnir því skilyrði,
að stjórninni sje árlega send skilagrein uni það, á
hvern hált þeim sje varið.
Styrkur til Jökuldalshrepps, Hlíðarhrepps, Tunguhrepps og Hjaltastaðahrepps i Norðurmúlasýslu og
Eiðahrepps i Suðurmúlasýslu til að vitja læknis, til
hvers hrepps 300 kr.........................................................
a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsted i
Reykjavik
................................. ..........................
h. Styrkur til sama manns til lækningaferða kringum
landið á belstu viðkomustaði strandskipa, með þvi
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferö að minsta
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum
(jölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi alt að..........................

17. Styrkur til tannlæknis Vilb. Bernhöft í Reykjavik ...
18. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í
Reykjavik .........................................................................
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsted, Vilh.
Bernhöft og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvl skilyröi, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í læknadeild háskólans til i sinni sjerfræöi og veiti fátæku
Flyt ...

kr.
288960

400
200
200
100
400
200
300
300
300

1500
3000

3500
2000
2000

300360
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kr.

Fiutt ...
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.
19. Til starfrækslu Rðntgensáhalda m. m...........................
20. Til Gunnlaugs Claessens læknis, til að starfrækja
Ijóslækningastofu..............................................................
21. Holdsveikraspitalinn.........................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.................................................................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsmanna
..........................................
2. Viðurværi 65 manna (ca. 200 a. á dag)
3. Klæðnaður .........................................................
4. Meðul og sáraumbúðir
.........
..................
5. Eldsneyti
.........................................................
6. Ljósmeti................................................................
7. Húsbúnaður og áhöld........................................
8. Viðhald á húsum
..........................................
9. Þvottur og ræsting ..........................................
10. Greftrunaikostnaður ..........................................
11. Skemtanir .........................................................
12. Skattar o. fl..........................................................
13. Ýmisleg gjöld
..................................................

kr.
300360

10000
2000
130350
9500
19100
47450
4000
1800
30000
3500
2000
6000
2500
500
500
2500
1000
130350

22. Geðveikrahælið á Kleppi.................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.. .........................................................
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna...............................................
2. Viðurværi 86 manna (ca. 200 a. á dag)
3. Klæðnaður 50 sjúklinga á 100 kr. handa
hverjum.................................................................
4. Meðul og umbúðir ..........
.........................
5. Ljós og hiti.........................................................
6. Viðhald og áhöld................................................
7. Þvottur og ræsting ..........................................
8. Skemtanir .........................................................
9. Skattar m. m................. ..................................
10. Óviss útgjöld........................................................

Flyt ...

80920
9500
8000
62780
5000
200
30000
15000
2000
1000
1000
1000

135480

523630
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kr.
Flutt ...

Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 60 sjúklingum, 200 a. á dag...
Meðgjöf með 6 sjúklingum, 400 a. á dag ...
Tekjur af búinu..................................................

135480

kr.
523630

43800
8760
2000
54560

Mismunur ...
Heilsuhælið á Vifilsstööum ..........................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.................................................................
B. Laun aðstoðarlæknis auk fæðis og húsnæðis.........
C. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna................................................
2. Viðurværi .........................................................
3. Lyf og hjúkrunargögn........................................
4. Ljós og hiti.........................................................
5. Þvottur og ræsting ..........................................
6. Viðhald húsa ..
...............................................
7. Viðhald vjela........................................................
8. Húsbúnaður og áhöld........................................
9. Flutningskostnaður ..........................................
10. Óviss gjöld .........................................................

80920
112662
9500
2000
32300
134502
5380
77000
7860
5000
5000
8000
10000
3000
299542

Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag ...
Meðgjöf með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag ...
Meðgjöf meö 18 börnum, 4 kr. á dag..........

146000
14600
26280
186880

Mismunur ...
Til undirbúnings landsspitala..........................................
önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ..................
Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 60 aura
fyrir hvern dag, gegn þvi, að hjerað þaö, sem
sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið og styrknum
nemur.
b. Styrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á
Flyt ...

112662
7500
8000

8000

643792
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kr.

c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.

j.

k.

Flutt ...
föstum læknissetrum, alt að þriðjungi byggingarkostnaðar, þó aldrei meira en nemi 5000 kr. á
hverja þúsund héraðsbúa, og með því skilyrði, að
að stjórnarráðið samþykki teikningu af húsinu,
eftir að hafa fengið álit landlæknis, og að sýslufjelag það eða hreppsfélag, er sjúkraskýlið heyrir
til, taki það að sér til eignar og rekstrar...............
Bólusetningarkostnaður................................................
Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn úthreiðslu næmra sjúkdóma................
Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um
varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til
íslands .........................................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðuskólum.................................................................
Styrkur til hjeraðslækna til utanferða í því skyni
að afla sér nýrrar læknisþekkingar..........................
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögnm
landlæknis og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis..........................
Styrkur til sjúkrasamlaga..........................................
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins islenska prentarafjelags alt að 200 kr. hvort árið.
Styrkur þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk,
er almenn sjúkrasamlög fá að lögum.
Til berklahjúkrunarfjelagsins »Líknar«..................
gegn að minsta kosti 1000 kr. framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur.
Styrkur handa sjúklingum með hörundsberkla, sem
ekki verður átt við hjer á landi, til að leita sér
lækninga erlendis, alt að..........................................
Styrkur til hvers sjúklings nemi að jafnaði ekki
meiru en tveim þriðju alls kostnaðar.
Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna til framhaldsnáms i Kristianfu eða Kaupmannahöfn.........

8000

kr.
643792

20000
1500
4000

1000
2000
3000

6500

1500

3000

800

26. Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna..................

51300
30000

Samtals ...

725092
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
kr.

kr.

A.
Póstmál.
1. Laun:
a. Eftir launalögum.........................................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Rvikur...............................
c. Brjefhirðingamenn.......................................................
2. Póslflutningur.....................................................................
3. Annar kosluaður:
a. Skrifslofukoslnaður í Rvik, hjá aðalpóstmeistara
og póstmeistara, eftir reikningi.........................
b. Skrifstofukostnaður og aðsloð ulan Reykjavíkur
bjá póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum. ...
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum
og póstafgreiðslum......................................................
d. Önnur gjöld.................................................................

101420
70000
20000
191420
200000

9200
20000
13000
47000
89200

Samtals
B.
Vegabsetur,
1 Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra.................................................
2. — aðstoðarverkfræðings.......................................
3. Ferðakoslnaður þeirra og fæðispeningar, eftir
reikningi, alt að.......... ..........................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að................
5. Skrifstofukostnaður.................................................

480620

9500
8140
3500
7500
7300
35940

II. Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraut.......................................................
2. Skagfirðingabraut. ... ..........................................
3. Biskupstungnabraut.................................................
4. Hvammstangabraut.................................................
5. Viðhald flutningabrauta ..........................................
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóabrautarinnar
gegn því, að Árnessýsla leggi fram einn þriðja
kostnaðar.
Flvt ...
Alpl. 1921. A. (33. löggjafarping).

12000
18000
25000
18000
55000
25000

153000

35940
40

Þingskjal 41

314

kr.
Flutt ...
7. Til aðgerðar og endurbyggiugar Holtavegarins ...
gegn þvi að Rangárvallasýsla leggi fram einn
þriðja kostnaðar

153000
25000

kr.
35940

178000
III. Pjóðvegir:
1. Slykkishólmsvegur .................................................
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu..........................
3, Vallavegur í Fljótsdalshjeraði..................................
4. Kjalarnesvegur .........................................................
5. Aðrar vegabætur og viðhald................................
IV. Fjallvegir.........................................................................
V. 1. Til áhaida.................................................................
2. Til bóksafns verkamanna........................................

18000
20000
10000
10000
50000
108000
12000
15000
1000
16000
50000

VI. Tillög til akfærra sýsluvega. alt að ..........................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarstaðar
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglugerð nr. 3, 3. janúar 1916.
VII. Til dragfeijubalds á Hjeraðsvötnum .........................
VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti ..................................

500
500

Samtals

400940

C.
175000
100000

1. Til slrandferða
2. — bátaferða.
Samtals

275000

I).
Hraðskeyta og talsimasamband.
I. Rilsímafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (til
1925) ...................................................................................................

II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl.
III. Til lagninga nýrra lína o. II.:
1. Norðlunga — Grund................................................
2. Hábær í Vogum — Keflavík..................................
3. Loítskeyta- eða simasamband Hesteyri — Aðaivík
Flyt

35000
20000
11000
4500
32000
102500
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Elult ...
4. Lollskeytaslöð á Síðu...............................................
5. Breyling á loftskeytastöðinni í Rvik ..................
IV. Til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

starfrækslu landsímanna m. m.:
Laun samkvæmt launalögum................................
Kostnaður af aðalskrifslofu landsímanna ..........
Rilsímastöðin í Reykjavík ..................................
Práðlausastöðin við Reykjavík ..........................
Bæjarsíminn i Reykjavík
..................................
Áhaldahúsið......................................................
Ritsimastöðin á Akureyri ásamt bæjarsímakerfinu
Rilsímastöðin á Sevðisfirði ásamt bæjarsímakerfinu.......................................................................
Ritsimastöðin á ísafirði, ásamt bæjarsímakerfiiiu
Simastöðin á Borðeyri .........................................
Simastöðin í HafnaiTirði alt að ..........................
Símastöðin i Vestmannaeyjum, alt að................
Símastöðin á Siglufirði..........................................
Til aukaritsímaþjónuslu.........................................
Til loftskeytastöðvar í FJatey...............
Til loftskeytastöðvar á Hesteyri..........................
Til loftskeytastöðvar á Siðu..................................
Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar talsimastöðvar

kr.

kr.

102500
25000
12000
---:---------

..........

330000
4500
24500
7800
68840
3000
7700
13700
5950
2800
11000
4450
6000
2000
3700
3000
2500
70000
571440
48000
20000

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m....................
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna.......................................
VII. Iíostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að..............................................................
VIII. Viðhald landsimanna .................................................
IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern........................
Samtals ...
E.
Vitamál.
I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra...............................................
Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn,
hjeraðsstjórnum og bæjarstjórnum, eftir ákvæðuin landsstjórnar.
Flvt ...

139500

í

9000
95000
550
883490

..........

9500

■

9500

..........
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kr.

kr.
Flult ...
2. Til verkfróðrar aðstoðar.......................................
3. Til skrifstofuhalds eftir reikningi, alt að
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eflir reikningi, alt að.........................................................
11. Laun vitavarða .........................................................
III. Hekslrarkostnaður vilanna........................................
IV. Bygging njrra vita:
1. Iíambanesviti.........................................................
2. Strælishornsviti........................
.........................
3. Papeyjarvili ... ’.................................. —
Fjárveitingarnar til Strætishorns og Papevjarvila eru bundnar því skilyrði, að annarstaðar
frá komi |>að fé, sem þarf til þess að reisa
jafnfraint vita á Karlstaðatanga, Djúpavogi og
Hróinundarev, eftir fvrirsögn vitamálasljóra ...
4. Slokksnesviti ..........................................
.........

9500
7700
4700
2000
23900
23000
55700
35000
35000
30000

50000
-------------

150000
5000
10000

V. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ..........
VI. Ymislegt.................. ..................................................
Samtals ...

.........

Greinin alls ...

..........

267600
2307650
i

14. gr.
Til kirkju- og kensluinála er ællað:
kr.
A.
Andlega stjeltin.
a. 1. Laun biskups...............................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi..........................

kr.

9500
3500
13000

b. Önnur útgjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880,
1- gr....................................... : ...................................
2. Til húsabóta á Sandfelli i Öræfum
..................

408,28
6000

Fiyt ...

6408,28

13000

Þingskjal 41
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I

kr.

3.

4.
5.
6.
7.

Flutt ...
Til húsabóta á Saurbæ í Eyjafirði..........................
Þessir húsabótastyrkir eru þeim skilyrðum
bundnir, að húsin verði jarðarhús, að þeim við
ábúendaskifti sje skilað sem nýjum eða með fullu
álagi, að eftirgjald jarðanna hækki um 6°/o af
styrksupphæðinni og að eigi sje greitt fyr en verkinu er lokið og sannað að það sje vel af hendi
leyst og hafi kostað að minsta kosti eins mikið
og styrknum neraur.
Viðbót við eftirlaun þau, er fálækir uppgjafaprestar og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum ..........
Framlag til prestlaunasjóðs.......................................
Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
Ferðastyrkur handa preslum til að sækja Svnodus

6408,28
4000

kr.
13000

8000
360000
400
1200
380008,28

i

Slyrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, þeim
prestuin, er Synodus sækja og beima eiga utan
Hangárvalla-, Árnes-, Kjalarnes-, Borgarfjarðar og
Mýraprófastsdæma, þó aldrei meira en 100 kr.
til hvers.

B.
Kenslumál.
j

j

í

I. Til háskólans:
a. Laun.........................................................
b. Aukakensla:
1. Til hjeraðslæknisins i Reykjavík ...
2. Til kennarans i lagalegri læknisfræði
3. Til kennara í sögu og málfræði islenskrar tungu að fornu og nýju með
sjerstöku tilliti til sambands hennar
við aðrar germanskar tungur

143000
1500
500

7700
9700

e. Styrktarfje:
1. Námsstyrkur.......................................
'2. Húsaleigustyrkur...............................

15000
7000
22000

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins
veita reglusömum efnalitlum stúdentum, 175 kr.
Flyt

174700

393008,28

Þingskjal 41
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kr.

kr.

d.
e.
f.
g.

rlult ...
mest uin árið í húsaleigustyrk og 560 kr. mest
i námsstyrk. Húsaleiguslyrk má venjulega að
eins veita utanbæjarstúdentum.
Til kensluáhalda læknadeildar .......... ..........
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efnafræði.................. ..................................
Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla .......... ..........
Önnur gjöld:
800
1. a. Laun ritara..................................
800
b. Dýrtíðaruppbót ..........................
2. a. Laun dyravarðar, auk hlunninda
1600
sein bann hefir áður nolið . ...
1000
b. Dýrliðaruppbót ..........................
3, Einkalaunabót núverdndi dyravarðar, er hann lætur af leikfimikenslu
1200
við Mentaskólann ..........................
4. Yms gjöld.........................................
5000
—

393008,28

174700

800
2000
11000

10400
198900

Námsstyrkur til íslenskra stúdenta í erlendum
skólum......................................................... ..........
Þó ekki yfir 1200 kr. handa hverjum . Sækja
mega þeir hvern viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og i helstu menningarlönduin öðrum, en
senda verða þeir stjórninni hjer skilriki fyrir þvi,
að þeir stundi nokkurt það háskólanám, sem þeir
fá eigi kenslu í við Háskóla íslands.
Mentaskólinn almenni:
a. Laun.........................................................
b. Aðstoðarfje:
1. Til dyravarðar..................................
2. a. Til söngkennara ...
b. Dýrtíðaruppbót ..........................

..........

8000

105000

1000
600
400
2000

c. Önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ..................
2. — eldiviðar, Ijósa og ræstingar..
3. — skólahússins ulan og innan ...
4. — tímakenslu og til prófdómenda,
alt að................................................

400
7000
2000

i

11500

Flyt .. 20900

107000

599908,28

Þrngskjal 41
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kr.

Flutt . . 20900
5. Húsaleigustyrkur handa 36 lærisveinum, 50 kr. handa hverjum ...
1800
6. Námsstyrkur ..................................
2000
7. Læknisþóknun.................................
200
8. Til visindalegra ábalda við kensluna .................................................
300
2000
. 9. Ýmisleg útgjöid
..........................
10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum, alt að 80 kr.
fyrir örkina ..................................
1000
11. Til áhalda við fímleikakenslu
100
12. — verðlaunabóka..........................
100
—--------

107000

kr.
599908,28

28400
-------------- 135400

Húsaleigustyrk og námsstvrk má að eins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleigustyrkur sje venjulega að eins veittur
utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Finni stjórnin, i samráði við kennara skólans,
aðra leið til að afla skólanum fjár í þess u skyni,
t. d. með skólagjöldum, má þessi styrkur lækka
að því skapi.
Gagnfræðaskólinn á Akuieyri:
a. Laun......................................................... ..........
b. Önnur gjöld:
7400
1. Til þriggja aukakennara..................
1800
2. Tímakensla........................................
1000
3. Til bóka- og kensluáhalda ..........
6000
4. Til eldivíðar og Ijósa
..................
800
5. Námsstyrkur ..................................
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum að öðru
jöfnu.
600
6. a, Til dyravörslu .........................:
400
b. Dýrtíðaruppbót ..........................
2000
7. Til skólahússins ulan og innan ...
2000
8. Til ýmislegra gjalda.........................
. —

30360

22000
52360

Flyt ...

..........

787668,28
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kr.

787668,28

Flutt ...
Kennaraskólinn:
a. Laun........................................................
b. önnur gjöld:
1. Tímakensla.......................................
2. Eldiviður og ljós ..........................
3. Bókakaup og áböld..........................
4. Námsstyrkur ..................................
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum að öðru
jöfnu.
5. Til viðhalds........................................
6. Ýmisleg gjöld ..................................

..........

kr.

30000

2500
6000
500
3000

1000
2500
15500
45500

VI. Stýrimannaskólinn:
a. Laun........................................................
b. Önnur gjöld:
1. Til tímakenslu..................................
2. — eldiviðar og ljósa
..................
3. Ýmisleg gjöld ..................................

18920
7800
5500
3000
16300
35220

VII. Til Vjelstjóraskólans:
a. Laun.......................................................
b. Önnur gjöld:
1. Húsnæði m. m...................................
2. Ljós og hiti
..................................
3. Ymiss kostnaður...............................
4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra ...

..........

17600

2300
2200
1000
3700
9200
26800

VIII. Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun ................................................. ..........
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistarkenslu ...
c. Ónnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að...........
1400
2. — kensluáhalda..........................
600
Flyt ...

2000

13200
2000

15200

895188,28
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kr.

Flutt ...
3. Til eldiviðar og Ijósa...................
4. Ýmisleg gjöld...............................

2000
8000
2500

kr.

15200 j 895188,28

12500
27700
Stjórninni er heimiit, ef það veröur að teljast
fjárhagslega hyggilegt og fje er fvrir hendi, að
láta gera raforkuveitu á Hólum til lýsingar,
suðu og hitunar.
2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun.................................................................
b. Til smiða- og leikfimiskenslu .. ..
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að.........
1400
2. — kensluáhalda.........................
500
7000
3. — eldiviðar og Ijósa...............
2250
4. Ýmisleg gjöld .........................

14080
1600

11150
26830
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum,
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum
dagbókúm um vinnubrögðin yfir námstímann,
og nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku
námstímans.
Styrkinn má að eins greiða eftir á, samkvæmt skýrslu um námið, og sje í henni getið
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
3. Til skólahalds á Eiðum:
a. Laun............................... ;
b. Til aðstoðarkenslu .........
c. önnur gjöld:
1. Til búnaðarnáms........
2. — kensluáhalda........
3. — eldiviðar og ljósa .

14500
600
600
500
4500
5600
20700
Flvt

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarplng).

970418,28
41
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kr.

970418,28

Flutt ...
IX. Til iðnfræðslu:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess
að reka Iðnskóla i Rvík, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar.................................................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds.......................................................
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á tsafirði, til kvöldskólahalds........................ ... ..................
d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði, til
kvöldskólahalds......................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir
rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

kr.

6000
1000
1000
600

8600
X. Til verslunarskóla:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmannafjelagsins í Reykjavik, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undír yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir s/i kostnaðar...
b. Til sambands samvinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir s,'« kostnaðar...

9000

7000
16000

XI. Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanna ..........................................
2. Til verklegrar kenslu:
a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvík.
900
b. Annar kostnaður, alt að.. ..........
400
3. Styrkur lil námskvenna ., ..................................
4. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting..........................

2000

1300
8000
2000
13300

XII. Til kvenna:
1. a. Til kvennaskólans í Reykjavík, gegn
að minsta kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði ................................................ .

20000

Flyt ...

20000

•« • • « •

1008318,28
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kr.

kr.

1008318,28

Flutl .. 20000
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ..
2000
r. Námsstyrkur til sveitastúlkHa við
sama skóla..........................................
600
22600
2. a. Til kvennaskólans á Blönduósi,
gegn að minsta kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði ..................................................
b. Til sama skóla, 40 kr. fvrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ..

12500
1400
13900
36500

Skólar þessir standa undir ýfirumsjón landsstjórnarinnar.

Til almennrar barnafræðslu:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót . ... ..........
2. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða kauþtúnum og sjávarþorpum, og heimavistarskóla
i sveitum, alt að þriðjungi kostmáðar, með því
skilyrði, að stjórnarráðið samþykki uppdrátt af
húsunum.................................................
3. Til prófdómara við barnapróf ..........
4. Til framhaldskenslu handa kennurum
5. Utanfararstyrkur handa barna- og un glingakennurum................................ . ..........
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að
styrkþegi sendi stjórninni skýrslu um för sina
ásamt vottorðum.
6. Til Skólablaðsins ..........
.................
7. a. Laun umsjónarmanns fræðslumái0500
anna .................................................
b. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt
1000
að.........................................................

465000 i

20000
4200
1500
2500

800

I
t
I
i

10500 í
5045 )0
a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Revkjavikur,
Akurevrar og Hafnarfjarðar..................
Flutt ...

28000
.

t
28000 1549318,28
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kr.
Flutt ...
Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að
skólarnir íullnægi reglum, er stjóruarráðið setur, og að þeir njóti slvrks annarstaðar frá, er
ekki sje niinni en þriðjungur ríkissjóðsstyi ksins. Af upphæðinni skal þó veila skólanuin á
Núpi i Dýrafirði 4000 kr. á ári, Hvítáibakkaskólanum 4500 kr., H vammstangaskólanum 3000
kr. og skólunum á ísafirði og Sevðisfirði og i
Húsavík 2000 kr. hverjum.
h. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg...
c. Til lýðskólans í Bergstaðastræti..........................

kr.

28000 1549318,28

15000
600
43600

XV. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslubækur.................................................................
XVI. Til kenslu
Stjórnin
anna eða
efni þeirra

1600

beyrnar- og málleysingja m. m.............
annast um, að aðstandendur nemendnemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
leyfa, sainkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

15000

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarstaðar frá ...
XVIII. Til sundkenslu og leikfimi:
a. Til sundkenslu i Reykjavík................................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að
kensla þessi fari fram að rninsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að bauslinu, og að
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.
b. Laun Páls Erlingssonar fyrir sundkenslu þá,
sem getur í a-lið og til aðsloðar við að kenna
öðrum sundkennurum björgunarsund.................
c. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar ..................
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum ineð því skilyrði, að annarsstaðar frá
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en ríkissjóðsstyrknum netnur.
d. Styrkur til Ingibjargar Quðbrandsdóttur leikfimiskennara, til að veita ókeypis tilsögn, munnFlyt ...

1000

;:oo

1800
2500

4600 1610518,28

325
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kr.
Flutt ...
lega og verklega, utanbæjarstúlkum, svo að þær
verði færar um að kenna leikfimi ..................

1
kr.

4600 1610518,28
500
5100

Styrkur lil Stefáns Eiríkssonar, til þess að halda
uppi kenslu í trjeskuröi í Reykjavik.......................

1500

Samtals ...

1617118,28

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:
, i

i

..j,■.uim „ .

kr.
1. Landsbókasafnið:
a. Laun......................................................
.................
b. 1. Laun skrásetjarahandritasafns landsbókasafnsins og spjaldskrár .................................
2400
2.Dýrtíðaruppbót..........................................
1600
c. 1. Til aðstoðar á lestraisal.......................
2. Dýrliðaruppbót........................................

1000
700

d. Til að kaupa bækur og handril og til bókbands...
t’ar af 1000 kr. sein 5. greiðsla af andvirði
söngfræðasafns Jónasar heitins Jónssonar háskóladvravarðar.
e. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins ..........
f. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið......... ..................
g. Húsaleiga.......................................................................
h. Ýmisleg gjöld.....................................................................
2. Þjóðskjalasafnið:
a. Laun
.........................................................................
b. Til að binda inn og búa um skjöl og til að útvega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu
c. Til að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl...............
Flyt ...

kr.

29260

4000 I
1700 :
12000 ’

2400
360
500
1000
--------

51220

19800
2000
250
22050

51220

326
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Flutt ...
d. Til þess að Ijósmynda og afrila þau skjöl og
heimildir, sem varða ísland og finnast í söfnum
erlendis.........................................................................

kr.

kr.

22050

51220

1500
23550

3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ...> ...
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að..........................
c. Til að útvega forngripi, alt að..................................
d. Til áhalda og aðgerða................................................
e. Til að kaupa islensk listaverk og listiðnað ..........
f. Til rannsókna og undirbúnings á skrásetning fornmenja alt að.................................................................

9500
1200
2000
600
3000
1200
17500

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 slundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
4. Náttúrufræðifjelagið.........................................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum tima, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.
5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa, ræstingar o. fl...........................
b. Til viðbalds og áhalda...............................................

1800

18000
2500
20500

6

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og svslusjóði .................................................
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði.........
8. Til Hins islenska bókmentafjelags................................
9. Til Þjóðvinafjelagsins......................................................
10. Til Fornleifafjelagsins.......................................................
Stvrkurinn greiðist því að eins, að Arbók komi út
hvort árið.
11. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu
íslands, 100 kr. fyrir bverja örk, alt að ..................
12. Til að vinna að textaútgáfu á islensku fornbrjefasafni
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að samskonar
registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu.
13. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570 — 1800 og vinna að útgáfu þeirra... ..................
Flyt ...

2500
1500
2000
750
800

1500
1600

2000
• « • • •«

127220

Þingskjal 41

327
kr.

kr.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Flutt ...
Til þess að gefa út landsyfirdórna frá 1800—1873 ...
Til Dansk-Islandsk Samfund ... ..................................
Til fjelagsins »íslendingur«, til að viðhalda andiegu
sambandi og kynningu við íslendinga vestan hafs ...
Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns................................ ...
Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 1000
kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur........................
a. Styrkur til skálda og listamanna ..........................
Styrk þennan skal veita eítir tillögum þriggja
manna nefndar, er kjörin sje, einn af háskólaráðinu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn af
Stúdentafjelaginu í Reykjavík.
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þj'ða Goethes Faust......................................................................
Til Sigfúsar Einarssonar organista við dómkirkjuna,
að þvi tilskildu, að hann kenni tón á báskóianum,
baldi uppi kenslu í organslætti og sönglist i Reykjavík,
og vinni að eflingu og útbreiðslu söngþekkingar hjer
á landi................................................................................
Stjórninni er beimilt, ef um semur, að ráða mann
þennan í þjónustu þess opinbera að öllu leyti, gegn
iaunum eins og kennurum mentaskólans eru greidd.
Til sira Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að
safna til islenskrar orðabókar með íslenskum þýðingum, enda sje safnið eign ríkisins..................................
Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfisögu
lærðra manna íslenskra á síðari öldum........................
Enda sje handritið eign landsins að honum látnum.
Til Bjarna Sæmundssonar, skólakennara, til fiskirannsókna .........................................................................
Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins................................
.........................
Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ..........
Til Guðmundar G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna.
Til Frimanns B. Arngrimssonar, til að safna steinum
og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni sinu
Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Prestaæfum sinum.......................................................................
Flyt ...

..........

!

127220
1000
1000
3000
1000
4000

20000

1200
21200

1200

8000
2000

600
2000
4000
1200
800
600
600
179420
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30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.

37,

38.
39.
40.

41.
42.

Flutt ...
Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana ...
Til Boga Th. Melsteds, til að rita íslandssögu..........
Til Páls Eggerts Ólasonar, til rannsókna um sögu
og bókmentir íslands frá upphafi prentaldar út siðskiftaöld..............................................................................
Til landskjálftarannsókna................................................
Greiðist því að eins, að rartnsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.
Til veðurathugana og veðurskeyta................................
Til jarðeðlisrannsókna í sambandi við norðurför
Roalds Amundsens .........................................................
Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og á
Akureyri
.................................................................
Af þessari fjárveitingu greiðist stúdentafjelaginu á
Akureyri 300 kr.
Til Hins íslenska kennarafjelags, til alþýðufyrirlestra
um uppeldismál.................................................................
Styrkur þessi er þeim skilyrðnm bundinn,
að 3/< hlutar fyrirlestranna sjeu haldnir í sveitum og
komi sem jafnast niður,
að ferðakostnaður fyrirlesaranna greiðist ekki af þessari upphæð, og
að fjelagið geri stjórninni grein fyrir framkvæmdum
sinum.
Til Listvinafjelags íslands
..........................................
Til íþróttasambands íslands..........................................
Til Sigurðar Guðmundssonar, til náms í húsagerðarlist,
að því tilskildu, að hann sanni fyrir stjórnarráðinu,
að hann stundi nám með góðum árangri ..................
Til útgáfu lögfræðilegs og hagfræðilegs tímarits..........
Til listasafnshúss Einars Jónssonar ..........................
Samtals ...

kr.
179420
600
800

1800
550

45000
1500
1000

500

1000
1000

800
1000
8000
.........

242970
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16. gr.
Til verklegra fyrirlækja er veitt:
kr.
1. Til Búnaðarfjelags íslands
..........................................
2. Til sandgræðslu................................................................
Styrkveilingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram belming koslnaðar eða meira.
3. Til Garðyrkjufjelags íslands:
Laun garðyrkjustjóra........................................................
4. Til skógræktar:
a. Laun
.........................................................................
b. Laun skógarvarða og til skóggræðslu ..................
5. Til framhalds landmælinga .........................................
6. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................
b. Til Hóhngeirs Jenssonar, til dýralækninga ..........
c. Til eins inanns, til að læra dýralækningar erlendis.
Nemandanum ber að senda stjórnarráöinu
tvisvar á ári vottorð frá kennurum sinum um
iðni og á-tundun.
7. Til eftirlits með útflutningi á hrossum........................
8. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavik:
a. Laun forstöðunjanns, auk 25°/° af öllum lekjum
stofnunarinnar “........................................................
b. Til húsaleigu................................................................
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ..........................
Til leiðbeiningar um raforkunotkun ..........................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms erlendis
Til Fiskiveiðasjóðs íslands .........................................
Til Fiskifjelagsins .........................................................
Þar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóraefna á smáskipum.
13. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna...................................................
b, 4 síldarmatsmanna ..................................................
c. 4 ullarmatsmanna
....................................................
d. 5 kjötmatsmanna.........................................................
e. ferðakostnaður yfirmatsmanna.................................

kr.
200000
10000

7000
14080
9000
—

23080
40000

25740
500
800

27040
600

5000
1200
2000
8200
10000
4000
6000
50000

9.
10.
11.
12.

26400
14080
3200
6000
12000
61680

Flvt ...
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarjjing).

.........

447600
42
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14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Flutt ...
Til gerlarannsókna .........................................................
Til heimilisiðnaðarfjelags íslands..................
.........
Þóknun lil vörumerkjaskrásetjara.................................
Handa Ungmennafjelagi íslands til eflingar líkamlegra
íþrótta og skóggræðslu .................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fjenu er varið.
Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkursandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd ..................
Styrkur til ábúandans í Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting..................................
.........
Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðarheiði, til þess að halda þar bygð við og veita ferðamönnum gisting og beina................................................
Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og gisting........................................................
Til eftirlits með silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli, og til námurannsókna, alt að ..........................
Til bjargráðasjóðs .........................................................
Til landhelgisjóðs
.........................................................
Til löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda:
a. Laun forstöðumanns.................................................
b. Ferðakostnaður .......................................................M

447600
2400
5000
1000
2000

500
1000

200
1000
10000
22000
20000
7040
500
-— __—

26. Til verndar lóðum á Sauðárkróki, alt að ..................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar frá.
27. Til »Byggingarfjelags Reykjavikur, samvinnufjelags«,
5°/o byggingarkostnaðar hvort árið, gegn hálfu meifa,
10°/o, frá Reykjavíkurbæ, þó ekki yfir... ..........
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að stjórnarráðið samþykki lög fjelagsins.
28. Til að hjálpa nauðstöddum Islendingum erlendis
29. Laun húsgerðarmeistara..................................................
30. Til Sigurðar hreppstjóra Ólafssonar, Hellulandi, í
viðurkenningarskyni.........................................................
31. Til sendimanns á Spáni.......................................... ;..
Samtals ...

kr.

7510
5000

6000

1000
9500
1000
20000
..........

562740
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17. gr.
Til skyndilána handa embætlismöninim og lögJicðim a fyi ii fi a wgi i iðslna

eru veittar 4000 kr.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:
kr.
I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn .........................................................
b. Erabættismanna ekkjur og börn ..........................
c. Uppgjafaprestar .........................................................
d. Prestsekkjur........................ . ..................................

II. Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn.
1. Til Ásgeirs Blöndal, læknis..................................
2. — Þorvalds Pálssonar læknis ..........................
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. .ráðberra...............

28762,09 i
15129,88
1321,66
4800,40)
!

kr.

50014,03

250
300
3000
3550

b. Embættismanna ekkjur og börn.
1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, lækuisekkju ..
2. — Magneu Asgeirsson, læknisekkju..................
3. — Ólivu Guðmundsson........................................

150
200
175
525

e. Uppgjafaprestar.
1. Til Gísla Kjartanssonar.........................................
2. — Slefáns Stephensens.........................................
3. — Stefáns M. Jónssonar ..................................

800
147
325
1272

d. Prestsekkjur.
1. Til Ástu Pórarinsdóttur
..................................
2. — Auðar Gisladóttur.........................................
3. — Bjargar Einarsdóttur ..................................
4. — Guðrúnar Björnsdóltur..................................
5. — Guðr. J. Jóhannesdóttur
..........................
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur .........
7. — Guðrúnar Pjelursdóttur................................
8. — Guðrúnar Torfadóttur................................ .
9. — Ingunnar Loftsdóltur .......................... ...

130
300
500
300
300
100
300
300
300

Flyt ...

2530

55361,03
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kr.

kr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
10.
17.
18.

Flutt ...
— Jóhðnnu S. Jónsdótlur..................................
— Kiislinar Pjetursdótlur..................................
— Kristinar Sveinbjarnardóttur........................
— Ragnheiðar Jónsdóttur..................................
— Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. með hverju
harni hennar, sem er í ómegð..........................
Til Hlifar Bogadóttur, 100 kr. með hverju
harni hennar, sem er í ómegð..........................
Til Þórunnar Stefánsdóltur................................
— Ingibjargar Sigurðardóltur..........................
— Steinunnar Pjetursdóttur ..........................

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn.
1. Til Önnu Asmundsdóttur ..................................
2. -- 3 barna liennar ..........................................
3. — Bjargar Jónsdóttur........................................
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ..........................
5. — Hjartar Snorrasonar.......................................
6. — Jónasar Eiríkssonar.......................................
7. — Magnúsar Einarssonar ... ..........................
8. — Elínar Briem Jónsson..................................
9. — Gyðríðar Porvaldsdóttur..............................
10. — 3 barna hennar ..........................................
11. — præp. hon. Janusar Jónssonar ..................
12. — Pjeturs Guðmundssonar., ..........................

2530
300
300
300
106

‘
'

55361,03

,
i

400
700
400
300
300
------- -

5636

300
300
300
360
500
500
500
300
300
300
320
500
4480

f. Póslmenn, póstar og ekkjur þeirra.
1. Til Arna Gíslasonar ..........................................
2. — Guðm. Kristjánssonar ..................................
3. — Böðvars Jónssonar........................................
4. — Hallgrims Krákssonar..................................
5. — Jóhanns Jónssonar................
.................
0. — Þóru Matthíasdóttur ..................................
7. — Daníels Jónssonar..........................................
8. — Jens Þórðarsonar ..........................................
9. ... Friðriks Möllers .........................................
10. — Kristínar Jóelsdóttur ..................................
11. — Eliesers Eirikssonar ..................................

300
300
100
200
200
300
200
100
1200
200
200
--------------

g. Eftirlaun og stvrktarfje til ritstarfa.
1. Til Porvalds Thoroddsens ..................................

2000

Flyt ...

2000

3300

68777,03
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2.
3.
4.
5.

—
—
—
—

Flutt ...
Indriða skrifstofusljóra Einarssonar ..........
Valdimars Briems ..........................................
Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum ..........
Önnu Thorlacius ..........................................

h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson..........................
2. — Jakobinu Pjetursdóttur..................................
3. — tveggja barna Þorsteins Erlingssonar..........
4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr. og auk þess
100 kr. með hverju barni hennar, sem er
í ómegð .........................................................
5. — Guðrúnar Sigurðardóttur
..........................
6. — Ólínu Þorsteinsdóttur ..................................
7. — 3 barna hennar ...............................................
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur.................................
9. — Ekkju Matthíasar Jochumssonar, Guðrúnar
Runólfsdóttnr .................................................
i.

j,

Stvrktarfje ýmsra starfsmanna og ekkna:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítalaforstöðuk.
2. — Sigurðar Eiríkssonar, fyrv. regluboða..........
3. — Petreu Jónsdótlur 300 kr. og að auki 100 kr.
með hverju barni hennar, sem er í ómegð.
4. — ekkju Guðm. Hjaltasonar — Hólmfríðar
Björnsdóttur .................................................

2000
3500
1200
300
300
—

Til óvissra
Af þessaii
kunna að hafa við
lögreglueftirlit með

7300

700
300
300
300
300
1200

4200

400
500
500

300
—

1700
98372,43
1000
40000

.........................
Samtals ...

68777,03

300
200
600

Á slyrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrliðaruppbót eftir reglum launalaganna ..........................
Til Ingeborg Sigurjónsson..........................................

III, Tillag til ellistyrklarsjóða..................

kr.

..........

221349,46

19. gr.
útgjalda eru veitlar 100000 kr.
upphæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir
lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við
fiskiveiðum i landhelgi o. fl.
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Aiið 1922 er ællast til, að tekjur ríkisins verði:
Samkvæmt 2. gr........................................ kr.
----3.—
—
----4.—
----- 5. .................. ’ .........
—
Tekjuhalli................................................. —
Samtals kr.

5945000,00
390050,00
472500,00
22400,00
1956260,69
8786210,69

En til gjalda árið 1922 er veitt
Samkvæmt 7. gr.
.......................... kr.
----- *8. - ... ......................... —
-----9. —
... .......................... —
-----10. — ...
.......................... —
----11. — ... .......................... —
----- 12. — ...
.......................... —
----- 13. —
... .......................... —
----- 14. ... .......................... —
----- 15. —
... .......................... —
----16. — ... .......................... —
----- 17. —
... .......................... —
......................... —
----18. — ...
----- 19. ... .......................... —
Samtals kr.

1629470,95
60000,00
276000,00
305400,00
734420,00
725092,00
2307650,00
1617118,28
242970,00
562740,00
4000,00
221349,46
100000,00
8786210,69

21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i
honuin:
1. Alt að 10000 kr. lil lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fvrir girðingaefni frá
útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6 °/o
vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra Iána með 8°/o á ári í 28 ár.
2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð
sýslufjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann livern, gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum
4 fyrstu árunum.
3. Alt að 5000 kr. til lánveilinga handa verkamönnunr í kaupslöðunr
til jarðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira
en 400 kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20
árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
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4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landsímalagningar, gegn
6% i ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt
að 15000 kr.

■
j

í
j

j
j

i

22. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1922, svo og uppbót á
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna,
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og
Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

23. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd bafa verið frá Alþingi 1921, hafa
í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
Allar þær fjárveilingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda
að eins fyrir fjárhagstímabilið.

Athugasemdir við frumvarp til fjárlaga 1922,
VIÐ TEKJUBÁLKINN.
i
I
j
i
í
!
j
i
J
,

Samhliða frumvarpi þessu eru lögð fyrir Alþingi mörg teknafrumv. og ef
svo fer, að þau verða samþykt í meginatriðum, breytist tekjuhlið fjárlaganna
töluvert. Af þessu leiðir, að eins vel má búast við því, að tekjubálkur sá, sem
hjer liggur fyrir, verði til lítils sluðnings fyrir Alþingi, en við þessu er eigi unt
að gera, meðan alóvíst er um forlög skattafrv. stjórnarinnar. Það liggur sem sje
í augum uppi, að ekki er enn hægt að sníða tekjubálkinn eftir frv. þeim, sem lögð
eru fyrir Alþingi samtímis þessu frv., en hins vegar mun í þingbyrjun verða gefið
yfirlit yfir, hvað ætla má, að umrædd tekjufrv. gefi, ef þau verða samþykt í aðalatriðunum, og ætti þá ekki að kosta mikinn tíma að breyta tekjubálki þeim,
sem nú liggur fyrir. Hins vegar er og þess að gæta, að ýms hinna núgildandi
skattalaga gilda aðeins til ársloka 1921, svo að ef hin nýju frumv, verða eigi
samþykt eða önnur í þeirra stað, er nauðugur einn kostur að framlengja þau, að
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minsta kosti árið 1922, en það er neyðarúrræði vegna þess hversu sundurleit
skattalöggjöf vor er orðin, auk þess sem það færi i bága við yfirlýstan vilja
Alþingis 1919.
Að öllu þessu athuguðu hefir eigi þótt ástæða til, að því er sneitir þá
liði, sem vænta má breytinga á, að leggja mikla vinnu í að hnitmiða niður hversu
miklar tekjur hver þeirra mundi gefa, t. d. með því að taka meðaltal 5 síðustu ára,
eins og oft hefir verið gert áður, því að auk þess sem það er alveg óvíst, að
ýmsir þessara tekjustofna standi framvegis, að minsta kosti óbreyttir, er það
mikið efamál, þar sem hin undanförnu ár hafa verið svo óvanaleg, hvort slíkt
meðaltal gefur nokkra verulega leiðbeiningu.
Þeirri aðalreglu hefir þvi verið fylgt, að áætla þá tekjuliði, sein vænta má
að taki breytingum, eins og Alþingi 1919 áætlaði þá, nema sjerstök ástæða hafi
þótt til brevtinga vegna breytts ástands síðan 1919.
Um hinar einstöku tekjugreinar skal þess getið, sem hjer segir:
Um 2. gr.
Hjer skal að eins getið þeirra breytinga, sem gerðar hafa verið á áætlun
fjárlaganna fyrir árin 1920 — 1921:
1. Dýrtiðar- og gróðaskaitar hefir verið færður niður um helming með
tilliti til þess, að tekjur hinna stærri framleiðenda og kaupmanna munu yfirleitt
vera allmiklu minni 1920 en undanfarin ár, en það eru tekjurnar frá því ári,
sem tekjuskatturinn verður greiddur af 1922, ef tekjuskattslögunum verður
eigi breytt.
2. Gjald af Kínalifs-Elixir er felt niður, þar sem gert er ráð fyrir að
birgðirnar muni þrotnar í ársbyrjun 1922.
3. Útflutningsgjald er lækkað um 100000 kr., bæði með tilliti til þess, að
það er áætlað óvarlega hátt, og vegna þess, hversu illa nú lítur út með sild.
4. Pósltekjurnar eru hækkaðar upp í 240 þús. kr. eftir tillögum aðalpóstmeistara.
5. Símatekjuáœtlunin er hækkuð upp í 1 milj. kr. vegna nýrra símalína
og vaxandi notkunar símans, enda hafa þessar tekjur altaf farið mikið fram úr
áætlun.
Um 3. gr,
1. Eftirgjaldið eftir jarðeignir rikisins er hækkað úr 18000 kr. í 30000 kr.
Þessi tekjuliður var um 45000 kr. 1919, og þótt gert sje ráð fyrir lækkun á verðlagsskrám og nokkurri sölu, ætti 30000 kr. að vera varlega áætlað.
2. Tekjur af kirkjum eru orðnar sama sem engar, en eru áællaðar hjer
50 kr. til þess að fella ekki liðinn alveg niður.
3. Tekjur af silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli er örðugt að áætla, en
sennilega má gera ráð fyrir aukinni eftirspurn eftir silfurbergi, þar sem námurnar
hafa eigi verið reknar undanfarin ár. Auk þess má og geta þess, að nú mun fagmaður (Helgi H. Eiríksson) hafa námureksturinn á hendi, og virðist mega geta
þess til, að þá verði reksturinn i betra lagi og gefi meiri arð, jafnvel þótt óhjákvæmilegt sje að launa hann af rekstrarhagnaðinum.
4. Tekjur af skipum ríkissjóðs eru áætlaðar eins og 1920 og 1921.
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Um 4. gr.
1. Tekjur aj Islandsbanka eru áætlaðar eins og 1921.
2. Agóðahlnti rikissjóðs af innskotsfje í Landsbankanum er áætlaður
<8000 kr. hærri en 1921, vegna aukins framlags, en gert ráð fyrir hlulfallslega
jöfnum ágóða (8°/n).
3. Tekjnr af Rcektunarsjóði eru áætlaðar eins og 1920—1921, þrátt fyrir
það þótt nokkuð muni verða selt at þjóðjörðum, því að áætlun gildandi fjárlaga
virðist fullrífleg.
4—5. Aœtlunin um úldrátt bankava.vtabrje/anna er auðvitað ágiskun, en
styðst við reynslu undanfarinna ára. Vextirnir geta lika breyst nokkuð eftir útdrætti
brjefanna, en þar getur að eins verið um smáupphæð að ræða.
6. Arður aj hlulum i Eimskipafjelagi Islands er áætlaður 6" o, eins og
undanfarin ár.
7. Vextir aj innstceðum í bönkum eru áætlaðir eins og undanfarin ár.
8. Greiðslur frá landsversluninni. Hjer er eingöngu átt við vaxtagreiðslu
aí skuld hennar við ríkissjóð. En með þessu er þó engin afstaða tekin til þess,
hvort verslunin skuli standa lengur eða skemur. Hins vegar er það auðsætt að
taka verður upp þennan lið til jafnaðar, þar sem til útgjalda eru færðir vextir af
öllum skuldum ríkissjóðs, en færi svo, að verslunin greiði ríkissjóði skuld sína
að meira eða minna leyti, fyrir þann tíma, sem hjer kemur til álita, á að falla
burtu tilsvarandi vaxtafjárhæð gjaldamegin, þar sem gera verður ráð fyrir, að það,
sem verslunin greiðir, verði ekki eyðslueyrir, heldurgangi til afborgunar skuldum.
Það þarf naumast að taka það fram, að liðurinn er að eins áætlun.

1.
eru bygðir
2.
vegna hins

Um 5. gr.
Óvissar tekjur eru áætlaðar eins og undanfarin ár, og tveir næstu liðir
á ágiskun, en þar getur engu munað sem dregur.
Greiðslur frá prestaköllum samkvæmt lögum 27. febr. 1880 falla niður,
nýja launagreiðslufyrirkomulags til presta.

VID GJALDABÁLKINN.
Um 6. gr.
Þarfnast engra skýringa.
Um 7. gr.
Vextir og afborganir af lánum er fastákveðið með ákvæðum skuldabrjefanna um þau, svo að þar um er eigi að villast. Er því óþarft að sýna í
þessum athugasemdum útreikning á þvi, enda var það eigi gert í síðasta fjárlagafrumvarpi.
Hjer eru teknir upp vextir, og þar sem við á, afborganir af öllum lánum
rikissjóðs, nema á/, milj. kr. láni úr Landsbankanum, sem tekið var 1918 til
Landsverslunarinnar. Þetta lán er ekki tekið hjer upp bæði vegna þess, að ekki
þykir ólíklegt, að það verði greitt fvrir árslok 1921 og vegna þess, að gei t er
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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ráð fvrir, að Landsverslunin standi straum af því, og er tekið tillit til þessa i
vaxtagreiðslu þeirri frá Landsverslun, sem ræðir um i 4. gr. 8. lið þessa frv.
Lánið frá hinum íslensku botnvörpungaeigendum er felt burtu, því að
búist er við, að það verði að fullu greitt fyrir árslok 1921.
Greiðslan til Landsbankans er lögákveðin.
Um 8. gr.
Borðfje konungs er lögákveðið.
Um 9. gr.
Alþingiskostnaður eykst stórum. Hann var yfir 230 þús. kr. 1919 og þótt
ganga megi út frá nokkru styttra þingi 1922 en 1919, eru allar líkur á, að
kostnaðurinn verði meiri sökum bækkaðs þingfararkaups, annars kaupgjalds,
prentunar o. fl. Það þvkir þvi eigi varlegt að áætla þennan, kostnað undir
270000 kr.
Borgun tíl yfirskoðunarmanna er áætluð eins og hún er nú.
Um 10. gr.
1. a—b. Þessir liðir eru lögákveðnir.
2. Það verður að gera ráö fyrir að minsta kosti 2 ferðum til útlanda á
ári, annari fyrir þing með stjórnarfrumvörp og annari eftir þing með frv. Alþingis
til staðfestingar. Þykir eigi varlegt að áætla kostnað af þessu minni en 9000 kr.
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins eru ákveðin samkvæmt starfsmannafjölda nú og ákvæðum launalaganna. Vitaskuld getur þelta breyst lítið eitt, ef
mannaskifti verða, vegna aldursbækkunarinnar, en miklu getur þetta naumast
inunað. Gildir þetta um allar starfsgreinar ríkisins, og er leidd athygli að þessu
hjer í eitt skifti fyrir öll.
Aðra almenna athugasemd þykir rjett að gera bjer, um það, að uppbótin
til embættismanna ríkisins samkvæmt 33. gr. launalaganna er áætluð 120 °/o
alstaðar í frv. nema annars sje getið, en vitaskuld verður ekkert fullyrt um
hvort þetta er nægilegt.
4. Hjer til telst ljós, hiti, pappír og önnur ritföng, aukavinna, halli á
útgáfu Lögbirtingablaðsins, ræsting, borgun til sendisveins o. fl. Um miðjan
desbr. 1920 er kostnaður þessi fyrir það ár orðinn um 30000 kr., svo að liður
þessi er síst of hátt áætlaður, en sennilegt er, að ljós og hiti verði nokkuð minni
1922 en 1920, en þessir liðir eru nú með þeim stærstu.
5. Störf ríkisfjehirðis hafa aukist stórkostlega við hinnýju launalög, bæði
sökum þess, að fjöldi starfsmanna fær nú laun sín greidd hjá honum mánaðarlega, sem sumpart fjekk laun sín greidd annarsstaðar, svo sem simafólk og póstþjónar, sumpart fjekk alls engin laun úr ríkissjóði, svo sem allir barnakennarar
ríkisins. Þá hefir það og aukið mikið störf hans og bókfærslu, að prestar fá nú
laun sín greidd mánaðarlega. Aí þessu leiðir, að hann verður nú að hafa sjer
til aðstoðar 3 stúlkur, og eru laun þeirra áætluð 4000 kr., 3500 kr. og 2000 kr.
hverri, að meðtalinni uppbót. Laun hans sjálfs með 120 °/o uppbót eru 7700 kr.
Laun því samtals kr.: 17200,00. Til húsaleigu, Ijósa, hita, ræstingar og ritfanga
eru áællaðar 3500 kr. Allur þessi kostnaður verður því 20700 kr.
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6. Vonandi þarf enga verulega aðgerð á stjói nari áðshúsinu 1922, því að
húsið er nú í góðu ástandi.
B.
1. —2. Þessir liðir eru lögákveðnir.
3. Eftir upplýsingum hagstofustjóra verður að álíla að eigi nægi minna
til þessa en 12000 kr., með sjerslöku tillili til aukinnar prentunar vegna manntals þess, er fram fór 1. des. 1920.
4. Þessi liður er hækkaður vegna gagngerðra breytinga, sem gera á á
verslunarskýrslunum, breytinga sem eru bráðnauðsynlegar til þess að koma
skýrslunum út í tæka tíð.
5. Þessi liður er lækkaður um 500 kr. frá tillögum hagstofusljóra í von
um nokkra Iækkun á kolaverði.
6. Liður þessi er svo gevsihár vegna væntanlegrar vinnu út af áðurnefndu manntali. Tillögur hagstofustjóra eru lítið eilt færðar niður í þeirri von,
að eigi þurfi nema 2 menn til að vinna úr manntalinu, auk liins fasta liðs
Hagstofunnar.
C.
1. a.—d. Þessir liðir eru óbreyttir, að því undanskildu, að d-liðurinn er
hækkaður um 4000 kr. vegna þess, að sendiherrann verður að leigja sjer húsnæði fyrir skrifstofur, en hingað til hafa Danir útvegað húsnæði fyrir ekkert.
Þelta er ekki hæfilegt og þá ekki annað fyrir hendi en leigja og ekki hægt að
búast við því ódýrara en hjer er ráðgert.
2. Þessi liður er samningsbundinn.
3. Liður þessi er nýr, og á af honum að launa ríkisráðsritara og greiða
annan kostnað af rikisráðinu, svo sem prentun ýmsa, úldrátt til konungs úr frv.
o. fl.
Um 11. gr.
1. a—b. I’essir liðir eru lögákveðnir.
c. Hjer er ekki ált við ljós, hita eða ræstingu, heldur að eins gjöld til ritfanga, bóka, útgáfu dómasafns o. 11. Hinn síðastnefndi liður mun verða 2000—
2400 kr. á ári.
2. Embætti þau, sem hjer^ræðir um, eru 20, og ef eigi veiða breytingar,
verða því nær allir, sem í þessum embættum eru, i launahámarki 1922, og hefir
því það ráð verið tekið, að margfalda 9500 með 20, og draga frá 5 þús. kr. fyrir
væntanlegum breytingum til lækkunar og með tilliti til þess, að laun lögreglustjórans á Sigluíirði eru ekki nema 5500 kr. með uppbót.
3. Hækkun sú, sem hjer er ráðgerð á hreppstjóralaununum, er vegna
laga nr. 14 1920.
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Rvík virðist hækka mikið vegna
þess að dýi tíðaruppbótin er talin hjer með, en í raun og veru er ekki veruleg
hækkun í öðru en því, að honuin eru ætlaðir 2 fulltrúar, með því að hann kveðst
alls ekki geta af komist án þess. Um hækkun á öðrum liðum virðist óþarft að
tjölyrða.
5. Hjá lögreglustjóranum í Rvik er bætt við einum skrifara, en lögreglu-
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stjóiinn hetir farið frani á, að við vrði bælt 2 skriíurum, 1 innbeimtumanni og
2 lögregluþjónum, eða alis 5 mönnum, en stjórnin hefir eigi sjeð sjer fæit að
bæta við neina 1.
Um lögregluþjónana er þess að geta, að ef fje væri veilt lil að launa
þeiin úr ríkissjóði, væri ineð því lagður grundvöllur að sjerstökuin flokki embættismanna, ríkislögregluliði (Stalspoliti), en bvað sem annars má um það
segja, virðist það þó auðsælt, að ekki er óhjákvæmilegt að leggja i þennan kostnað einmitl nú, er fjáihagur er sjerslaklega þröngur. Stjórnin vill því ekki eiga
frumkvæði að þessu.
Uin frekari viðbót skiifara og innheimtumanna er þess að geta, að lögreglustjóri mun þar miða við hið mikla mannahald, sem nauðsynlegt er vegna
aðflutningsslimpilgjaldsins, en með því að stjórnin leggur nú til, að gjald þetla
falli niður, þvkir lienni ekki ástæða til að veita fje lil frekara mannahalds en
hjer er ráðgert.
Gert er ráð fyrir, að laun fulltrúa sjeu 3500 kr., Iaun skrifara 2600 kr.
og innheimtumanns 2200 kr. og uppbót á þessi laun 120°,o. Laun tollvarða eru
hækkuð úr 8800 kr. í 9000 kr.
Húsaleiga er greidd eftir dómkvaddra manna mati.
Liðurinn um hita og ljós er tekinn eftir tillögu lögreglustjóra.
Ýms gjöld eru lækkuð töluvert frá till. lögreglustjóra, því að kostnaður af
einkennisfötum sýnist geta fallið burtu, og áætlnn lögreglustjóra annars mjög há.
6. Skrifstofukostnaður sýslumanna er settur hjer sein næst því, er hann
var ákveðinn fvrir árið 1920. En eins og nú er uin verðlag og verðsveiflur, þykir
ekki fært að ákveða hann til 5 ára í senn, því að það væii óaðgengilegt, hæði
fyrir hlutaðeigandi embættismenn og hið opinbera. Vonandi þarf kostnaður þessi
ekki að hækka, að minsta kosti ekki til verulegra muna.
7. Hin mikla liækkun til hegningarhússins i Rvík stafar bæði af hækkuðum launum fangavarðar og eldsneytis- og Ijósakostnaði. Laun fangavarðar eru
nú með upphót (120° o) 6160 kr., en þau eru ekki talin í áætlun þeirri frá bæjarfógeta Rvíkur, sem fjárveilinganefnd mun sennilega verða afhent, nema 1800 kr.
(sem sje gömlu lauuin). Þá er og þess að gæla, að liður þessi nær einnig yfir
hin fangelsin á landinu, en af því að hann er venjulega mjög lítill, þykir nóg að
ætla fyrir honuin 1600 — 1800 kr., auk þess sem vænta má, að eldsneyli og Ijós
kunni að falla í verði.
t*að virðist lilgangslausl að skifta kostnaði af upphitun og lýsing hússins
milli hegningarhússins og hæstarjettar. Allur þessi kostnaður er því talinn hjer.
8. Pessi kostnaður var 1918 kr. 10582,35 og 1919 kr. 11655,58, svo að
það má ekki áætla hann lægra en hjer er gert.
9 — 10. I’essir liðir eru óbrevltir, enda engi reynsla komin á þá, því að
þeir voru fvrsl teknir upp í fjárlög 1920 — 1921.
B.

1. l’renlunarkostnaður Stjórnartiðindanna vex mjög, og má alls ekki áætla
hann lægra en hjer segir, og það jafnvel þótt gert sje ráð fyrir nokkurri lækkun
á pappírsverði.
2. Reynslan hefir sýnt það, að liðirnir um þjónustufrímerki og símgjöld
embættismanna fara altaf langt fram úr áætlun, og er því stungið upp á, með
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tilliti til orðinnar og væntanlegrar hækkunar á síma- og póstgjöldum, að þessir
liðir verði hækkaðir drjúgum.
3. Þessi liður vex nokkuð vegna verðhækkunar og fjölgunar opinberra
bygginga. Hann var tæp 6700 kr. 1918 og rúm 9000 1919, en á það ár fór nokkuð, sem að rjettu lagi tilheyrði árinu 1918. Liðurinn má því ekki lægri vera
en 8000 kr.
4. Ferðir eru svo dýrar, að það verður að hækka þcnnan lið mikið.
Reynslan liefir sýnt, að þessar ferðir eru alveg nauðsynlegar.
5. Liðurinn óbreyttur.
6. Það mun standa til boða, að Danir hafi hjer tvö skip til gæslu, ef vjer
viljum. Það er nú þingsins að skera úr, hvort það vill sinua því og spara þannig
mikið fje til skipsútgerðar eða skipskaupa, en eins og öllu horfir við nú, virðist
stjórninni rjett að spara þessi gjöld í bráðina, og stingur því að eins upp á 40000
kr. fjárveitingu i þessu skyni, og ætlast lil að hún verði notuð til varna með
smábálum innfjarða, t. d. í Garðsjó.
7. Þessi liður verður að hækka sökum vaxandi starfs yfirskattanefnda.
Og ef hið nýja tekjuskaltsfrv. verður samþykt, hækkar þessi liður enn meir. En
hins vegar er ekki hægt að áætla fyrir því nú.
9. Ríkissjóðshlutinn af dvalarkostnaði þurfamanna á sjúkrahúsum vex
hröðum fetum. 1918 var hann um 48 þús. kr. og 1919 rúm 73 þús. kr. Hin
áætlaða fjárhæð ætti samt að vera nægileg, þar sem líklegt er, að sjúkrahúskostnaður hækki ekki verulega úr þessu. Hins vegar liggja fyrir þessu þingi 2 frv.,
sem geta valdið breytingum í þessu efni, sem ekki er auðið að ráða í nú.
Um 12. gr.
1. Hin föstu laun lækna, sem hjer koma til álita, eru í ársbyrjun 1921
kr. 173800. Nokkrir þeirra eru á svo háum launum, að uppbót þeirra getur ekki
vegna launahámarksins orðið 120n o, en þe>r eru ekki mjög margir, og þar sem
laun sumra hækka vegna aldurs og ekki úti lokað, að nýir læknar komi í hjeruð, sem nú eru læknislaus, þykir ekki of í lagt að gera ráð fyrir 12O°/o uppbót
á alla þessa fjárhæð, og verður hún því kr. 282360,00.
2. Hækkunin á skrifstofufje landlæknis stafar mest af launahækkun skrifara hans. Annars er liðurinn að sjálfsögðu að eins áætlun.
3. —18. Liðir þessir eru teknir óbreyttir úr gildandi fjárlögum.
19. Þessi liður ér hækkaður um 4000 kr. eftir tillögum hlutaðeigandi
læknis, vegna mjög inikillar hækkunar á öllu, sem að þessum lækningum lýtur.
20. Liðurinn er óbreyttur.
21. Laun læknis holdsveikraspítalans eru tekin hjer upp sjerstaklega, eins
og áður hefir verið um VíHIsstaðahælið og Kleppshælið.
Að öðru leyti er ekki ástæða til að taka annað fram hjer að lútandi en
það, að lillögum spítalastjórnar hefir verið fylgt í öllu og að lillögur þessar munu
verða lagðar fyrir þingið.
22. Tillögum læknis um gjöldin hefir verið fylgt að öllu leyti, nema áætlunin um Ijós og hita hefir verið lækkuð um 2000 kr. Hins vegar hefir gjaldið
fyiir sjúklingana verið hækkað um helming, og sýnist það ekki nema sjálfsagt og
sist mikils krafist, þólt sjúklingar eða aðstandendur þeirra grciði fæðiskostnað,
þegar ríkið lætur alt annað af hendi ókeypis.
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23. Hjer skal sjerslaklega getið þeirra liða, þai sem vikið er frá tillögum
læknis.
1. Liðuiinn lil starfsfólks er lækkaður um 3000 kr., með lilliti til að líklegt er,
að spara megi að minsta kosti einn vjelgæslumann.
2. Læknir gerir ráð fyrir 3 kr. fæðiskostnaði að jafnaði á dag fyrir fullorðna
og börn. Þetta virðist óþaiflega hátt, og hefir því verið lækkað í kr. 2,75 á
dag, einmilt með tilliti til barnanna, og ætti þetta að vera nóg, þótt tillit sje
tekið til, að fæði á þessu hæli þarf að vera betra en á öðruni sjúkrahúsum.
3. Af kolum er gert ráð fyrir að þurfi 325 smál. og verðið ráðgert 200 kr. fyrir
smálest. Af olíu er gert ráð fyrir 75 tunnum á 125 kr. Þetta til samans verður kr. 74375,00. Annar kostnaður við hitun og lýsingu, svo sem ljóshylki o.
fl., er áætlaður 2625 kr„ svo að allur liðurinn er áællaður 77000 kr.
Út af því, að læknir áællar þennan lið 130000 kr., skal það tekið fram,
að það stafar bæði af því, að hann reiknar kolin á 300 kr. smál., og auk þess
er einhver villa i áætluninni um lýsingarkostnaðinn, og hefir læknir viðurkent
það og upplvst, að steinoliunotkunin sje um 75 tunnur á ári.
Þá er og þess að geta, að stjórnin hefir sjeð þess nauðugan einn kost að
hækka daggjald sjúklinganna verulega.
24. Liðurinn er eins og í gildandi fjárlögum.
25. a—g. Liðirnir eru eins og í fjárlögum 1921.
h.
Liðurinn hækkaður úr 4200 kr. í 6500 kr., með tilliti til kostnaðar þessa árin 1918 og 1919.
i—j. Liðirnir eins og í gildandi fjárlögum.
k.
Þessi liður er nýr og tekinn upp eftir tillögum landlæknis.
26. Þessi liður er nýr, en lögákveðinn. Upphæðin er áætluð, með því að
alla reynslu vantar.
Um 13. gr.
A. Póstmál.
1. a. Laun þeirra póstmanna, sem i launalögum standa, eru í ársbyrjun
1921 kr. 46100, og verður það með dýrtiðaruppbót kr. 101420. Um
þessi laun gildir hið sama og önnur, að þau geta breyst lítið eitt.
Hjer er farið eftir launaskrá stjórnarráðsins, en ekki aðalpóstmeistara.
b. Skrá um sundurliðun þessa fjár mun verða lögð fyrir þingið.
c. Sömuleiðis.
2. Kostnaður við póstllutning er áætlaður eftir tillögum aðalpóstmeistara.
3 a —d. Allir þessir liðir eru sömuleiðis áætlaðir eftir tillögum aðalpóstmeistara, nema d-liðurinn, sem hefir verið færður niður um 3000 kr., með því
að póstmeistari hefir talið 60 smál. af kolum á 250 kr. hverja, en stjórninni
þykir nægilegt að áætla kolasmálestina á 200 kr.
B.
I, 1—2. Launin eru tekin eftir launalögum með dýrtíðaruppbót.
3. Vegamálastjóra sjálfum eru áætlaðar 1500 kr. til ferðakostnaðar, en
aðsloðarverkfræðingi hans 2000 kr., því að liann er meira á ferðalögum. Þetla
er gert eftir tillögum vegamálastjóra.
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4. Þessi fjárveiting sundurliðast þannig:
a. Kaup mælingamanns...............................................................
b. Ferðakostnaður og fæðispeningar.......................................
c. Annar kostnaður við mælingar (sbr. till. vegamálastjóra)

kr. 4500
— 1500
— 1500
kr. 7500

Kaup mælingamanns er ráðgert 4500 kr. í von um að kaupgjald lækki
heldur. Vegamálastjóri hefir stungið upp á 4800 kr, og hinir liðirnir eru teknir
eftir tillögum hans.
5. Skrifstofufjeð sundurliðast þannig:
a. Húsnæði, ljós og hiti .......... kr. 1800.00
b. Aðstoðarmaður ... ... ... — 4500.00
c. Ýmislegt.................................. — 1000,00
kr. 7300,00
Þessi liður hefir verið lækkaður um 700 kr. frá áætlun vegamálastjóra,
kaup skrifara um 300 kr. af sömu ástæðum og kaup mælingamanns, húsaleiga
og hiti um 200 kr. vegna væntanlegrar lækkunar á kolaverði, og ýms gjöld um
200 kr., þar sem 1000 kr. ætti að nægja til slíks, á eigi umfangsmeiri skrifstofu.
II. Flutningabrautir.
1. Með þessari fjárveitingu er tilætlunin að fullgera Húnvetningabraut til
afhendingar.
2. Þessi braut er sú, næst Biskupstungnabraut, sem mest er eftir af, og
má því eigi gera ráð fyrir minni fjárhæð en þessari, sjeistaklega þar sem um
2000 kr. mun þurfa til viðhalds þeim kafla, sem þegar er lagður.
3. Biskupstungnabrautin er ákaflega nauðsynleg og mest eftir af henni
allra flutningabrauta. Á næsta sumri er gert ráð fyiir, að brúin á Brúará hjá
Spóastöðum verði fullgerð, og er þá einsætt að halda brautinni áfram eftir því,
sem ástæður leyfa.
4. Það er gert ráð fyrir að nota eigi 1921 fjárveitingu þess árs til
Hvammstangabrautar, vegna fjárhagsástandsins. Það er því nauðsynlegt að veita
fje í þessu skyni 1922, og með nokkurri fjárveitingu 1923 ætti þessi braut að
vera fullgerð.
5. Fjárveiting til viðhalds flutningabrauta er áætluð þannig:
a Til Suðurlandsbrautar..........kr. 40000,00
b. — Þingvallabrautar ......... — 10000,00
c. — Fagradalsbrautar .......... — 5000,00
kr. 55000,00
Þetta er nokkru lægra en vegamálastjóri hefir áætlað til tveggja hinna
fyrnefndu brauta, og er það vegna þess, að miklu hefir verið varið og verður
varið til þessara brauta vegna væntanlegrar konungskomu.
6—7. Það er kunnugt, að flutningabrautin austur Flóa og Holt er nú
orðin þannig, að stórskaði væri að því, að draga að endurbyggja þær, en þetta
er langt ofvaxið hlutaðeigandi hjeruðum, eins og Alþingi hefir viðurkent. Það er
því ráðgert, að hjeruðin leggi fram ’/s kostnaðar í samræmi við ákvörðun þingsins 1919, um Flóaveginn. Ekki hefir þótt fært að áætla hærri upphæð til þess-

l

344

Þingskjal 41

ara framkvæmda en 25000 kr. til hvors vegarins, bæði af fjárhagsástæsum ríkissjóðs og af því, að hætt er við, að erfitt verði fyrir hjeruðin að leggja fram
sinn skerf.
III. Þjóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur. Það er gert ráð fyrir, að með þessari fjárveitingu
verði hálfnað að leggja þann hluta þessa vegar, sem eftir er, en hins vegar er
gengið út frá, að ekki verði að honum unnið næsla sumar. Fjárveitingin er tekin
eftir tillögu vegamálastjóra.
2. Af Langadalsveginum eru eftir 5 km„ og ætti hann að verða fullgerður
1923 með sömu fjárveitingu. Hins vegar munu ekki verða tök á að vinna að vegi
þessum í sumar.
3. Vallavegurinn liggur um þjeltbýla sveit, og er því nauðsvn á að geia
hann akfæran sem fyrst, en til þess áætlar vegamálastjóri að muni þurfa alls
um 40 þús. kr.
4. Þessi fjárhæð er ætluð til akvegargerðar frá Leirvogsá upp undir Esju,
og er þá vagnvegur alla leið upp á Kjalarnes úr Reykjavík. í raun og veru er
þetta endurveiting, því að jafnhá fjárveiling 1921 verður látin ónotuð.
5. Upphæðin er tekin eftir tillögum vegamálastjóra.
IV. Tillagið til fjallvega er eins og í gildandi fjárlögum.
V. 1. Hið sama er um framlagið til vegavinnuáhalda.
2. Þessi liður er nýr og tekinn upp eftir tillögum vegamálastjóra, og
mun hann sjá um val bókanna. Telur hann þetta nauðsynlegt
vegna vegamannanna og gerir sjer von um góðan árangur. Stjórninni hefir ekki þótt fært að selja sig á móti þessari fjárveitingu,
eigi stærri en hún er.
VI. Liðurinn er jafnhár og í gildandi fjárlögum.
VII. Liðurinn er hækkaður um 200 kr. af ástæðum, sem lilfærðar eru í
frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 — 1921.
VIII. Er eins og í gildandi fjárlögum.
C.
Stjórninni virðist það lítt hugsanlegt, að nú, meira en ári fyrirfram, sje
auðið að búa til þannig lagaða sundurliðaða áætlun um strandferðir og bátaferðir á flóum, fjörðum og vötnum, að nokkuð verulegt verði á henni að byggja,
og litlu nær inunu menn vera, þegar næsta Alþingi kemur saman. Er þetta eðlileg afleiðing af því, að mikil óvissa er um skipakost smærri og stærri skipa,
nema »Sterling«. Þar næst er og verður næslu mánuðina að minsta kosti inikil
óvissa um verð á kolum og steinolíu til útgerðar skipa. Loks er einnig óvissa
um tilhögun á skipaferðum Eimskipafjelags íslands og Hins sameinaða gufuskipafjelags. En til slíkra ferða með ströndum fram verður að hafa tillit. Notadrýgst
ælti því að verða, að stjórnin hafi á hendi síðari part ársins, þegar betur skýrist
það, er verða vill, ráðningu skipa, tilbúning ferðaáætlana og hagtæring og skifting þess fjár, sem veitt verður í þessu skyni. Getur stjórnin væntanlega haft sjer
til aðstoðar og ráðuneytis í þessu efni þann mann, sem besta aðstöðu hefir til
þess og best vit á því, að m. k. hvað strandferðirnar snertir, enda hefir og svo
verið undanfarið. Vitaskuld er hjer átt við framkvæmdarsljára Eimskipafjelags
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Islands. Um bátaferðir fer mest eftir samkomulagi milli landsstjórnar og hjeraðsstjórna.
1. Til strandferðanna er áætlað eins og í núgildandi fjárlögum.
2. í núgildandi fjárlögum er áætlað í þessu skyni um 70000 kr. og auk þess
sú viðbót, sem aukaþingið 1920 veitti i þessu skyni. Samtals er þessi upphæð, sem hjer er farið fram á, töluvert minni en veitt er fyrir yfirstandandi
ár, og er þaö bygt bæði á því, að væntanlega verður bátaleiga ekki eins liá
1922 og nú, og á því, að það þykir nokkuð vafasamt, hvort það svarar
kostnaði, að halda uppi öllum þeim bátaferðum, sem fje er nú veitt til. *
D.
I. Þessi liður er samningsbundin greiðsla.
II. Þessi liður er áætlaður eftir tillögum landssímastjóra.
III. Nývirki:
1. Landssírnastjóri telur nauðsynlegt að setja nj’ja línu úr 4 mm járnþræði milli Norðtungu og Grundar, til þess að hægt sje að stofna
nýjar stöðvar eftir þörfum á því svæði, auk þess sem það Ijeltir mikið afgreiðslu við stöðvar norðan Borðeyrar.
2. Ef ný lína verður lögð frá Hábæ í Vogum að Keflavík, getur Grindavík fengið samband við Keflavík þá leið, og er töluverð nauðsyn á
því vegna þess, að sjerstaklega á vertíðinni eru mikil símaviðskifti
milli Grindavikur annars vegar og Sandgerðis, Gerða og Keflavíkur
hins vegar. Kostnaður við þetta er svo lítill, að ekki þykir áhorfsmál
að gera þetta.
3. A ísafirði og Hesteyri verður væntanlega lokið við að setja upp loftskeytastöðvar 1921, og þvi mun hafa verið lofað að koma Aðalvík í
símasamband eftir að stöð væri komin á Hesteyri. Fjárveiting sú, sem
hjer er stungið upp á, er miðuð við simalínu frá Hestevri til Aðalvíkur, en rjett virðist, að stjórnin sje óbundin um, hvort lína verður
lögð þessa leið eða hvort loftskeytastöð verður sett á slofn í Aðalvík,
sem mundi vera nokkru ódýrara. Ef það kemur í Ijós, að Hesteyrarstöðin gagnar vel, er sem sje líklegt, að samskonar stöð í Aðalvík
mundi einnig gera það, og þá væri ástæðulaust að binda sig við
stauralínu. Landssímasljóra er vel trúandi til að ráða fram úr þessu
á besta hátt.
4. Það er auðsætt, að símalína inilli Víkur og Hornafjarðar á langt í
land, og því hefir landssímastjóri lagt það til, að loftskeytastöð verði
sett á stofn á Síðunni. Sú stöð gæti þá jafnan staðið i sambandi við
loftskeytastöðina í Vestmannaeyjum og þannig við land alt. Stjórninni
hefir því þótt rjetl að taka upp fjárveitingu í þessu skyni, enda er
gert ráð fyrir, að hlutaðeigandi sveilir kosti stöðina, nema símritara,
og annist flutning á efni frá Reykjavík eða Vestmannaeyjum.
5. Þessa breytingu þarf að gera, til þess að loftskeytastöðin geti fengið
rafmagn frá fyrirhugaðri raforkuveitu Revkjavíkurbæjar, sem er ódýrara en að hafa sjerstakan mótor handa stöðinni.
IV. 1. Laun simainanna eru tekin eftir launalögum og lögð til grundvallar
launafúlgan eins og hún er 1. jan. 1921, þó þannig, að við er bæll
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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freklega fyrir launum símaverkfræðings, sem væntanlega verður skipaður áður langt líður. Við er svo bætt dýrtíðaruppbót, 120 °/o.
2.—19. Þessir liðir eru allir teknir upp samkvæmt tillögum landssímastjóra, að því undanskildu, að hjá þeim slöðvum, sem kol og olía
kemur til álita, hefir áætluuin verið sett niður, eftir því verði, sein
annars er miðað við á vörum þessum í frv., og eftir því sem landssímastjóri hefir skýrt frá um kola- og steinolíueyðslu.
V.—XI. Allir þessir liðir eru áætlaðir samkvæmt tillögum landssímastjóra, og
•
verða tillögur hans í heild látnar fylgja.

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

E.
1.—2. Launin eru sett samkvæmt launalögum og með dýrtíðaruppbót.
3. Fjárveitingin til skrifstofuhalds er lækkuð lítið eitt frá tillögum vitamálastjóra, í von um lækkandi kolaverð.
4. Ferðakostnaðarliðurinn er hækkaður, frá því sem nú er, um 500 kr., úr
1500 í 2000 kr.
Laun vitavarða eru hjer tilfærð 100 kr. lægri en vitamálastjóri telur þau,
því að hann hafði talið dýrtíðaruppbót þeirra vitavarða, sem í launalögum
standa, ofurlítið of hátt.
Tillögur vitamálastjóra um rekstrarkostnað vitanna eru lækkaðar um 5600
kr., með því að hann hafði reiknað kolasmálestina á 300 kr., í stað 200 kr.,
sem annarsstaðar er gert i þessu frv., og olíu nokkru hærra en ástæða þótti
til. Vitamálastjórinn hefir skýrt stjórnarráðinu frá, hverju þetta munar, og
er niðurfærslan bygð á því.
Allir þeir vitar, sem hjer ræðir um, áttu að vera bygðir fyrir árslok 1921,
en það mun reynast ókleift. Hjer er því að eins um endurveitingar að ræða,
en vitaskuld hefir orðið að færa kostnaðaráætlanirnar mjög mikið upp.
Fjái veitingin til sjómerkja er færð upp um 2000 kr., eftir tillögum vilamálastjóra.
Þessi liður er einnig hækkaður töluvert, sökum liækkaðs verðlags yfirleilt.
Um 14. gr.

A.
a. 1.—2. Launin tekin eftir launalögum, en skrifstofukostnaður áætlaður.
b. 1. Þegar allir prestar eru komnir undir nýju launalögin, fellur þessi
liður niður. En enn þá er eigi svo og eru það þrír prestar, sem greiða
á uppbót eftir lögunum frá 27. febr. 1880, sem sje presturinn á Siglufirði,
í Vatnsfirði og Grenivík.
2. Byggingin á Sandfellí í Öræfum er samkvæmt lýsingu biskups svo aum,
að ekki er við hana búandi, og hefir prestur á orði að sækja burtu, ef
hann fái ekki þann slyrk, sem hjer er ráðgerður. Það þykir því eigi fært
annað en að veita umbeðinn styrk í þessu skyni.
3. Presturinn í Saurbæ i Eyjafirði hefir bætt nokkuð við bygginguna þar
og fer nú fram á að fá hina framlögðu fjárhæð úr ríkissjóði, og sýnist
naumast verða hjá því komist eftir atvikum, en með þeim skilmálum,
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sem nánar eru tilgreindir í athugasemd við liðinn, og nær hún einnig til
2. liðar,
4. Þessi viðbót við eftirlaun fálækra presta og pnstsekkna hefir ekki verið
hækkuð síðan gildi peninga fjell, og ræður því af likum, að fjárveitingin
gerir langt frá sama gagn og áður. Hjer er því stungið upp á nokkurri
hækkun, en ekki þykir fært að fara svo langt að bæta við þessa fjárveitingu í sama hlutfalli sem eftirlaun yfirleitt eru bælt.
5. Nú er sú breyting á orðin, eins og kunnugt er, að allir prestar taka laun
sin úr Prestlaunasjóði, en í hann renna aftur bæði sóknargjðldin og
eftirgjöld kirkjujarða og vextir kirkjujarðasjóðs, og kemur þetta því til
frádráttar laununum.
Laun presta eru í ársbyrjun 1921 kr.: 555189,42, að meðtaldri uppbót
eins og hún er það ár. Með 120 °« uppbót inunu þau þvi verða sem
næst .................................. ......... . .................................. kr. 500000,00
en þar frá dregst:
a. Sóknartekjur, áætlaðar.................................. kr. 85000
b. Tekjur Prestlaunasjóðs aðrar........................ — 55000
_ 140000,00
kr. 360000,00
6. Þessi liður er óbreyttur.
7. Sömuleiðis.
B.
I. a. Launin tekin eftir launalögum með uppbót.
b. 1,—2. Liðirnir óbreyttir.
3. Fyrirsögn liðsins er breytt eftir ósk háskólaráðsins og uppbót sett
á liðinn eftir reglum launalaganna samkvæmt meðmælum fjárveitinganefndar.
c. 1,—2. Liðirnir óbreyltir, þar sein ekki telst fært eftir ástæðum að
hækka námsstyrk eða húsaleigustyrk hvorki háskólans nje
annara skóla.
d. Liðurinn óbrevttur, nema 200 kr. feldar niður, sem áður liafa verið
veitlar til umbúða við ókevpis klinik. Þetta er gert eftir tillögum
háskólaráðsins.
e. Liðurinn óbreyltur.
f. Þessi liður er hækkaður ákafiega mikið, enda hefir hann hingað til
verið áætlaður alt of lágur. Ljós og hili nam 3 919 um 11400 kr., og
er ræsling þar eigi meðlalin, svo að 11000 kr. er alls ekki of há
áætlun, þólt gengið sje út frá nokkurri lækkun á kolaverði.
g 1. a — b. Óbreylt að öðru levti en því, að dýrtíðaruppbót ritara er
hækkuð i 100 °,'o.
2. a —b. Óbreytt.
3.
Óbreytt.
4. Reynslan hefir sýnt, að þessi liður hefir verið áætlaður alt of lágt.
Liðurinn var yfir 6000 kr. 1919, svo að 5000 kr. er síst of hált,
þótt nokkur verðlækkun kunni að verða.
II. Liðurinn er óbreyttur.
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III. a. Liðurinn er tekinn eftir launalögum.
b. 1,— 2. Óbieytt.
c. 1,- 13. Allir þessir liðir eru óbreyltir, að undanskildum 3. liðnuni,
seni hefir sýnt sig að vera alt of lágt áætlaður áður. Má eigi áætla
hann niinna en 7000 kr., því að hann var 7500 kr. freklega 1919
og ræsting þó eigi talin með.
IV. a. Launin tekin eftir launalögum.
b. 1. Borgunina til aukakennaranna verður að hækka slórum, því að
ómögulegt hefir reynst að halda kennurunum nema hækka mikið
borgunina. Einum aukakennaranum eru gerðar 1800 kr., öðrum
2000 kr. og þriðja 3600 kr.
Hinir liðirnir til skólans eru óbreyttir, nema liðurinn til ljósa og
hita og vmsra útgjalda eru hækkaðir sein næst því, er ælla má að
þeir verði, eftir reikningi skólans 1919, og í von um nokkra verðlækkun.
V. a. Launin tilfærð samkvæmt launalögum með uppbót.
V. b. L, 4. og 5. liður er óbreyttur, en hinir 3 hækkaðir, 2. og 6. eflir þvi
sem ætla má að hæfilegt sje eftir kostnaðinum 1919 og 3. liðurinn um
200 kr. vegna hækkunar á verði bóka og áhalda.
VI. a. Sama athugasemd um launin og annarsstaðar í frv.
b. Liðurinn til tímakenslu er lækkaður lílið eitt vegna þess að nýr faslur
kennari hefir verið skipaður við skólann. Báðir hinir liðirnir eru
hækkaðir til muna með hliðsjón af undanfarinni reynslu.
VII. a. Sama aths. um launin og annarsstaðar i frv. Við skólann eru nú 3
fastir kennarar.
b. 1. Húsnæði og ræsling er tekið eftir tillögum skólastjóra.
2. Er fært lítið eitt niður i von um lækkandi kolaverð.
3. Ýmiss kostnaður, þar með talið prófhald, er áætlað 1000 kr.
4. Launalögin ætla skólastjóra ókeypis húsnæði, Ijós og bita, en með
því að enginn bústaður er ld handa honum, verður að greiða þetta
sjerstaklega, og eru engar líkur á, að komist verði af með minni
tjárhæð en hjer er ráðgert.
VIII. 1. a. Við Hólaskóla eru nú 3 fastir kennarar og launin talin eftir launalögum.
b. Aukakennarinn á að kenna siníði, teikning og leiklimi, og fá fyrir
það 2000 kr. án uppbótar.
c. 1. Liðurinn óbreyttur.
2. Skólastjóri fer fram á hækkun á liðnuin til kensluáhalda, en stjórnin sjer sjer ekki fært að hækka hann nema um 100 kr.
3. Eldiviður og Ijós verður skólanum ákaflega dýrt vegna tlutningskostnaðar, og engan veginn er víst, að hin áætlaða fjárhæð nægi.
Með hliðsjón af þessutn mikla kostnaði er athugasemdin sett á
eflir fjárveitingunum til skólans, um raforkuveitu, en eigi þykir
fært að taka beinlínis upp fjárveitingu í þessu skyni, vegna vantandi rannsóknar og áætlunar um kostnaðinn.
4. Eftir þv', sem skólastjóra segist frá, þarf inikilla aðgerða við á
Hólum, og er þvi auðsætt, að þessi fjárhæð nægir ekki, enda er
svo að sjá sem nauðsynlegt sje að bæta úr ýmsu þegar 1921, og
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verður það þá að gerast af aukafjárveitingu. En vegna þess, hve
tillögur skólastjóra komu seint, var eigi auðið að taka þetla upp
í fjáraukalagafrv. stjórnarinnar. Sennilega inun því hlutaðeigandi
ráðherra gera gangskör að því að fá bælt við fjárveitingu til aðgerða i fjáraukalagafrv.
VIII. 2. a. Kennararnir á Hvanneyri eru 3.
b. Liðinn heflr orðið að hækka um helming, eða í svipuðu hlutfalli og
önnur laun.
c. 1.—2. Liðirnir óbreyttir.
3. Áætlun skólastjóra er lækkuð um 1000 kr., vegna úllits fyrir
lækkandi kolaverð.
4. Er tekið eftir tillögum skóiastjóra.
VIII. 3. a. Launin eru handa 3 kennurum.
b. Liðurinn lækkar, vegna þess að gert er ráð fyrir 3 kennurum.
c. 1,—3. Þessir liðir eru settir sem næst tillögum skólastjóra. Liðurinn
til hita og Ijósa er þó færður talsvert niður eins og annarsstaðar.
IX. a,—d. Pessir liðir eru óbreytlir. Iðnskólinn hjer heflr að sönnu farið fram
á mikla hækkun, en eigi hefir virst fært að verða við þeirri beiðni.
X. a,—b. Liðirnir óbreyttir.
XI. 1. Laun forstöðumanns vfirsetukvennaskólans hafa verið óbreytt síðan
fyrir striðið. Nú hefir hann farið fram á hækkun, og sýnist eigi fært
að neita um það.
2. Þóknunin til yfirsetukvenna hefir aftur á móti verið hækkuð nýlega,
og þykir því eigi fært að gera það nú.
3. Tillögur landlæknis um þennan styrk hafa verið færðar lítið eitt niður,
í von um, að 1922 þurfi námsmeyjarnar ekki alveg eins háan styrk og
1920.
4. Liðurinn er tekinn eftir lillögum landlæknis.
XII. Aður en kvennaskólinn i Rvík byrjaði siðastliðið haust kom stjórnarnefnd
skólans að máli við landsstjórnina og tjáði henni, að skólinn mundi ekki
geta starfað með hinurn veitta styrk. Stjórninni þótti ófært, að skólinn
starfaði ekki, og bætti því við fjárveitinguna. Svipað mun sennilega verða
1922, og er því stungið upp á mikilli hækkun til skólans, og þá mun hið
sama verða að ganga yfir Blönduósskólann, enda eru þetta einu kvennaskólarnir, sem styrktir eru hjer á landi.
XIII. 1. Þessi mikla tjárhæð er sem næst þvi, er ætla má, að gjalda þurfi til
barnakennara 1922, samkvæmt hinum nýju barnakennaralögum. Nákvæmlega er ekki unt að reikna þetta, en miklu getur eigi munað. Árið
1920 bar ríkissjóði þannig að greiða rúmlega 420000 kr. til kennara við
fasta skóla, en þar við bætast kennarar i 170 fræðsluhjeruðum, og má
búast við 500 600 kr. í hverju hjeraði. Aftur er búist við nokkru lægri
dýrtiðaruppbót 1922 en 1921.
2. Þessi liður er áætlaður eins og nú. Vitanlega þvrfti hann að vera hærri,
en það þvkir ekki gerlegl vegna efnahagsins.
3. Liðurinn óbrevttur.
4.-6. Sömuleiðis.
7. Launin lögákveöin.
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XIV. a, —c. Liðirnir óbreyttir.
XV. Óbreytt.
XVI. Þessi liður hefir ætíð verið áætlaður all of lágt og er því stórum hækk-

aður nú. Við skólann eru 2 kennarar, og laun þeirra nema samkvæmt
launalögum kr. 7260 með uppbót, svo að það er ekki of í lagt að ætla
freklega annað eins til annara gjalda, þvi frémur sem reynslan sýnir, að
mjög fáir aðstandendur geta borgað með börnum sínum.
XVII. Liðurinn óbreyttur.
XVIII. a.—d. Þessir liðir eru óbreyttir að öðru leyti en því, að þóknunin til Páls
Erlingssonar hefir verið hækkuð um 300 kr. og þóknunin til I. Guðbrandsdóttur lækkuð um 300 kr., þar sem hún hefir nú vel launaða stöðu bjá
þvi opinbera sem barnakennari í Reykjavik, og ætti því að vilja gegna
þessu starfi fyrir væga borgun.
XIX. Liðurinn óbreyttur.
Um 15. gr.
1. a. Launin tekin eftir launalögum.
b. Liðurinn óbreyttur.
c. Sömuleiðis.
d. Liðurinn er hækkaður um 2000 kr. Landsbókavörður hefir farið fram á
miklu meiri hækkun en við þetta virðist verða að silja í þetta sinn.
e. Liðurinn óbreyttur.
f. Sömuleiöis.
g. Pessi liður er hækkaður úr 180 kr. eftir beiðni landsbókavarðar.
h. Liðurinn er óbreyttur.
2. a. Launin talin samkvæmt launalögum.
b.—d. Liðirnir óbreyttir.
3. a. Launin eru lögákveðin.
b. Aðsloðarfjeð er fært niður í 1200 vegna þess, að sá lími er slyttur, sem
safnið skal vera opið. Er tíminn styttur eftir till. þjóðmenjavarðar.
c. —f. Liðirnir eru óbreyttir.
Feld hefir verið niður fjárveiting til að semja skýrslu urn safnið, vegna
þess að ætla má að fornmenjavörður hafi nægan tíma til þess og engi áslæða
til að borga honum sjerstaklega fyrir þetta verk, þar sem hann er nú launaður eins og æðstu embæltismenn ríkisins.
Þá hefir og verið feld niður fjárveiting til Þingvalla, þvi að breytingar
þær geta vissulega beðið.
4. Liðurinn er óbreyltur.
5. Fjárveitingarnar til Landsbókasafnshússins hafa mörg undanfarin ár verið
mikils til of lágar. Hiti og ljós kostaði um'23000 1919, svo að eigi er of í
lagt að áætla þennan lið 18000. Svipað er að segja uin b-liðinn, og er hann
því meira en tvöfaldaður.
6. -7. Liðirnir óbreyttir.
8. Pessi liður er færður niður í 2000 kr. eins og hann var áður, þvi að naumast er rjelt að flýta prentun bóka eins og nú er.
9. —11. Liðirnir óbreyltir.
12. Þessi liður er tvöfaldaður vegna þess, að Danir greiddu áður 800 kr. til
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útgáfu safnsins, en sú greiðsla er nú fallin niður, og er þá um tvent að gera,
að hækka styrkinn sem því svarar, eða eiga á liættu, að útgáfan falli niður.
Þótli rjetta ra að taka hinn fvrii kostinn.
13.—19. Liðirnir eru óbreyttir.
20. Styrkurinn til Sigfúsar Einarssonar er færður niður í 1200 kr., þar sem hann
er nú kennari við barnaskóla Reykjavíkur með sæmilegum launum. Hins
vegar er bætt við athugasemd, uni að stjórninni verði heimilað að ráða hann
í þjónustu þess opinbera með launum eins og kennarar mentaskólans hafa,
með það fyrir augum, að hann kenni þá söng við mentaskólann, kennaraskólann og ef til vill víðar, þannig að límafjöldi hans verði þá eins og reglulegra kennara.
21. Það þykir eigi fært eins og nú er háttað fjárhagnum að Ieggja meira fram
til að vinna að orðabókinni en sem svarar sæmilegum launum eins manns,
og er þá rjettast að hafa einn mann við starfið óskiftan. Einn þeirra sem að
starfinu hefir unnið hefir nú og verið settur í embætti, svo að hann getur
eigi starfað áfram að orðabókinni. Aftur á móti sýnist sjálfsagt að launa
þessum eina manni til muna betur en núgildandi fjárlög gera ráð fyrir.
22. —23. Liðirnir eru óbreyttir.
24. Þessi liður er lækkaður um hélining með tilliti lil að dr. Helgi Jónsson er
nú orðinn kennari við kennaraskólann og getur því eigi talist hafa svo mikinn tima afgangs sem áður til umræddra rannsókna.
25. Liðurinn er óbreyttur.
26. Liðurinn er lækkaður úr 1800 kr. í 1200 kr.
27. Liðurinn er lækkaður úr 1200 kr. í 800 kr.
28. — 33. Liðirnir óbreyttir.
34. Þangað til sambandslögin öðluðust gildi, hvíldi ekki á oss önnur kvöð út af
veðurskeytum og veðurathugunum en að senda veðurskeyti til Meteorologisk
Institut. En eftir að ísland er viðurkent fullvalda ríki nægir þelta ekki, heldur
verðum vjer að vinna úr hinuni innlendu skeytum og þelta eykur mjög
koslnaðinn. Forstöðumaður mælitækja og vogaráhaldaskrifstofunnar hefir og
á hendi umsjón veðurathugananna gegn 1600 kr. þóknun á ári með uppbót
eftir 33. gr. launalaganna. Auk þess hefir hann aðstoðarmann með 2600 kr.
launum og samskonar uppbót og enn fremur 2 skrifstofumenn með samtals
6500 kr. launum. Kveðst hann alls ekki komast af með minna.
1. Til Iauna fara þvi með 120°/o uppbót.................................. kr.: 15740,00
2. Til veðursímskeyta, sem að vísu er ekki nema að litlu leyli
útborgað fje................................................................................
— 15000,00
3. Þóknun til veðurathugunarmanna úti um land .................. — 4500,00
4. Ársskj’rsla (sem hvert ríki verður að gefa).......................... — 4000,00
5. Kostnaður við skrifstofu og áhöld:
a. Húsaleiga, Ijós, hiti ................................... kr.: 2760,00
b. Viðhald áhalda ............................................
— 1500,00
e. Ritföng, bækur og eftirlitsferðir...................... — 1500,00
----------------- —
5760,00
kr.: 45000,00
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Þessi áætlun cr gerð í samráði við forstöðumanninn og telur hann ómögulegt að komast af með minna.
35.-39. Liðirnir óbreytlir.
40. Liðurinn er óbreyttur að öðru leyli en því að athugasemd er hnýtt við, sem
virðist sjálfsögð.
41. Lögfræðingar og hagfræðingar hafa myndað með sjer fjelag, meðal annars í
þeim tilgangi að gefa út tiinarit, en treystast eigi að gera það styrklaust svo
dýr sem prentun er nú, og hafa þeir því farið fram á 1000 kr. styrk í þessu
skyni. Með því að mikil nauðsyn er á riti sem þessu, hefir þótt rjelt að
verða við þessari beiðni.
42. Húsið yfir listaverk Einars Jónssonar iná nú heita fullgert, en að sjálfsögðu
þarf það viðhald, upphilun og lýsingu, og mun ekki veita af 8000 kr. í þessu
skyni. Ekki er ætlast til að neitt af þessu fje renni til Einars Jónssonar, að
öðru leyti en því, að hann hafi ókeypis húsnæði þar og sennilega ljós og
hita. Hins vegar er ekki ólíklegt, að hann fái eitthvað af þvi fje, sem er
ætlað listamönnum.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Um 16. gr.
Fjárveiling þessi er svipuð því sem hún er eftir gildandi fjárlögum, þegar
með er talin uppbót sú, er aukaþingið 1920 veitti. Formaður fjel. hefir farið
fram á nokkru hærri fjárhæð, en stjórnin hefir ekki sjeð sjer fært að stinga
upp á hærri fjárhæð en 200 þús. kr. og það þó þannig, að hin gamla fjárveiting til búnaðarfjelaga falii niður.
Liðurinn er óbreyttur, en alhugasemdinni vikið lítið eitt við.
Liðurinn svipaður og í gildandi fjárlögum að öðru leyti en því, að uppbót
á launin er hjer talin með.
Liðurinu er óhreyltur nema að því leyti, að laun skógræktarstjóra og skógarvarða eru tekin eftir launalöguin með upphót.
Landmælingarnar eru ákaflega dýrar, en ekki þykir fært annað en halda
þeim áfram.
Laun dýralækna eru lögákveðin og slyrknum til Hólmgeirs Jenssonar og til
dýralæknisnema er haldið eins og í gildandi fjárlögum.
Liðurinn er óbreyltur.
Það er gert ráð fyrir, að bráðlega muni fást maður, er taki að sjer forstöðu
efnarannsóknarstofunnar. Eru laun hans hækkuð nokkuð og aðrar fjárveitingar til ranusóknarstofunnar settar þannig, að þær koini sem næst hinu
sanna. Þær eru nú alt of lágar.
Mjög víða á landinu er að vakna áhugi fyrir raforkunotkun og víða koma
beiðnir að um rannsóknir í þeitn efnum. Þennan áhuga er vert að styðja, og
er full áslæða til að hið opinhera taki þátt í kostnaði sem af slíkum rannsóknum leiðir. Það hefir því þótt full ástæða til að taka upp fjárveitingu í
þessu skyni, stjórninni til umráða.
Liðurinn er óbreyttur.
Liðurinn er lögákveðinn.
Fjárveiting þessi er lækkuð um 10000 kr. vegna þess að fjelagið er losað við
skylduna til að senda mann í fiskierindum til útlanda. Kostnaðurinn við
þessa sendiför er vitaskuld meiri en mismuni þessuni nemur, en á inóti
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kemur það, að ekki er gert ráð fyrir, að dýrtíðaruppbót sje greidd eins og
nú er ákveðið
13. Hjer er safnað saman í einn lið launum allra yíirmatsmanna eins og þau
eru ákveðin í lögum. Laun ullarmatsmanna hetir þó orðið að tvöfalda, þar
sem dýrtíðaruppbót er eigi ætluð þeim. Hið sama er um kjölmatsmenn.
Það hefir ekki þótt fært að ákveða ferðakostnað hverrar einstakrar legundar matsmanna fyrir sig og er því sett áætlunarupphæð í einu Iagi svo
há, að hún væutanlega er nægileg.
14. Liður þessi er óbreyttur, að eins tekinn undan efnarannsóknarstofunni, þar
sem búist er við að nýr maður taki við forstöðu hennar.
15. Upphæð liðsins óbreytt.
16. Liðurinn færður lítið eitt upp með hliðsjón af vaxandi starfi við skrásetning
vörumerkja.
17. —18. Óbreyttir liðir.
19. í Fornahvammi urðu áhúandaskifli síðastliðið vor, og er hinn nýi ábuandi
ekki fáanlegur til að skuldbinda sig til að hýsa gesti eða selja þeim beina
með minna en 1000 kr. styrk á ári.
20. Óbreyttur liður.
21. Ábúanda Bakkasels hefir áður verið veittur styrkur til gistihúshalds, en svo
lagðist selið í eyði svo að styrkurinn fjell niður. Nú er þar komin bygð aftur
og hefir ábúandinn farið fram á styrk til gistihúshalds þar. Með því að
nauðsyn er á að feröamenn geti átt kost á náttstað undir Öxnadalsheiði, er
stungið upp á 1000 kr. fjárveitingu lil þessa.
22. Helgi H. Eiriksson hefir verið ráðinn í þjónuslu ríkissjóðs sem námufræðingur meö launum sem aðstoðarveikfræðingur, alí að áskildu samþykki
Alþingis. Er gert ráð fyrir, að hann sjái um rekslur Helgustaðanámunnar og
selji silfurbergið. Líklegt þvkir að hann á þennan hátt endurgreiði ríkissjóði
laun sín, því að vitanlegt er, að ýmsir, sem námuna hafa leigt, liafa grætt á
þvi, og nú er silfurbergsekla í heiminum, þar sem náman hefir ekki verið
rekin í nokkur ár. Auk þessa á Helgi að geta haft á hendi ýmsar rannsóknir,
sem að haldi inega koma.
23. Liðurinn hækkaður í 22000 kr., þar sem það hefur sýnl sig að 20000 kr.
er ekki nóg.
24. Liðurinn er lögákveðinn.
25. Launin eru lögákveðin. Ferðakostnaður áællaður eins og nú.
26. Reynslan hefir sýnt, að fjárveiting þessi hefir komið að hinuin bestu notum,
en nauðsyn á nokkru framhaldi á verkinu, og eftir því sem hin svonefnda
»Eyri« er lengd meira fram, eftir því gerir brim minni usla á lóðum kauptúnsins og eftir því er kyrrara á höfninui.
27. Liðurinn er óbreyttur.
28. Það ber harla oft við, að islenskir sjómenn verða þurfandi eða að minsta
kosti atvinnulausir erlendis og borgaði rikissjóður Dana kostnað af heimsending þeirra þangað til sambandslögin nýju komu í gildi, en síðan hefir
þeim mest verið hjálpað með góðgerðasemi íslendinga í Kaupmannahöfn,
þegar þeir hafa þurft á að haida. Venjulega þurfa þeir ekki nema litla hjálp
og geta oft endurgreitt hana, en það er talin skylda hvers ríkis að veita slíka
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing)
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hjálp. Fyrir þessar sakir er gert ráð fyrir 500 kr. fjárveitÍDgu í þessu skvni,
en vitanlega er þetta að eins lausleg áætlun.
29. Laun húsagerðarmeislara eru ákveðin í launalögum.
30. Sigurður hrepp^stjóri Ólafsson á Hellulandi í Skagaíirði hefir fyrir alllöngu
fundið upp verkfæri, er hann kallar »rakslrarkonu«, en það er verkfæri, sem
fest er við grasljá og rakar úr skáranum um leið og slegið er. Verkfæri þetta
mun nú vera kunnugt orðið víðast um land og þykir gefast mjög vel og spara
mikla vinnu, einkum á blaulri jörð og sljettri. Maður þessi, sem er annars
alkunnur hugvitsmaður, hefir ekki fengið neina opinbera viðurkenningu fyrir
þessa uppfundningu að því undanskildu, að sýslunefnd Skagafjarðarsýslu
mun fyrir löngu hafa veitt honum örlitla upphæð í viðurkenningarskyni. Pað
þykir því vel til fallið, að ríkið sýni einnig nokkra viðurkenningu.
Um 17. gr.
Fjárveitingin er hækkuð úr 3100 kr. í 4000 kr., en vitaskuld er að eins
um áætlun að ræða.
Um 18. gr.
Skrá fylgir um eftirlaun þau, er ræðir um i I, a.—d.
Að öðru leyti skal þess getið um gr. þessa, að stjórnin hefir bætt við
þeim, er hjer segir:
1. Sigurði Jónssyni fyrv. ráðherra með 3000 kr.
2. Stefáni M. Jónssyni presti frá Auðkúlu með kr. 325,00. Hann heíir sagt af sjer frá
fardögum 1921 og er orðinn farinn að heilsu og efnalílill. Hin lögmæltu eítirlaun hans eru kr. 675,00, enda hefir hann verið mjög lengi prestur. Þessar
kr. 325,00 eru því hugsaðar sein viðbót við hin iögmæltu eftirlaun, og þykir
hann vel að henni kominn, með tilliti til, að hann hefir bælt ábýlisjörð sína
mikið og hefir nýlega bygt vandað íbúðarhús úr steini á jörðinni og lagt í
það mikið fje, sem hann nú tapar og verður eign hins opinbera.
3. Biskup hefir farið þess á leit, að ekkju Böðvars prests Eyjólfssonar í Árnesi
verði veitt nokkur eftirlaun Stjórninni hefir þótt rjett að verða við þessu.
Hún heitir Steinunn Pjetursdóttir.
4. Ekkju Matthíasar Jochumssonar eru ætlaðar 1200 kr., með hliðsjón af, að
það eru hæstu ekkjueftirlaun, samkvæmt þeim lögum, sem hjer hafa gilt i
því efni. Pykir skylt að sýna ekkju skáldsins þessa viðurkenningu.
Um 19. gr.
Til óvissra gjalda hefir ætíð verið áætlað alt of lítið, og er því stungið
upp á, að þessi fjárveiting sje færð úr 20000 kr. í 100000 kr.
Um 20. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

6°

o,

Um 21. gr.
Það er gert ráð fyrir, að vextir af viðlagasjóðslánum verði fvrst um sinn
og hefir sú regla þegar verið tekin upp.
Að öðru leyli er ekki ástæða til að fjölyrða um greinina.
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Vm 22. -23. gr.
Gefa ekki tilefni lil athugasemda.

Skrá
yfir lögmælt eftirlaun til embættismanna og embættismannaekkna
og barna í árslok 1920.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A. Embættismenn:
Franz Siemsen, sýslumaður í Gullbr. og Kjósarsýslu
(konungsúrskurður ls/« 1899)..........................................
Júlíus Halldórsson, hjeraðslæknir í Blönduóshjeraði
(konungsúrskurður 19 /4 1906).........................................
Einar Benediktsson, sýslumaður í Rangárvallasýslu
(konungsúrskurður 9 4 1907).........................................
Halldór Briem, kennari við gagnfræðaskólann á Akureyri.................................................................................
Marínó Hafstein, sýslumaður í Strandasýslu (konungsúrskurður s°/n 1908).................................................
Helgi Guðmundsson, hjeraðslæknir í Siglufjarðarhjeraði (konungsúrskurður 1/n 1910)..................................
Axel Valdemar Tulinius, sýslumaður í Suður-Múlasýslu (konungsúrskurður ’/- 1911)................................
Eiríkur Briem, 1. kennari við prestaskólann (konungsúrskurður 3O/io 1911).......................................................
Ásgeir Blöndal, hjeraðslæknir í Eyrarbakkahjeraði
(konungsúrskurður 26/5 1914).................................. —
Bjarni Jensson, hjeraðslæknir í Síðuhjeraði (konungsúrskurður 17 2 1914) .........................................................
Hannes Hafstein, ráðherra (konungsúrskurður 21,4
1914 ...............................................................................
Sigurður Þórðarson, sýslumaður i Mýra- og Borgarfjarðarsýslu (konungsúrskurður 7,10 1914)..................
Björn G. Blöndal, hjeraðslæknir í Miðfjarðarhjeraði
(konungsúrskurður 2s/7 1915).........................................
Sigurður Ólafsson, sýslumaður í Árnessýslu (konungsúrskurður 3°/7 1915).........................................................
Klemens Jónssou, landritari (konungsúrskurður 4/i
1917) ................................................................................
Davið Scheving, hjeraðslæknir i ísafjarðarhjeraði
(konungsúrskurður ’/s 1914).........................................
Flyt ...

kr.

i

kr.

1601,40
1133,33 i
641,91
1440,00
1008,00
1000,00
1876,62
1737,78
1000,00
1000,00
5333,33
2276 70
875,00
2571,35
4000,00
- -

1266,67
..........

28762,09
28762.09
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kr.

kr.

28762,09

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Flutt ...
B. Emhættismannaekkjur og börn:
Camilla Tómasson, ekkja Þórðar Tómassonar hjer197,00
aðslæknis, frá Cjí 1873 .................................................
Kristjana Hafstein, ekkja l’jelurs Hafsteins amtmanns,
529.16
frá V' 1875 .........................................................................
Elinhorg Thorberg, ekkja Bergs Thorbergs lands919.17
höfðingja, ftá '2 1886 .................................................
Kristín Skúladóttir, ekkja Boga Pjeturssonar hjeraðs187.50
læknis, frá 1/i 1890 ..................................
.................
Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Tb. Jónassen amt750,00
manns, frá ’/io 1891.........................................................
Ragnheiður Guðjóhnsen, ekkja Einars Guðjóhnsen
187.50
hjeraðslæknis í 13. læknishjeraði, frá ^/s 1891 ...
Asta Hallgrímssop, ekkja Tómasar Hallgrímssonar
350,09
læknaskólakennara, frá l/i 1894 ..................................
Þórhildur Tómasdóttir, ekkja eftir Helga Hálfdánar575,00
son forstöðumann prestaskólans, frá k'2 1894 ..........
Inguun Ha 1 ldórsdóltir, ekkja H. E. Johnsen svslu412,59
manns í Rangárvallasj’slu, frá 1 5 1894 .......................
Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar hjeraðs305,00
læknis í 4. læknishjeraði frá 1/s 1894 ..........
.........
Þuríður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sj’slumanns í
430,80
Suður-Múlasvslu frá ’/n 1895.........................................
Elisahet Itagnhildur Jónsdóltir, ekkja Úlafs Sigvalda187.50
sonar, frá ^/c 1896 .........................................................
Alfheiður Hclga Briem, ekkja Páls Briem amtmanns,
frá Ci 1905 ................................................. kr. 625,00
Sainkvæmt konungsúrskurði 21 3 1905,
handa dóttur hennar Þórdísi til fullra 18
ára, f. 1 4 1904 ......................................... — 100,0014 15 16 17 18 * *
725,00
Margrjet Magnúsdóttir, ekkja Ólafs Guðmundssonar
hjeraðslæknis, frá ’/i 1906
..........................................
187,50
Guðrún B. Gísladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar hjeraðslæknis .........................................................................
189,37
Lára Malviua Seheving, ekkja Guðmundar Seheving
hjeraðslæknis, frá 1 2 1909
..........................................
187,50
Eline Marine Bolelte Sveinsson, ekkja Hallgríms
Sveinssonar hiskups, frá 1 1 1910 ..................................
875,00
Ingihjörg Sigurðardótlir, ekkja Jóns Jónssonar hjeraðslæknis í Hróarstunguhjeraði, frá ’ » 1910 kr. 150,00
Flvt .. kr. 150,00
Flyt

7195,68

28762,09
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Flult ...
Flutt ... kr. 150,00
Samkvæmt konungsúrskurði */■* 1911,
handa börnum hennar, þar til þau eru
fullra 16 ára:
1. Ragnhildi f. w/7 1907 ............... ... — 80,00
2. Jóni Baldri f. 15/e 1909 .................. — 80,00

kr.
7195,68

kr.
28762,09

310,00
19. Póra Gísladóttir, ekkja Sigurðar l’álssonar hjeraðslæknis i Sauðárkrókshjeraði, frá F'n 1910 kr. 212,50
Samkvæmt konungsúrskurði 21 3 1911,
handa syni hennar, þar til hann er fullra
16 ára:
Páli f. S6's 1905 .................................. — 80,00
292,50
j
5

j
1
i
j
j
í
j
j
j

í
j

20. Þórunn Jónassen, ekkja dr. J. Jónassen landlæknis,
frá ’/is 1910
.................................................................
21. Elísabet Sveinsdóttir, ekkja Björns Jónssonar ráðherra, frá ^/h 1912.........................................................
22. Oliva Maria Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guðmundssonar sýslumanns, frá ’/í, 1913..........................
23. Johanne Margrelhe Havsteen, ekkja Júlíusar amtmanns Havsteen, frá 1/ti 1915..........................................
24. Sigríður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfirdómara, frá V? 1915................................................................
25. Theódóra Thoroddsen, ekkja Skúla Thoroddsen sýslumanns, frá ’/e 1916 .................................. kr. 535,17
Samkvæmt konungsúrskurði 3 « 1916,
handa börnum hennar, þar til þau eru
fullra 18 ára:
1. Sverri f. lb/7 1904
......................... — 100,00
2. Maríu Kristínu f. 12/9 19ð6 .......... — 100,00

539,17
600,00
560,83
750,00
500,00

735,17

26. Elin, ekkja Magnúsar landshöfðingja Stephensen, frá
1 5 1917 .............................................................................
27. Sofia Johnsen, ekkja fyrv. hjeraðslæknis Þorgríms
Johnsen, frá 1 s 1917.........................................................
28. Fórunn Stéfánsdóttir, ekkja fyrv. kennara sr. Jónasar
Jónassonar, frá 1'io 1917................................................
29. Guðnj’ Bjarnarson, ekkja fyrv. sýslumanns Björns
Bjarnarson, frá Fi 1919 .......................... kr. 350,00
Samkvæmt konungsúrskurði ”/a 1919,
Flyt ... kr. 350,00
Flyt

1200,00
321,53

200,00

13204,88 j

28762,09
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Flutt ...
Flutt ... kr. 350,00
handa börnuni bennar, þar til þau eru
fullra 18 ára:
1. Stefáni f. 11/7 1904 .......................... — 100,00
2. Dagtnar Camillu Þorbjörgu f. ’1,';
1905 .................................................. — 100,00

"gggq
kr.
13204,88

kr.
28762,09

550,00
30. Ragnheiður Vigfúsdóttir, ekkja Sig. Sigurðssonar hjeraðslæknis í Dalahjeraði .................................................
31. Vigdis G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals, hjeraðslæknis
í Borgarfjarðarbjeraði
.................................................
32. Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils pró
fessors, frá b'3 1920 .................................. kr. 340,00
Samkvæmt konungsúrskurði 12 11 1920,
handa 3 börnum hennar, þar til þau eru
fulha 16 ára:
1. Þórunni f. 99. sept. 1905 ............... — 100,00
2. Þorvaldi f. 20. mars 1907 ............... — 100,00
3. Jóni Þórði f. 15. jan. 1913
— 100,00
33. Sigríður Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yfirkennara.

187,50
187,50

640,00
360,00
15129,88

1.
2.
3.
4.

C. Uppgjafaprestar:
Stefán Stephensen, prestur að Mosfelli, frá fardögum
1900 .................................................................................
Tómas Björnsson, prestur að Barði, frá fardögum
1902 .................................................................................
Jón Magnússon, prestur að Ríp, frá fardögum 1904...
Páll Sivertsen, prestur að Stað í Aðalvík, frá fardögum 1906 .........................................................................

208,65
405,28
230,00
477,73
1321,66

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D. Prestsekkjur:
Anna í Kristjánsdóttir frá Póroddsstað..........................
Asta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað ..........................
Ástríður Petersen frá Svalbarði ..................................
Bergljót Blöndal frá Hvammi í Skagafirði..................
Björg Einarsdóttir frá Undirfelli ..................................
Camilla S. Briem frá Hruna.........................................
Elín Scheving frá Vogsósum..........................................
Guðríður Pjetursdóttir frá Höfða..................................

100.00
170.00
100,00
100,00
100,00
129.43
100,00
114,63

Flyt ...

914,06

45213,63
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27,
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Flutt ...
Guðrún J. Jóhannesdóttir frá Bergsstóðum.................
Guðrún Jónsdóltir frá Kolfreyjuslað ..........................
Guðrún Pjelursdóttir frá Görðum..................................
Guðrún Torfadóltir frá Hólmuni ..................................
Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðahólslað..........................
Hansina Þorgiímsdóttir frá Þingeyrum..........................
Helga Kelilsdóttir frá Grindavík ..................................
Ingunn Loftsdótlir frá Desjarmýri..........
.................
Jóhanna S. Jónsdóttir frá Viðvík..................................
Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti
..........................
Kristín Thorlacius frá Saurbæ í Eyjafirði ..................
Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólstað..................................
Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafelli
..........................
Maigrjet Þórðardóttir frá Gaulveriabæ..........................
Metta Einarsdóttir frá Stafafelli ..................................
Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum..................
Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði
Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ..........
Ragnhildur Gísladótlir frá Eyvindarhólum..................
Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað..................
Sesselja Þórðardóttir frá Skinnastað ..........................
Sigríður Jónasdóttir frá Melstað ..................................
Sigriður Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka..................
Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla
..........................
Vigdís Einarsdóttir frá Grunnavík................................
Þórey Bjarnadóltir Kolbeins frá Staðarbakka ..........
Þórunn S. Pjetursdóttir frá Eydölum ..........................
Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði
..........

Samtals ...

359
kr.
914,06
107,54
183,78
314,81 ;
134,40 i
158,95 :
31,81 j
100.00 •
101,55 :
150,00 :
181,40 ;
136,39 ;
118,43 j
117,25 ;
139.86
117,25
149,20 !
131,36
118,60
101,81
23,43 !
127,73 ;
188,06 j
131,26 í
100,00 i
104,16
115,53
204,48
297,30
—---------

kr.
45213,63

..........

50014,03

4800,40

49. Frumvarp
lil laga um breytingu á löguni nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld.
(Lagt fyrir Alþingi 1921.)
I. 2. gr. hljóði svo:
Úr hverri sókn á landinu greiðist áriega í ríkissjóð prestsgjald, er ekki
nemur minni upphæð en svarar 3 kr. fyrir hvern safnaðarlim 15 ára eða eldri.
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Helniingur gjaldsins gieiðisl sem persónugjald jafnl fyrir alla, en hinn helmingurinn sem niðuijöfnunargjald eftir efnum og ástæðuni, er míðast við aukaútsvar
hlulaðeiganda. Úndanþegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru í einhverju kirkjufjelagi ulan - þjóðkirkjunnar, því er prest hefir eða foi stöðumann, er fengið hifir
konunglega staðfeslingu, enda nemi framlög þau, er söfnuðurinn greiðir til prests
og kirkju, eigi minna en svarar 4 kr. 50 a. fyrir hvern safnaðarlim 15 ára eða eldri,
svo og þeir, sem ekki teljast til neins trúarbragðaflokks, sem viðurkendur er í
rikinu, enda greiði þeir til Háskóla Islands gjöld þau, er þeim hefði ella borið að
greiða til þjóðkirkjunnar.
4. gr. hljóði svo:
Sóknarnefnd skal gera árleg reikningsskil fyrir prcslsgjaldinu eftir fyrirmynd, sem stjórnarráðið semur nreð láði biskups. Reikninginn með fylgiskjölum
skal oddviti sóknarnefndar síðan senda prófasti fyrir lok janúarmánaðar, ásamt
upphæö þeirri í peningum, er boriö hefir að innheimta, en prófastur sendir síðan
ríkisfjehirði. Prófaslur getur haldið sóknarnefnd með alt að 1 kr. dagsektum fyrir
hvern nefndarmanna, til að gera skil á tilteknmn tíma.
II. 6. gr. 2. og 3. málsgrein hljóði svo:
Allan þann kostnað, sem hjer ræðir um, svo og koslnaö við hitun kirkju,
skal greiða úr sjóði kirkjunnar. Ef kostnaðurinn hvílir á fleiri kirkjum eða sóknum í sameiningu, skal honum skift niður á þær eftir tölu safnaðarlima í hverri
kirkjusókn. í þeiin sóknum, þar sem söfnuður hefir eigi á hendi umsjón og fjárhald
kirkju, skal öllum þeim koslnaði, sem um er lætt i þessari grein, svo og kostnaði
við liitun kirkju, jafnaö niður á þann hátt að sanra gjald komi á hvern safnaðarlim, sem gjaldskyldur er til kirkju.
7. gr. 1. og 2. málsgrein hljóði svo:
Úr hverri kirkjusókn greiðist árlega kirkjugjald lil þarfa sóknarkirkjunnar,
er ekki nemur minni upphæð en svaiar 1 kr. 50 a. fyrir hvern safnaðarlim 15
ára eða eldri. Helmingur gjaldsins greiðist sem persónugjald jafnt fyrir alla, en
hinn helmingurinn sem niðurjöfnunargjald eflir efnum og ástæðum, er miðast við
aukaútsvar hlutaðeiganda. Undanþegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru í
einhverju kirkjufjelagi utan þjóðkirkjunnar, því er prest hefir eða forstöðumann,
sem fengið hefir konunglega staðfestingu, svo og þeir, sem ekki teljast til neins
trúarhragðaflokks, sem viðurkendur er i landinu, þó með þeim skilvrðum, sem
tekin eru fram í 2. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta hefir biskupinn samið að tilhlutun ráðuneytisins og sent
því með brjefi, dagsettu 22. janúar 1921.
Ráöuneytið hefir fallist á frumvarpið í aðalatriðum og lætur sjer nægja
að vfsa til athugasemda biskupsins þarum, sem prentaðar eru hjer á eftir.
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Fylgiskjal.
A t h u g a s e m d i r biskupsins.
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Framkoma frumvarps þessa til breytingar á sóknargjaldalögunum frá
1909 er bein afleiðing þeirrar breytingar, sem orðið hefir á öllu verðmæti peninga síðan er þau lög voru sett.
1 stað hinna gömlu tekna af sóknunum (fasteignatíundar, lausafjártíundar,
dagsverka, lambsfóðurs og offurs) var prestsgjaldið i sóknargjaldalögunum ákveðið
sem persónugjald, að upphæð 1 kr. 50 a. á hvern sóknarmann, 15 ára eða eldri,
og befír það haldist óbreytt siðan, þólt öll önnur gjöld hafl verið hækkuð. En
eins og tímarnir hafa breytst siðan er þessi lög voru sett, og ekki síst nú, eftir
að laun presta hafa verið bætt með launalögunum frá 1919, ber fylstu nauðsyn
til þess, að þetta gjald verði hækkað og ríkissjóði þann veg bættur upp sá útgjaldaauki, sem launabæturnar hafa haft i för með sjer.
Með þeirri hækkun prestsgjaldsins, sem bjer er farið fram á, mun láta
nærri, að rikissjóður fái endurgreilt það, er hann nú verður að greiða i föstum
launum til prestastjettar landsins. Útgjöldin til prestastjettarinnar, þ. e. föstu launin, eins og þau eru ákveðin í launalögunum, nema nú samtals kr. 303,600,00.
Með hækkun sóknargjaldanna til prests eins og bjer er farið fram á, yrðu tekjur rikissjóðs af sóknunum (að frádregnum 6°/o innheimtulaunuin) c. kr. 170,000,00
Þar viö bætast svo heimatekjur presta, rúmar ................................... — 50,000,00
og vextir af Kirkjujarðasjóði .................................................................. — 40,000,00
eða saintals c. kr. 260,000,00
Samkvæmt þessu verður mismunurinn á tekjum og gjöldum um 43 þúsund krónur, en sú upphæð fer vist sama sem ekkert fram úr framlagi ríkissjóðs
til Prestlaunasjóðs undanfarið, og hlýtur auk þess að fara minkandi með ári
hverju, eftirþví sem vextirnir af Kirkjujarðasjóði aukast. Hvað sneitir kirkjugjöldin,
þá er hjer farið frain á tilsvarandi hækkun þeirra, úr 75 aurum upp í 1 kr. 50 a.
Hver nauðsyn er á hækkun kirkjugjaldsins, þarf ekki að taka fram. Eins vist og
það er, að hag kirkna hefði verið vel borgið á þessum eifiðu tímum, ef kirkjurnar hefðu nolið sinna gömlu tekna, sem lögákveðnar voru áður en sóknargjaldalögin voru selt, jafnvíst er hitt, að sóknargjöldin hafa viðast hvar ekki
hrokkið fyrir nauðsynlegum úlgjöldum, svo ekki að eins hefir orðið að grípa til
hækkunar 'hins lögskipaða gjalds, heldur og viða orðið að gripa lil sjóðseignar
hlutaðeigandi kirkju i hinum Almenna kirkjusjóði, svo þvert á móti tilgangi sjóðsins, sem það er. Það mun þá lika vera orðin rjett almenn ósk innan safnaðanna,
að kirkjugjaldið verði hækkað, svo ótvíræð reynsla sem fengin er fyrir þvi, að
gjöldin hrökkvi ekki fyrir útgjöldum, enda hafa kirkjustjórninni borist úr ýmsum
áttum óskir þar að lútandi, bæði frá Synódus, bjeraðsfundum og jafnvel safnaðarfundum.
Það nýmæli hefir verið tekið upp í frumvarpi þessu, að helmingur þessara hækkuðu gjalda greiðist sem persónugjald, en hinn helmingurinn sem niðurjöfnunargjald eftir efnum og ástæðum. Eins og kunnugt er, hefir sóknargjaldalögunum frá fyrstu verið það til foráttu fundið, að sá jöfnuður, sem þar væri
gerður á gjöldunum til prests og kirkju, væri ranglátur, þar sem þar væri ekkert
tillit haft til efna og ástæðna manna. Þessu verður ekki ineð rjeltum rökum
Alþt. 1021. A. (33. löggjafarping).
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hrundið, og því hefir þessi aðferð verið tekin upp hjer, að jafna helmingnum
niður eftir’ efnum og ástæðum. Með þeim hætti verður gjaldhækkunin ekki til
neinna' tilfinnanlegra þyngsla þeim, er minna hafa gjaldþolið, og má þvi gera
ráð fyrir, að með því verði komið í veg fyrir óánægju manna vegna gjaldhækkunarinnar, er hún lendir mestmegnis á þeim, er minst finna til hennar.

43. Frumvarp
til laga um sendiherra i Kaupmannahöfn.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.
í Kaupmannahöfn skal vera sendiherra, er konungur skipar, og sendisveitarritari, er ráðherra skipar. Aðra starfsmenn, sem nauðsynlegir eru að
dómi ráðherra, ræður sendiherra.
2. gr.
Laun sendiherra, húsaleiga, risnufje og skrifstofuhald greiðist úr ríkissjóði, eftir ákvæðum fjárlaga.
3. gr.
Stjórnin gefur út eiindisbrjef handa sendiherranum og ákveður starfssvið hans.
4. gr.
Heimilt er sendiherra að krefjast borgunar fyrir störf sin, eftir gjaldskrá, er ráðherra setur. Borgun þessi rennur í rikissjóð.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Alþingi hefir þegar ákveðið að sendiherra skuli skipaður i Kaupmannahöfn, og hefir þessu hoði verið fullnægt eins og kunnugt er. Jafnframt hefir
skrifstofa sú, sem stjórnarráðið hefir haft í Kaupmannahöfn, verið lögð niður
og sendiherrann tekið við störfum hennar, auk þess sem hann gegnir hinum
venjulegu sendiherrastörfum. Það virðist þvi rjettast að lögfesta þetta fyrirkomulag, og það því fremur sem nauðsyn er á að hafa lagaákvæði um, að
heimilt sje að gefa út gjaldskrá, er sendiherra fylgi, um þóknun fyrir störf
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hans. Ætla má, að nokkuð fáist upp
hátt, en hversu mikið er eigi unt að
við, er útgáfa vegabrjefa, staðfesting
Um hinar einstöku greinar
athugasemdir.
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i skrifstofukostnað sendiherrans á þennan
segja. Þau störf, sem hjer er einkum ált
eftirrita, vmisleg störf í þágu skipa o. tl.
frumvarpsins virðist ekki þörf aö gera

ii

44. Frumvarp
til laga um seðlaútgáfurjett o. fl.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).

1. grTil 31. mars 1923 skal seðlaútgáfu í ríkinu hagað þannig: Rikissjóður
gefur út og lánar Landsbankanum 3 milj. kr. i seðlum, en íslandsbanki gefur
út það, sem þar þarf umfram til viðskifta, svo sem landsstjórn, að fengnum tillögum Landsbankans, telur hæfilegt.

>
í
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2. gr.
Seðlar rikissjóðs, sem i 1. gr. getur, skulu liygðir á sama hátt og seðlar
þeir, er gefnir hafa verið út samkvæmt lögutn nr. 14, 18. sept. 1885, og hafa
sama rjelt að öllu leyti. Landsbankinn greiðir rikissjóði eftir á við hver áramót
2% af þeim 3 milj. kr., er um getur í 1. gr., talið frá 1. júli 1921. Gjald til
Byggingarsjóðs fellur burtu. Um gerð seðlanna, prenlunarkostnað þeirra og annað, sem að þeim lýtur, fer eftir gildandi fyrirmælum.
3. gr.
Ef þörf er á, getur stjórnarráðið gefið nánari fyrirmæli um seðlaskifti
þau, er ræðir um i 1. gr., og eru báðir bankarnir skyldir að hlíta þeim
fyrirmælum.
4. gr.
Leyfistími íslandsbanka er á enda 31. des. 1933. A tímabilinu frá 31.
mars 1923 og til enda leyfistimans skal bankinn draga inn seðla sína alla, þannig
að sem næst jafnhá tjárhæð sje dregin inn á ári hverju og tekin úr viðskiftaveltu. Ef ágreiningur rís um þetta milli bankanna, sker sljórnarráðið úr, svo að
bindandi er fyrir þá.
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Seðlaútgáfa sú, sem á þennan liátl losnar, hverfur á þessu tímabili til
Landsbankans, er þá gefur út seðla eins og viðskiftaþörfin krefur, eftir lagafyririnælum, sem sett skulu fyrir 31. mars 1923.
5. gr.
fslandsbanka er skylt að selja Landsbankanum með nafnverði það af
gullforða sinurn, er hann þarf eigi til tryggingar eigin seðlum sinurn, og má
hann þvi eigi láta neitt af forða þessum af bendi, nema hann áður hafi boðið
hann til kaups með áður nefndu verði og Landsbankinn neilað að kaupa. Eigi
má fslandibanki heldur á neinn annan hátt binda þennan forða þannig, að
Landsbankinn geti eigi fengið hann, ef hann þarf hans til tryggingar seðlum sinum.
6. gr.
Ákvæðin í lögum nr. 66, 10. mai 1905, um gjald fslandsbanka til rikissjóðs, haldast óbreytt, en önnur gjaldaákvæði falla niður.
7. gr.
Allir þeir seðlar fslandsbanka, sem í umferð eru á hverjum tima, skulu
trygðir með málmforða samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt í lögum nr. 66, 10.
nóv. 1905.
8. gr.
íslandsbanka er heimilt að auka hlutafje sitt um alt að 100° o. Ef um
meiri aukning er að ræða, þarf til þess samþykki stjórnarráðsins.
9. gr.
íslandsbanki er skyldur til, meðan hann hefir meiri hluta seðlaútgáfunnar
og seðlar hans eru óinnleysanlegir með gulli, að greiða ókeypis og eflir þörfum
í Reykjavík, sainkvæmt brjefi eða simskeyli, fjárhæðir, sem Landsbankinn borgar
inn i reikning fslandsbanka við viðskiftabanka hans i Kaupmannahöfn, og flytja
á sama hált og ókeypis það fje, sem Landsbankinn þarf að flytja frá Reykjavik
til Kaupmannahafnar, eftir þvi, sem innieign hans þar leyfir.
10. gr.
íslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sína með
þeim fresti og á þann hátt, er stjórnarráðið samþykkir.
Helmingur andvirðis þeirra hinna yngri seðla, sem eigi koma fram að
lokum til innlausnar, rennur i rikissjóð.
Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátt, að sannað er,
hversu miklu nemur, og rikissjóður á að bera skaðann, og er það þá samningamál milli baukans og stjórnarráðsins, hversu fer um andvirði þeirra seðla.
11. gr.
Leyfisbrjef bankans frá 5. nóv. 1902 heldur gildi sfnu, að því leyti sem
lög þessi breyta þvi eigi.
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12. gr.
Með lógum þessuin er úr giidi numin 2. gr. laga nr. 16, 18. maí 1920,
svo og önnur lagaákvæði, er fara i bága við þau.

)
'

13. gr.
Lög þessi öðiast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
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Eins og kunnugt er hefir íslandsbanki nú einkarjett til að gefa út peningaseðla hjer á landi, þó þannig að rikissjóður má gefa út 3 < milj. kr., er hann
hefir lánað Landsbankanum. En þessi rjeltur ísiandsbanka er einnig takmarkaður
þannig, að bankinn má eigi gefa út án sjerstaks levfis nema 21/* milj. kr., svo
að einkarjettur hans er nú, eftir að seðlaútgáfan er komin upp úr 31/* milj. kr.,
í raun og veru aðeins hindrunarrjeltur. Úr þessu hefir verið bælt á siðustu árum með þvi að veita fslandsbanka leyfi til skamms tíma i senn til þess að gefa
út þá seðla, sem viðskiftaþörfin krefur, en þetta fvrirkomulag er óhagkvæmt að
ýmsu leyti, enda fói Alþingi 1917 stjórninni að leita samkomulags um þetta mál,
og það gerði stjórnin. Lagði hún fyrir Alþingi 1919 frumvörp um skipun þessara mála, en þau frv. náðu eigi samþykki Alþingis, og í þess stað voru enn
samþykt lög um að heimila íslandsbanka aukna seðlaútgáfu, er einungis gilda
til 1. maí 1921. Fvrir þann tíma verður því að skipa þessuin máluin á einhvern
veg, og þess vegna hefir stjórnin leitað samkomulags í þessu efni við báða bankana, og hefir það íyrirkomulag, er frv. ráðgerir, náð samþykki beggja bankanna
i flestum aðalatriðum. Eins og nú stendur er fslandsbanki bundinn svo miklum
og margvislegum viðskiftum við allan þorra landsmanna, að það verður að telja
hina brýnuslu nauðsyn, að hann geti starfað áfram og haft það lánstrausl erIendis, sem unt er. Og eftir því sem næst verður komist í þvi efni, verður ekki
fyrirkomulag frv. því til fyrirstöðu, að hann hafi sama lánstraust og áður en
hann komst í kreppu þá, sem hann hefir verið i um hrið.
Grundvallarhugsun þessa frv. er sú, að fslandsbanki gefur eftir seðlaútgáfurjelt sinn allan, en þessi rjettur hverfur lil Landsbankans smátl og smátt. Með
þessu fyrirkomulagi verður breylingarinnar tiltólulega litið vart í viðskiftalifinu,
og er það útaf fyrir sig töluverður kostur.
Um hinar einstöku gr. frv. er þess að geta, sem bjer segir.
Um 1. gr.
Ástæðan til þess, að það ráð er upp tekið að auka seðlaútgáfu rikissjóðs
og lána Landsbankanum seðlana, er sú, að nauðsvnlegt er að auka veltufje Landsbankans sem allra fyrst, en þetta hefði hlotið að dragast, ef biða hefði átt eftir
annars konar seðlum. Af þeim seðlum, sem nú eru notaðir, mun vera nægilegt
til þangað til 1923, en það mundi taka hjer um bil 1 ár að útvega nýja seðla.
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Veltufjáraukning sú, sem Landsbankinn fær með þessu, er 2l/i milj. kr., því að
seðlar þeir, sem hann nú hefir að láni frá rikissjóði, eru 750000 kr.
Það getur ekki talist varhugavert á neinn hátt að gefa út nú 3 milj. kr.
í ógulltrygðum seðlum, þegar alhugað er, hversu mikið þarf með af seðlum til
viðskifta, og ljóst er það, að ef forsvaranlegt hefir verið að gefa út á þennan hátt
/2 milj. kr. 1885, þegar Landsbankinn átti ekkert til, er það forsvaranlegt að
hækka þessa upphæð í 3 milj. kr. nú, er varasjóður bankans er orðinn á 4. miljkr. Auk þess er og á það að líta, að þetta fyrirkomulag er ekki nema lil bráðabirgða, og verður þetta mál þvi aftur tekið upp í siðasta lagi á Alþjngi 1923.
Það sem með þarf af seðlum, auk nefndra 3. milj. kr., er ætlast til, að
fslandsbanki gefi út til 1923, og þá jafnframt að landsstjórnin hafi gát á þeirri
seðlaútgáfu og geti kipt í taumana, svo að hún verði eigi umfram hæfi.
Um 2. gr.
Gefur ekki tilefni til frekari athugasemda en gerðar hafa verið við L grÞó má benda á, að gjaldið, sem hjer er ráðgert, er hið sama og bankinn nú
greiðir fyrir seðla þá, er hann hefir að láni frá rikissjóði.
Um 3. gr.
Akvæði þessarar gr. eru aðeins til vara og óliklegt, að til þeirra þurfi að
taka, en rjeltara virðist samt að hafa þau.
Um 4. gr.
Því er hjer slegið föstu, hve nær leyfistimi Islandsbanka, sá er hann
öðlaðisl samkvæmt lögum nr. 11, 7. júni 1902, sje á enda, tii þess að útiloka efa
um það. Á timabilinu frá 31. mars 1923 og til þess er leyfistiminn er á enda
dregur svo íslandsbanki inn alla seðla sína og seðlaútgáfau færist i hendur
Landsbankanum, en öll nánari fyrirmæli þar að lútandi bíða nýrra laga. í þeim
lögum verður að kveða á um, hver gefi út seðlana (Landsbankinn eða ríkissjóður), um trygging fyrir þeim, gerð þeirra, gjald af þeim o. 11. o. fl. Frv. í þessa
átt verður að leggja fyrir Alþingi 1923 i siðasta lagi.
Um 5. gr.
Það þykir sjálfsagl, að þegar Landsbankinn tekur við meginhluta seðlaúlgáfunnar, verði talið óhjákvæmilegl, að hann tryggi seðla sína með gulli. Það
virðist þvi nauðsynlegt að tryggja honum nú þegar gull, og hefir það því verið
i skilyrðum haft við fslandsbanka, að hann láti Landsbankann hafa gull sitt
fvrir nafnverð, jafnóðum og fslandsbanki þarf þess ekki við lil tryggingar seðluin sínum og vill losa sig við það, enda þarf þá Landsbankinn að sama skapi
á því að halda. Þetta verður að teljast all-mikilvægt atiiði, en þess ber hjer að
geta, að nokkur hluti af gulli íslandsbanka er fenginn hjá Þjóðbankanum danska
með þeim skilyrðum, að það sje til tryggingar íslandsbankaseðlum samkvæmt
lögum, en þannig, að íslandsbanki má ekki láta það af hendi við aðra en
Þjóðbankann danska, nema sjerstakir samningar komi til. Nú er það auðsælt,
að fslandsbanki getur ekki framselt meiri rjett en hann hefur, og verður því
Landsbankinn að ganga inn i þennan rjett til gullsins, og leita svo fyrir sina hönd
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samninga við Þjóðbankann, ef það annars á þeim tíma, er til gulls þessa þarf
að taka, þykir nftuðsynlegt að fá einmitt það gull.
Um 6. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.
Um 7. gr.
í þessari grein er það ákveðið, að allir seðlar bankans skuli hjer eftir
trygðir með 37Vao/o og tryggingunni komiö fyrir samkvæmt lögum nr. 66, 10.
nóv. 1905.
Um 8. gr.
Það er eðlilegt, að íslandsbanki þurfi heimild til að auka hlutafje sitt,
þvi að minkun seðlaútgáfunnar rýrir starfsfje hans. Og fyrir aukningunni eru
seltar hömlur, sem hljóta ftö teljast nægilegar, enda ýmsir, sem álita hömlur í
þessu efni óþarfar.
Um 9. gr.
Þessi grein er um yfirfærslur milli íslands og Danmerkur, og er alveg
eins og gildandi ákvæði þar að lútandi, að þvi undanskildu, að yfirfærsluskyldan
til Kaupmannahafnar er nú bundin við, að íslandsbanki eigi inni þar, en eftir
gildandi ákvæðum er skyldan ótakmörkuö, og hefir það ákvæði valdið hinum
mestu óþægindum og erfiðleikum.
Um 10. gr.
í gildandi lagaákvæðum er ekkert um innköllun seðla íslandsbanka, en
sennilegt er, að bankinn geti kallað þá inn með hæfilegum fresti, ef breytt er um
gerð þeirra. En rjett þykir að taka þetta fram beinlínis, bæði um hina eldri seðla
hans (með mynd konungs) og hina yngri seðla, til þess að útiloka vafa. í lögum eru eigi heldur nein ákvæði um, að ríkissjóður eigi neina hlutdeild í gróða
þeim, sem leiðir af, að seðlar lýnast. En nú hefir náðst samkomulag við stjórn
bankans um það, að helmingur þessa gróða af hinum yngri seðlum renni í rikissjóð, en gróðinn í þessu efni af hinum eldri seðlum hlýtur að falla allur til
bankans. Það er vitaskuld, að þegar hinir yngri seðlar verða kallaðir ;inn,
ber ríkissjóði að greiða helming andvirðis þeirra seðla, er inn kunna að verða
leystir af bankanum eftir það tímatakmark, sem sett hefir verið, svo framarlega sem bankinn hefir, áður en til innlausnar kom, greitt rikissjóði helming
gróðans.
3 málsgr. greinarinnar á við óhöpp, eins og t. d. brunann i Borgarnesi
í haust er leið.
Um 11. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.
Um 12. gr.

Þessi gr. er að sumu leyti afleiðing 9. gr., en að sumu leyti sjálfsögð.
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Um 13. gr.
Rjett virðist að lög þessi öðlist þegar gildi, til þess að Landsbankinn fái
sem fyrst aukning veltufjár síns, en þess ber að geta, að formlega bindandi fyrir
íslandsbanka verða lög þessi ekki fyr en aðalfundur eigenda hans hefir samþykt
breytingar þær, er þau gera á leytisbrjefi hans, en eftir þvi, sem á undan er
gengið, virðist eigi hætta á því, að þessar breytingar verði eigi samþyktar.

45. Frumvarp
til laga um heimild handa landsstjórninni til framkvæmda á rannsóknum til
undirbúnings virkjunar Sogsfossanna.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1- grLandsstjórninni er heimilað að gera eða láta gera mælingar, uppdrætti,
útreikninga, lýsingar, kostnaðaráætlanir og aðrar rannsóknir, er þarf til fullnaðardrátta að virkjun Sogsfossanna til orkunýtingar og veitu orkunnar til nolkunarstaðanna, þar á meðal orkuveitur til almenningsþarfa. í sambandi við
þær er henni og heimilað að láta gera samskonar rannsóknir um lagningu
járnbrautar frá Reykjavík lil Sogsfossanna og nm Suðurlandsundirlendið svo
langt austur eflir, sem henni þykir ástæða til.
2. gr.
Ef landsstjórnin felur öðrum rannsóknir þessar, þannig að þeir menn,
sem framkvæma þær, eru ekki í þjónustu hennar beinlínis, skal hún láta
vinna alt rannsóknarstarfið í samráði við og undir eftirliti verkfræðings eða
verkfræðinga, er hún skipar til þess, og rnega þeir ekkert starf hafa á hendi
fvrir þann eða þá, sem hafa tekið að sjer framkvæmd rannsóknarinnar, meðan hún stendur yfir. Verði vatnastjórn skipuð áður en rannsóknin kemur til
framkvæmda, má landsstjórnin fela henni eftirlit það, er um ræðir i þessari grein.
3. gr.
Landsstjórninni er heimilað að greiða kostnað allan við störf þau, er
getur i 1. og 2. gr., úr landssjóði til bráðabirgða, en allur kostnaðurinn skal á
sinum tíma, ef virkjun fossanna kemst i framkvænid, teljast með virkjunarkostnaði þeirra, og endurgreiðast landssjóði af þeim, er heimild fær til virkjunarinnar, ef heimild verður veitt til að framkvæma hana á kostnað annara
en landssjóðs, og skal greiðslan áskilin i heimildinni.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samhljóða frumvarpi, er meiri hluti milliþinganetndarinnar i fossamálinu samdi.

46. Frnmvarp
til laga um vörutoll.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1. gr.
Af vörum, sem fluttar eru til íslands og ekki eru sendar i pósti, skal
greiða gjald í rikissjóð, eftir þyngd vörunnar með umbúðum eða eftir rúmmáli,
svo sem hjer segir:
1. Af kornvörum, jarðeplum, steinolíu, sementi, kalki, tjöru, krít, leir, karbíd,
bensíni, þakhellum, netakúlum og tómum flöskum 30 au. af hverjum 50 kg.
2. Af heyi, glnggagleri, tómum tunnum, gaddavir, girðingastólpum úr járni, þakjárni, smíðajárni, stáli, oliufóðurkökum, melasse, melassemjöli, kjötfóðurmjöli,
fiskfóðurmjöli, bjólklöfum (blökkum), saum, brýnum, hverfisteinum, kvarnarsteinum, sláttuvjelum, plógum, herfum, skóílum, kvíslum, spöðum, bátavjelum (mótorum), lausum umbúðum, tómum pokum, korki, netagarni, tilbúnum seglum, allskonar köðlum, færum, olíum i tunnum og dunkum, öðrum en
steinolíu og bensíni, strigaábreiðum (Presenninger), járnbrautarleinum, húsapappa allskonar, akkerum, akkerisfestum (hlekkjafestum), kokolit, járnbitum,
ofnum, eldavjelum, járnpipum, gipsi, hefilspónum, sagi, olíufatnaði, gólfdúkum
(Linoleum) og gólfbræðingi (Linotol) 75 au. af hverjum 50 kg.
3. Af allskonar vefnaðarvöru, fatnaði, öðrum en olíufatnaði (þar með talinn
allskonar skófatnaður), tvinna og allskonar garni, öðru en allskonar seglgarni
og netagarni, 1 kr. 80 au. af hverjum 10 kg.
4. Af salti og kolum, hverskonar sem eru og hvort sem varan er flult á land
eða lögð til gevmslu i skipum úti eða öðrum geymslurúmum á floti í landhelgi eða flutt á höfnum inni eða vogum yfir í önnur skip, þeim til notkunar:
a. af salti 1 kr. 50 au. af hverri smálest;
b. af kolum 3 kr. af hverri smálest.
Kolatoll þann og salttoll, sem ræðir um í þessum lið, skal eigi innheimta
meðan lög nr. 13, 12. ágúst 1919, um aðflutningsgjald af salti, og lög nr. 27,
28. nóv. s. á., um aðflutningsgjald af kolum, ern i gildi.
5. Af trjávið, hurðum, gluggum, húsalistum og tunnustöfum 9 aura af hverju
teningsfeti.
6. Af allskonar leikföngum, allskonar munum, sem eingöngu eru ætlaðir til
skrauts, úr hvaða efni sem þeir eru, og munum, sem að meiri hluta efnis að
verði til eru úr gulli, silfri, platínu eða gimsteinum, 3 kr. af hverjum 10 kg.
Alþt, 1921. A. (33. löggjafarping).
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7.Af öllum öðrum gjaldskyldum vörum 60 au. af hverjum 10 kg. Sama gjald
skal greiða af öllum þeim vörum, sem heyra til 1.—2. og 4.—5. lið, ef þær
eru í umbúðum með öðrum vörum, sem eigi falla undir sama tolltaksta.
Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem sjerstaklega er lagður tollur á,
prentaðar bækur og blöð, gull og silfur til tryggingar innlendum bankaseðlum,
skip, bátar, tígulsteinar, óhreinsað járn í klumpum, heimilismunir manna, er
flytja vislferlum til landsins, vanalegur farangur ferðamanna, pappír, tilbúin áburðarefni, hey, síld til beitu, steinlímspípur, leirpípur, sandur og endursendar
fiskumbúðir. Auk þess eru undanþegnar allar íslenskar vörur, sem endursendar
eru til landsins frá útlöndum, ef þær eru endursendar í sömu umbúðum, sem
þær voru sendar í burtu, enda sje gjaldheimtumonni ríkissjóðs, þar sem heimsend
vara er sett á land, afhent vottorð frá tollgæslustöð, þar sem varan er flutt á
skip til heimsendingar, um að hún sje íslensk vara.
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil
tolleining, en minna broti skal slept,
.2- grGreiða skalj og í ríkissjóð 1 kr. af hverjum póstböggli, sem kemur til
landsins.
Gjald þetta greiðir viðtakandi í frímerkjum um leið og hann tekur við
bögglinum, og skal pósthúsið, setn afhendir bögguliun, líma þau á hann og stimpla
þau á venjulegan hátt. Af póstbögglum, sem endursendir eru til útlanda, skal
ekkert gjald greiða nje af prentuðum blöðum eða bókum.
Heimilt er póstafgreiðslumönnum að opna böggulsendingar, sem sendar
eru í pósti frá útlöndum, að viðtakanda ásjáandi eða umboðsmanni hans, um leið
og þær eru afhentar, ef grunsamt þykir, að eigi sje rjett frá skýrt um innihald þeirra.
3. gr.
Nú kemur það í ljós, að vörutollur sá, er ræðir um í 6. eða 7. lið l.gr.,
verður að teljast svo hár, að eigi sje sanngjarnt hlutfall milli hans og útsöluverðs
vörunnar, og er stjórnarráðinu þá heimilt að færa niður tollinn, ef þess er óskað.
Tollinn má þó aldrei færa lengra niður en svo, að hann sje eins og segir í 2.
lið 1. gr.
Stjórnarráðið skal um hver áramót birta í B-deild Stjórnartíðindanna skrá
um ívilnanir þær, sem á næsta ári á undan hafa verið veittar samkvæmt
þessari gr.
4. gr.
Vörutollinn skal greiða lögreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, þar sem
varan er flutt úr skipi, nema hún samkvæmt farmskrá skipsins eigi að halda
áfrarn með sama eða öðru skipi til annarar hafnar innanlands, og að því er
lausakaupmenn snertir, þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl sín eftir gildandi löguni. Gjald þetta greiðist með peningum eða með ávísun, stílaðri upp á
borgun við sýningu, á banka eða aðrar peningastofnanir eða áreiðanleg verslunarhús, ef nægileg skiiríki, þau er innheimtumaður tekur gild á sina ábyrgð, eru
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fyrir því, að ávisunin verði greidd. Vórutoil skal ákveða eftir farniskrá skipsins
eða farmskírteini.
5- gr.
Hinar gjaldskyldu vörur niá eigi byrja að flylja úr skipi fyr en skipstjóri
eða afgreiðslumaður hefir skilað lögreglustjóra öllum skjölum, er skipsfarminn
snerla, og íátið fylgja skriflegt vottorð skipstjóra upp á æru og samvisku um
það, að eigi sjeu í skipinu aðrar eða meiri gjaldskyldar vörur til þess staðar en
þær, er tilfærðar eru á farmskránni, og þær, sem hann þá samstundis skýrir
frá, að ætlaðar sjeu skipinu sjálfu, skipverjum eða farþegum til neyslu i því.
Sje uppskipun hyrjuð áður en fullnægt er fyrirmælum þessarar greinar, verður
skipstjóri sekur um all að 1000 kr.
6- gr.
Eigi má án samþykkis innheimtumanns afhenda viðtakendum gjaldskyldar vörur fyr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæli varðar sektum, alt
að 200 kr., á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins, ef hann er þar á
staðnum. Hafi vörur verið afhentar viðtakanda án samþykkis innheimtumanns,
eða áður en hann hafi fengið kvittun innheimtumanns fyrir því, að gjaldið sje
þegar greitt, þá er viðtakandi skyldur til að skýra lögreglustjóra frá þessu þegar
í stað, eða í síðasla Iagi innan 3 daga frá því, er hann tók við vörunum, og
greiði'hann þá gjaldið um leið, ef það er eigi þegar greitt. Vörutollurinn fellur í
gjalddaga, þegar skip það, er vörurnar flytur, hefir hafnað sig þar, er gjaldið á
að greiða.
7. gr.
Lögreglustjóri hefir vald til þess, hve nær sem vera skal, að heimta af
hverjum manni i umdæmi sínu, er ástæða þykir til að ætla, að fái gjaldskyldar
vörur frá úllöndum, æru- og samviskuvottorð skriflegt um það, hvort hann hafi
fengið þess konar vörur, og ef svo er, hverjar og hve mikið af þeim.
Tregðist nokkur við að gefa vottorð þau, sem ræðir uin í þessari grein,
má þvinga hann til þess með dagsektum, alt að 20 kr. á dag, og getur lögreglustjóri tiltekið sektirnar i brjefi til viðtakanda.
.
8. gr.
Farmskrá yfir alian farm skips skal (rá hverju landi vera samin í Iveirnur samhljóða samritum, og auk þess samhljóða útdræltir úr farmskránni yfir
vörur þær, sem fara eiga á hverja einstaka höfn. Svo skal á farmskránni tilgreina
þvngd á öllum vörutegundum og hverri um sig, nema trjávið, trjegluggum, hurðum, tunnustöfum og húsalistum, sem tilfært skal á farmskránni eflir tölu teningsfeta. Annað eintakið af aðalfarmskránni afhendist lögreglustjóra á þeirri höfn,
þar sem skipið fyrst hafnar sig. Lögreglustjóri skal síðan senda sljórnarráðinu
samiilið af aðalfarmskránni með fyrstu ferð, en útdrættina úr aðalfarmskránni
skal afhenda lögreglusljóra eða umboðsmanni hans á hverri höfn, þar sein vörurnar samkvæmt þeim eiga að aflermast, og skulu þeir síðan fylgja tollreikningunum frá hverjum innheimtumanni.
Sje ógreinilega sagt frá um gjaldskyldar vörur í farmskránni, eða ef skýrsl-
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urnar þar að lúlandi eru eigi fullnægjandi, eða ef ástæða þykir til að rengja, að
rjelt sje skýrt frá, má lögreglustjóri eða umboðsmaður hans láta rannsaka farminn og hafa eftirlit með uppskipun, svo sem með þarf. Kostnað þann, sem af
þessu leiðir, skal greiða úr landssjóði, ef skýrslurnar reynast rjettar, en ef þær
reynast ónákvæmar, fellur kostnaðurinn á skipstjóra, eða, ef nauðsyn krefur, á
þá, er við vörum taka.
Það varðar skipsljóra sektum, alt að 1000 kr., ef farmskrár fylgja eigi
skipi, samdar eins og hjer er mælt fyrir, eða ef vanrækt er að afhenda þær lögreglusljóra eða umboðsmanni hans.
9. gr.
Xú verður maður uppvis að því að hafa vanrækt að skýra innheimtumanni, áður lögmæltur frestur sje liðinn, frá tollskyldum vörum, er hann hefir
innflutt eða tekið við, eða að því að hafa sagt rangt til um slikar vörur, án
þess að yfirlýsingin sje gefin á þann hátt, er í 155. gr. almennra hegningarlaga
25. júní 1869 segir, og skal hann þá sæta frá 50 til 1000 króna sektum.
Xú hefir raaður ranglega gefið slíka yfirlýsingu á þann bált, sem í 155.
gr. almennra hegningarlaga greinir, eða á annan samsvarandi hátt, og skal liann
sæta þeirri refsingu, sem í nefndri grein hegningarlaganna er ákveðin, þó þannig,
að aldrei verði beitt vægari refsingu en 30 daga einföldu fangelsi eða lægri sektum en 100 króna.
Enn fremur skal jafnan, auk refsingar, greiddur þrefaldur tollur af vörum þeim, er undan hefir verið skolið eða rangt sagt til um.
Auk þeirrar refsingar, er í 1. og 2. málsgrein segir, skal sá, er þrisvar
hefir gerst sekur um þar nefnd brot, við þriðja brot, og ef miklar sakir eru,
dæmdur til þess að hafa fvrirgert leyfi til verslunar eða umboðssölu, ef hann
hefir slíkt leyfi. Að liðnum 5 árum frá dómsuppsögn að telja, getur hann þó fengið slík leyfi aftur, enda hafi hann eigi á þeim tíma orðið sekur af nýju um brot
gegn ákvæðum þessara Iaga. Sá, er eigi hefir slík leyfi, er hann verður brotlegur,
gelur eigi fengið þau fyr en að sama tíma liðnum.
Yið ákvörðun sektanna skal taka sjerstakt tillit til þess, hvort viðtakandi
hefir haft ástæðu lil að ætla, að lögreglustjóri hefði af farmskrá eða öðrum slikum skilríkjum fengið vitneskju. um vöru þá, sem um er að ræða.
10. gr.
Hinar aðtlutlu, gjaldskyldu vörur skulu vera að veði fyrir gjaldinu og
sektum, og hefir eigandi eigi rjett til að ráða yfir þeim fyr en búið er að greiða
gjöld þessi. Veðrjelturinn helst eins, þótt vörurnar hafi verið afhentar viðtakanda.
Sjeu ekki skil gerð samkv. 5. gr., hefir lögreglustjóri vald til að selja vörurnar,
án undangengins lögtaks eða fjárnáms, t'l lúkningar gjaldi og sektum. Það skal
gera á uppboði, er boðað sje með viku fyrirvara, og má lögreglusljóri krefjast
borgunar við hamarshögg. Nú næst eigi til vöru þeirrar, er gjaldið átti af að
greiða, og má þá, án undanfarandi birtingar, gera lögtak fyrir vörutolli og sektum
í öðrum eigum viðtakanda og selja hið lögtekna á sama hátt og að framan greinir
um hina gjaldskyldu vöru.
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11. gr.
Verði sú raun á, þegar gjaldskyldar vörur eru íluttar til Islands, að nokkuð af þeim hafi ónýtst eða rýrnað, eða vörurnar hafi með einhverjum hætti farið
forgörðum á leiðinni eða við uppskipun, skal ekkert gjald greiða af því, sem
farist hefir, ef eigandi eða umboðsmaður hans sannar með vottorði lögreglustjóra
eða umboðsmanns hans, að farmskráin telji meira en viðtakandi fær.
. Þegar sjóskemdar vörur eru seldar á uppboði, skal gjaldið greiða fyrir
fram af uppboðsandvirðinu, og fáist eigi svo hált boð, sern gjaldinu nemur, gengur uppboðsandvirðið alt í landssjóð, að kostnaði frádregnum.
12. gr.
Nú er gjaldskyld vara, er vörutollut hefir verið greiddur af, flutt úr landinu aftur, og getur útflytjandi þá fengið hjá lögreglustjóra skírteini þar að lútandi. Ef bann síðan skilar þvi skírteini aftur, með áritun útlendrar tollstjórnar
um það, að vara sú, sem ræðir um i skirteininu, sje þangað innflutt, þá skal
endurgreiða honum tollinn, að frádregnum innheimtulaunum.
13. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál. Þó sæta brot gegn 2. málsgrein 9. gr. sakamálsmeðferð.
14. gr.
Seklir allar eftir 5. og 6. gr. renna í rikissjóð. Hið sama er um sektir
eftir 7., 8. og 9. gr., nema einhver hafi komið því til leiðar með frásögn sinni,
að sök komist upp, og fær hann þá helming sekta.
15. gr.
Fyrir gjaldheimtum og sektum eftir lögum þessum skal lögreglustjóri gera
reikning samkvæmt reglum þeim, sem settar eru eða settar kunna að verða um
opinber reikningsskil.
16. gr.
I.ög þessi öðlasl gildi 1. jan. 1922.

Athugasemdir við 1 a g a f i u m v a r p þetta.
Xleð því að það er alkunnugt, að þegar hin gildandi vörutollslög voru
fyrst samþykt á Alþingi, stóð um þau mjög mikil deila, milli meðhaldsmanna
vörutollsstefnunnar annars vegar og meðhaldsmanna verðtoilshugmyndarinnar
hins vegar, þótti rjelt, er endurskoðun skattalöggjafarinnar stóð fyrir dyrum, að
spyrja þá, sem nánust kynni hafa af vörutollinum, um álit þeirra á honum og
hvort þeir telji hann eða verðlollinn heppilegri, að öllu athuguðu. Þeir, sem mest
kynni hafa i þessum efnum, eru lögreglustjórarnir, þvi að þeir annast innheimtuna, og kaupmenn og kaupfjelög, sem greiða tollinn. Með þetta fyrir augum og
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nieð hliðsjón af, að nokkur reynsla var þá komin á verðtollinn, vegna laga nr. 2,
15. mars 1920, voru allir lögreglustjórar og auk þess Kaupmannaráðið í Reykjavík
og Samband íslenskra samvinnufjelaga spurð um álit sitt í þessu efni, með brjefi,
dags. 8. apríl þ. á. Bæði Sambandið og Kaupmannaráðið hafa svarað, hið fyrnefnda á þann veg, að það hallast að verðtolli, en hið síðarnefnda í þá átt, að
það mælir með vörutoili. Af lögreglustjórunum hafa aftur á möti aðeins svarað
10, og þar af mæla 9 með vörulolli og 1 með verðtolli. Svör hafa ekki komið
úr Suðurmúla-, Skaftafells-, Rangárvalla-, Árnes-, Vestmannaeyja-, Gullbringu- og
Kjósar-, Dala-, Stranda- og Þingeyjarsýslum. Pess má þó geta, að um vörutollsinnheimtu eða verðtolls mun alls eigi vera að ræða í Rangárvallasýslu og lítið
eða alls ekki í Dalasýslu. Einnig má geta þess, að ætla má, að lögreglustjórunum í Skaftafellssýslu og Vestmannaeyjakaupstað hafi eigi þótt rjett að binda sig
þegar með neinu svari í þessu efni, þar sem þeir eiga báðir sæti á Alþingi.
Ef nú er litið á hin komnu svör, sjest eins og áður er vikið að, að af
12 svörum mæla 10 með vörutolli en 2 móð verðtolli. Það virðist þvi naumast
verða um það deilt, að vörutollshugmyndin er miklu vinsælli hjá þeim, sem ætla
má, að kunnugastir sjeu. Og ef litið er til raka þeirra, sem færð eru, verður því
eigi neitað, að öll rökin eru þeirra megin, sem halda vörutollinum fram. Þetta
er þó ekki þann veg að skilja, að engin rök megi færa með verðtolli, heldur á
þann veg, að þau svör, sem honum halda fram, eru svo stutt, að þess er alls
eigi getið, á hverju þau byggist, jafnvel eigi í aðalatriðunum.
Þegar verðtollur sá, sem ræðir um í lögum 15. mars 1920, var til umræðu á Alþingi, var því af hálfu stjórnarinnar haldið fram mjög ákveðið, að tilætlunin með honum væri, auk þess að útvega ríkissjóði tekjur, að reyna hvernig
hann væri í framkvæmdinni, enda var þetla mjög eðlilegt, þegar litið er bæði til
þess, að mikil deila hafði um þetta staðið áður og að endurskoðun skattalöggjafarinnar stóð þá fyrir dyrum. Það virðist því eigi fjarri sanni að líta svo á,
að Alþingi hafi með nefndum lögum ályktað að láta þá reynslu, sem fengist til
næsta þings, skera úr, hvort framvegis skyldi hallast að vörutolli eða verðtolli.
En til þess að fá að vita um þessa reynslu virðist eina rjetta leiðin að spyrja
innheimtumennina og tollgreiðendurna. Og eftir því seœ þessi svör hafa fallið,
virðist eðlilegt, að stjórnin stingi upp á vörulolli, einmilt þegar litið er til aðgerða Alþingis um þetta mál áður.
Astæðan til að þessi hafa orðið úrslitin hjá stjórninni er þó engan veginn
sú, að hún játi eigi, að verðtollur hafi ýmislegt til síns ágætis, sjerstaklega það,
að hann virðist koma rjettlátar niður en vörutollur. En jafnframt verður að álíta,
að honum sjeu samfara svo margir og' verulegir ókostir, að hann verður að öllu
samantöldu að teljast óheppilegri en vörulollur. Er hjer sjerstaklega átt við það,
að verðtollur er sem tekjustofn alls eigi eins ábyggilegur fyrir ríkissjóð og vörutollur, bæði vegna verðsveiflna og erfiðleika á innheimtu. Má í þessu efni vísa til
umsagna innheimtumanna, en umsagnir þessar munu verða lagðar fyrir þingið,
og þykir því eigi ástæða til að fara íleiri orðum um þær hjer, heldur er nægilegl
að visa til þeirra, þar sem þær til samans taka það fram, er virðist aðalatriðið
í þessu máli.
Frumvarp það, senr hjer liggur fyrir, er i aðalatriðunum eins og gildandi
vörutollslög. Að sjálfsögðu eru hin gildandi ákvæði færð saman i eina heild, til
þess að þau, sjeu hægri til yfirlits, en einmitt þetta var nauðsynlegt, vegna þess
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að vörutollslögunum hefir margsinnis verið breytt síðan þau voru fyrst lögleidd
árið 1912.
Það, sem einkum kefir verið fundið til foráttu núgildandi vörutollslögum,
er það tvent, að tollurinn komi altof þungt niður á sumum vörum, er tollast í
6. flokki, í hlutfalli við verðinæti þeirra, og að sumar vörur, sem eru sjerstaklega
verðmætar og tollast í sama flokki, sjeu of lágt tollaðar. Úr þessu hvorttveggja
heflr nú verið reynt að bæta, hinu fyrnefnda með þvi að veita stjórnarráðinu
heimild til að færa tollinn niður með ákveðnum skilyrðum og innan ákveðinna
takmarka, og hinu siðara með því að skifta 6. fl. í tvent, þannig, að þær vörur,
sem væntanlega eru verðmestar eða verða að teljast lítt þarfar, svari miklu hærri
tolii. Það skal að sönnu játað, að þessar breytingar auka að nokkru fyrirhöfn
við innheimluna, en þó eigi svo, að því er virðist, að slíkt sje eigi tilvinnandi,
vegna rjettlátari tollunar, sem með þessu fæst. Það er vitaskuld álitamál, hvað
taka skal með í hinum nýja flokki, engu siður en flokkaskiftingin yfirleitt. En
um hana er þess að geta, að stjórninni hefir, að þvi er hina gömlu flokkaskiftingu snertir, þótt rjettast að halda henni óbreyttri, vegna þeirrar festu, sem komin er á í þessu efni við margra ára framkvæmd laganna. Því skal þó eigi neitað,
að óverulegur flutningur milli flokka geti verið rjettmætur, og mundi stjórnin ekki
setja sig á móti því, innan ákveðinna takmarka, ef Alþingi vill svo vera láta, en
hins vegar sjer stjórnin eigi ástæðu til að gera það að tillögu sinni.
Frv. gerir ráð fyrir jafnháutn vörutolli og nú er, að þvi undanskildu, að
gjaldið fyrir póstböggla er hækkað upp í 1 kr. og gert er ráð fyrir ntiklu hærra
gjaldi i hinum nýja flokki.
Ef gert er ráð fyrir svipuðum innflutningi og verið hefir venjulega, ætti að
mega vænta þess, að vörutollurinn nenti um 1l,2 rnilj. kr. á ári.
Um hinar einstöku gr. frv. þykir óþarft að ræða.

47. Frumvarp
til laga um breytingu á 1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júlí 1911.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
1- gr.
1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júlí 1911, oröist þannig:
Þegar flultar eru til landsins vörur þær, er nú skal greina, skal af þeint
gjöld greiða til ríkissjóðs, þannig:
1. Af allskonar öli, límonaði og öðrum samskonar óáfengum drykkjum, sem
ætlaðir eru óblandaðir til drykkjar, kr. 0,30 af hverjum lítra.
2. Af sherry, portvíni og malaga kr. 2,00 af hverjum lítra.
3. Af kognaki og vínanda með 8°/'o styrkleika eða minna kr. 3,00 af hverjum
lítra, yfir 8“o og alt að 12% styrkleika kr. 4,00 af hverjum líta, yfir 12%
og alt að 16% styrkleika kr. 5,00 áf hverjum lítra.
Af vínanda, sem aðfluttur er til eldsneytis eða iðnaðar og gerður er óhæf-
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ur til drykkjar undir umsjón yfirvalds, kr. 2,00 af hverjum lítra, og af ilmvötnum og hárlyfjum, sem vínandi er i, kr, 4,00.
4. Af rauðvíni, á’axtasafa, súrum berjasafa og öðrum slikum áfengum eða óáfengum drvkkjum, sem ekki eru taldir í öðrum liðum, kr. 1,00 af hverjum
lítra.
5. Af sódavatni kr. 0,06 af hverjum lítra.
Ef vörutegundir þær, sem taldar eru í töluliðunum 2., 3., 4. og ó., eru
innfluttar i ilátum, sem rúma minna en lítra, skal greiða sama gjald af
hverjum 3 4 lítra sem af Iítra í stærri ílátum,
6. Af tóbaki allskonar, reyktóbaki, neftóbaki, munntóbaki og óunnu tóbaki, kr.
4,00 af hverju kg.
7. Af tóbaksvindlum og vindlingum (cigarettum) kr. 8,00 af hverju kg.
Vindlingar tollast að meðtöldum pappírnum og öskjum eða dósum, sem
þeir seljast í.
8. Af óbrendu kaffi og kaffibæti allskonar 60 aura af hverju kg.
9. Af allskonar brendu kaffi 80 aura af hverju kg.
10. Af sykri og sírópi 15 aura af hverju kg.
11. Af tegrasi 150 aura af hverju kg.
12. Af súkkulade 75 aura af hverju kg.
13. Af kakaodufti 50 aura af hverju kg.
14. Af öllum brjóstsykurs- og konfekttegundum kr. 2,00 af hverju kg.
Af vörutegundum þeim, sem nefndar eru í töluliðunum 1 — 5, skal brot úr
tolleiningu, sem nemur helmingi eða meiru, talið sem heil tolleining, en minna
broti skal slept. Af vörutegundum í 6. —14. lið ber að reikna tollinn af háifri
tolleiningu, þannig að 3/'* og þar yfir telst heil, 'ji alt að 3 * hálf, en minna broti
skal slept. Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalds og notuð til
lækninga á sauðfje, eru undanþegiu lollgjaldi.
Af vörum, sem ætlaðar eru til neyslu skipverjum sjálfum eða farþegum
á því skipi, er vörurnar flytur, skal eigi toll greiða. Á fyrstu höfn, er skipið tekur hjer við land og á að sj’na skipsskjöl sín eítir gildandi lögum, skal lögreglustjóri eða löggiltur umboðsmaður hans rannsaka skipsforðann og aðrar þær
birgðir af tollskyldum vörum, er bryti skipsins eða aðrir menn í skipinu kunna
að hafa meðferðis eða umráð yfir, hvort sem þær eru taldar í tollskránni eða
sjerstakri skrá, eða þær eru hvergi tilfærðar i skipsskjöiunum. Bryta skipsins er
skylt að láta iögreglustjóra í tje skriflegt drengskaparvoltorð um allar þær tollskyldar vörur, er hann hefir hönd yfir. Ef skipsforðinn eða umræddar vörubirgðir
eru meiri en svo, að ætla megi, að það nægi skipverjum sjálfum eða farþegum á
skipinu til neyslu í því, skal greiða toll af því, sem umfram er, eftir úrskurði
lögreglustjóra, Akvörðun lögreglustjóra hjer að lútandi liggur undir úrskurð stjórnarráðsins. Fyrir rannsókn þessa ber lögreglustjóra eða umboðsmanni hans 10 kr.,
er skipstjóri greiðir.
2. gr.
Lög nr. 12, 12. ágúst 1919, um breytingu á 1. gr. tolllaga fyrir ísland, nr.
54, 11. júlí 1911, eru feld úr gildi.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þelta.
Pær breytingar á gildandi tolllöggjöf, sem frv. þetta ráðgerir, eru þær,
sem hjer segir:
1. Tollur á vínanda og kognaki er hækkaður um 1 kr. á lítra, með hliðsjón af
samskonar tolli erlendis.
2. Tollur á kaffi og kaffibæti er hækkaður um helming (100°/°), enda hefir þessi
tollur staðið óbreyttur síðan fyrir heimsstyrjöldina.
3. Tollur á tegrasi er hækkaður úr 1 kr. i 1 kr. 50 au.
4. ToIIur á súkkulade er hækkaður úr 50 au. í 75 au. pr. kg. og tollur á
kakaodufti úr 30 i 50 au. pr. kg.
Um hækkanir þær, er ræðir um I 3. og 4. lið, er hið sama að segja og
tekið er fram um kaffitollinn, að þar umræddir tollar hafa ekki hækkað neitt
siðan heimsstyrjöldin hófst, og hækkun sú, sem hjer er farið fram á, er miklu
minni en sem svarar til lækkunar þeirrar, sem orðin er á gildi peninga.
Ef litið er til hversu mikið hefir verið flutt inn undanfarin ár af vörum
þeim, sem hjer ræðir um, virðist mega ganga út frá þvf, að tekjur af frv. þessu
verði ekki mikið undir 2 milj. kr. á ári, en nánari skýrsla hjer að lútandi mun
verða gefin um leið og frv. þetta verður lagt fyrir Alþingi.

(C. I, 1).
Hd.

48. Tillag-a

lil þingsályktunar um framkvæmd á 7. gr. sambandslaganna.
Flutningsmaður: Bjarni Jónsson frá Vogi.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina:
1. Að láta einn ráðherranna vera og heita utanríkisráðherra íslands.
2. Að lialda fast fram skilningi hins islenska hluta ráðgjafarnefndarinnar eftir
16. gr. sambandslaganna, að þeir menn sje islenskir embættismenn, sem
sendir eru eftir 7. gr. 3. lið, þangað sem engir eru danskir sendiherrar eða
sendiræðismenn, og slíkt hið sama ráðunautar, sendir eftir sömu gr. sama lið.
3. Að láta þá menn hafa embættisheitið sendiherra um slundarsakir, sem stjórnin
sendir til sjerstakra samninga eftir 7. gr. sambl. 3. lið.
4. Að láta þessa sendiherra um stundarsakir gera alla samninga fyrir ísland og
láta utanríkisráðherra vorn undirrita staðfesting þeirra með konungi.
5. Að sjá um, að sendiherra vor í Kaupmannahöfn gangi þar að öllu til jafns
við sendiherra annara þjóða, ef svo er eigi áður.
6. Að sjá um, að einkaritari konungsins yfir íslandi hafi rjett embættisheiti, en
kallist eigi lengur »Kabinetssekretær for de islandske Anliggender«.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþiug).
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40. Frumvarp
til laga um veiting ríkisborgararjettar.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).
Rikisborgararjettur veitist prestinum Jóhanni Martin Meulenberg í
Landakoti í Reykjavík, sem fæddur er í Þýskalandi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Jóhann Martin Meulenberg, kaþólskur prestur í Landakoti í Reykjavík,
sem er fæddur i Hillenberg í Þýskalandi 30. október 1872, kom hingað til
lands árið 1903. Hann hefir dvalið hjer siðan nema ófriðarárin fjögur; þá var
hann i Danmörku, vegna þess að honum var bannað að fara heim hingað
meðan á ófriðnum stóð, en þegar ófriðurinn skall á, var hann á ferð erlendis.
Vegna hinnar löngu dvalar utan Þýskalands hefir hann mist ríkisborgararjett
þar, og hefir nú sótt um ríkisborgararjett hjer á landi.

(C. II. 1).
Ed.

50. Tillaga

til þingsályktunar um skipun nefndar til að ihuga fossamálið.
Flutningsmenn: Guðmundur ólafsson, Einar Árnason og
Guðmundur Guðfinnsson.
Efri deild Alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til að íhuga
fossamálið.

(C. III. 1).
Kd.

51. Tillaga

til þingsályktunar um skipun viðskiftamálanefndar.
Flutningsmenn: Jón Þorláksson, Bjarni Jónsson frá Vogi, Jakob Mölier.
Neðri deild Alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til að íhuga og
gera tillögur um viðskiftamál landsins, þar á meðal sjerstaklega um viðskiftahöratur og um verslunarrekstur fyrir reikning rikisins.
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(A. XXVI. 2).
Ed.

52. Wefhdarálit

um frurav. til laga um afnám laga nr. 12, frá 18. sept. 1891, um að íslensk lög
verði eftirleiðis að eins gefin út á íslensku.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin telur rjett, að frumv. verði samþykt, og vísar til ástæðna stjórnarinnar fyrir þvi.
Alþingi, 21. febr. 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
forni. og framsögum.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson.

(C. IV. 1).
Wd.

.53. Tillaga

til þingsályktunar um skipun nefndar til að rannsaka orsakir fjárkreppu bank
anna m. m.
Fiutningsm.: Pjetur Oltesen, Eirikur Einarsson og Einar Þorgilsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skipa 5 rnanna nefnd, til að rannsaka
orsakirnar til fjárkreppu bankanna og til að koma fram með tillögur um, hvernig
megi sem fljótast og best greiða úr henni og að tryggja, ef mögulegt er, að
samskonar fjárkreppa komi ekki fyrir framvegis.

(C. III. 2).
líd.

54. Breytingartillaga

við tillögu til þingsályktunar á þingskj. 51.
Flutningsmenn: Sveinn Ólafsson, M. J. Kristjánsson, Þorleifur Jónsson,
Stefán Stefánsson, Þorsteinn Jónsson, Gunnar Sigurðsson, Þorl. Guðmundsson.
Tillagan orðist svo: Neðri deild Alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til að
íhuga bankamál rikisins og önnur skyld mál.
Tillagan heiti: Tillaga til þingsályktunar

um

skipun peningamálanefndar.
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(C. V. 1).
E<1.

55. Tillaga

til þingsályktunar um skipun nefndar til að rannsaka orsakir fjárkreppu bankanna, m. m.
Flutningsmaður: Björn Kristjánsson.
Efri deild Alþingis ályktar að skipa 3 manna nefnd, til að rannsaka orsakirnar til fjárkreppu bankanna og lil að koma fram með tillögur um, hvernig
megi sem fljótast og best greiða úr henni og að tryggja, ef mögulegt er, að samskonar fjárkreppa komi ekki fyrir framvegis.

A s t æ ð u r.
Oft hefir verið ástæða til þess, að þingið gerði sjer sem best grein fyrir
því, bvernig fjárhagshorfurnar eru, ekki einungis fyrir landssjóð, sem ávalt er
verið að fylla með nýjum og nýjum sköttum og tollum, en sem ekki hrökkva
fyrir úlgjöldunum, heldur hvernig fjárhagshorfur þjóðarinnar eru yfirleitt. Viðskiftakreppa sú, sem tók landið heljartökum, er mikilvægasti þátturinn i þvi að
skapa það ástand, sein verið hefir i landi hjer síðan í byrjun ársins 1920. Pað
er þvi mjög áriðandi að gera sjer Ijóst, af hverju sú viðskiftakreppa stafaði, þvf
með öðru móti er ekki hægt að lækna það mein eða fyrirbyggja, að slikt komi
fyrir aftur.
í blöðum þeim, sem minst hafa á orsakirnar til fjárkreppunnar, hafa
sum talið, að hún stalaði af því, að margir hefðu tapað á sildarsölu og kjötsölu
árið 1919, að mikið af vörum hefði verið óselt á því ári og langt fram á
sumar 1920, að menn lifðu ekki nógu sparlega o. s. frv. Og þeir, sem allra óskírast hafa kveðið að orði um fjárkreppuna, hafa talið eðlilegt, að fjárkreppa
væri hjer, eins og sumstaðar annarsstaðar, gætandi ekki að því, að ástæðurnar
voru þar all aðrar, skortur á framleiðslu og alt of ör innflutningur á almennum
vörum, sem hvorugu er til að dreifa hjer.
Ekkert af þessuin atriðum getur verið orsökin til fjárkreppunnar. Að vísu
töpuðu sumir allmiklu fje á síldarsölu 1919, en aðrir græddu á henni, sem voru
svo forsjálir að selja i tima.
Þó tap einstakra manna væri mikið, þá hafa aðrar afuiðir Iandsins meira
en bælt upp það tap. Alveg er hið sama að segja um kjötsöluna. Flestir seldu
kjötið í tíma með góðum arði, en eitt fjelag varð útundan, sem seldi fyrir Iægra
verð en hæst bauðst.
Á hinn bóginn seldust t. d. gærur fyrir miklu hærra verð en við var
búist, og hefir því sú sala sennilega bætt mikið upp kjötsöluhallann, þegar litið
er á viðskifti landsins i heild sinni.
Kjötsalan og sildarsalan gátu því ekki orðið tilefnið tii fjárkreppu bankanna, eins og nánar mun veröa sýnt fram á.
Þá er það atriði, að allmikið af saltfiski landsins 1919 hafi selst siðar en
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búist var við. Oít hafa fyrra árs vörur að undanförnu eigi selst fyr en árið eftir,
oft svo miljónum kr. skifti, en eigi heflr það valdið almennri viðskiftakreppu.
Mun arðurinn af þeim vörum, sem seldust 1919, og aukið lánstraust erlendis, eins og þá á stóð, hafa hlotið að jafna þann halla.
En þeir, sem kynnu að vera i vafa um, að þetta álit mitt sje á rökum
bygt, geta sannfært sig um það, ef þeir bera saman reikning bankanna 1918 og
1919.
Þar munu menn sjá, að veltufje bankanna beggja á árinu 1919 (sparisjóðsfje og varasjóðir) hefir vaxið um 9V» miljón krónur, og hlaupareikningsfje
um lO'/i miljón krónur. Þessi gífurlega aukning á starfsfje bankanna mun hljóta
að hafa vegið upp á móti upphæðinni, sem stóð i óseldum vörum, ef bankastarfsemin að öðru leyti hefír gengið sinn rólega gang.
Og tæplega er hægt að gera ráð fyrir svo mikilli eyðslu í landinu á einu
ári, að hún hafl getað riðið neinn baggamun.
Og þar sem óseldar afurðir 1919 seldust smámsaman, og voru allar seldar
siðari hluta sumars 1920, hefði alls ekki átt að skorta fje til að borga með erlendis, ef sæmilega hefði verið á haldið.
Það verður því að leita dýpra að orsökunum til fjárkreppunnar. Hin
sanna orsök verður að finnast; annars er hætt við, að þjóðin verði eigi fær um
að afstýra annari fjárkreppu, sem hlýtur að fara i kjölfar hinnar, fyr eða síðar,
ef hin raunverulega orsök til hennar nú er ekki fundin.
Að kenna hinu og þessu um fjárkreppuna, sem litil eða engin áhrif gat
haft á hana, getur ekki til annars leitt en að draga athygli almennings frá hinnm raunverulegu orsökum.
II.
Komið hefir það fyrir, bæði innan þings og utan, að einstakir menn hafa
sýnt fram á, hversu nauðsynlegt það er, að menn fari að meta meir en áður að
tryggja þjóðfjelagið fyrir fjárhagslegum hættum. En það er eins og timinn sje
ekki kominn til þess, að menn geti sætt sig við að sinna slikum skoðunum.
Þegar nú styrjöldin er liðin hjá, tel jeg rjett í þessu sambandi, eftirkomendanna vegna, að skýra stuttlega frá, hvernig fjárhagsástand vort var á meðan á
styrjöldinni stóð; má mikið af því sjá hugsunargang ráðandi manna í fjármálunum, og sem leitt hefir vfir oss fjárkreppuna, að minu áliti alveg að nauðsynjalausu.
Jeg vildi því stuttlega lýsa, hvernig landið var fjárhagslega sett á meðan
á styrjöldinni stóð.
Allir munu kannast við, að á því var stórhælta, að Danir yrðu nauðugir
flæktir inn í styrjöldina; það óttuöust þeir sjálfir til siðustu stundar, og höfðu
þar af leiðandi allan viðbúnað. Þetta var öllum málsmetandi mönnum hjer kunnugt, og stjórn vorri allra kunnugast.
Ekkert var oss hættulegra en ef sambandsland vort hefði komist inn i
styrjöldina, og þar sem allir vissu, að á því var hætla, þurfti að hafa mikinn viðbúnað til þess að sjá landinu borgið, ef svo færi, og aðalviðbúnaðurinn hlaut að
Dggja i þvi að Iryggja landinu sem stœrstan gullforða, af nujntuðu tða ómgnluðu gulli.
Lögðu einstakir þingmenn mikla áherslu á þetta á þinginu 1914, en það
bar lítinn árangur.
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Menn áttuðu sig ekki á því, að gulls væri eða gæti orðið hin brýnasta þörf.
Það fyrsta, sem þáverandi stjórn gerði i þessu efni, var að leyfa íslandsbanka að hafa megnið af gullforða sinum i Danmörku, þvert ofan i gildandi lög
fyrir bankann. Og svo kvað vera enn farið að þann dag í dag. Og enginn veit,
nema stjórnin og bankinn, hvernig þessum svo nefnda gullforða er varið, bvort
hann hefir ekki verið aðeins rentuberandi inneign í útlendum bönkum og á nafni
bankans.
En bvernig sem hann hefir verið, hvers virði var hann fyrir ísland, ef
Danir hefðu komist í stríðið? Hvers virði var hann þá til þess að kaupa oss
fyrir áhöldin til að geta framleitt á neyðartímum?
Eins og menn þekkja, er atvinnuvegum vorum svo háttað, að bankarnir
geta ekki ávaxtað nærri alt fje sitt innanlands, nema svo sem rúmlega hálft árið,
ef þeir eiga að geta trygt það, að geta lánað versluninni, iðnaði, landbúnaði og
sjávarútvegi hið nauðsvnlegasta til að geta framleitt og svo til sumarviðskifta.
Megnið af þessu fje, sem handbært á að vera, er því árlega ávaxtað í útlöndum.
Pannig höfðu bankarnir báðir fje til ávöxtunar i útlöndum stríðsárin, að
frádregnum skuldum bankanna erlendis, eins og hjer segir, talið i heiium krónum:
1914: 1,812,164
1917: 3,114,357
1915: 6,614,514
1918: 7,756,687
1916: 6,935,332
Þessi lafla sýnir, að mest alt handbært fje bankanna safnaðist fyrir i útlöndum vetrarmánuðina, mest alt fjeð, sem nota átti á næsta ári til reksturs atvinnuvega landsins, og þar við bættist svo lánstraust það, sem bankarnir hafa
uotið sumarmánuðina, aðallega í Danmörku.
Öll framleiðsla landsins á komandi ári bygðist á þessu tvennu, inneigninni erlendis og lánstraustinu þar.
En hvernig hefði nú hagur vor verið, ef Danir hefðu komist inn í styrjöldÍDa eitthvert stríðsárið 1914 — 1918, er inneign vor þar var með mesta móti,
og ef Danir hefðu neyðst til að vera þeim megin, sem ver gegndi fyrir ísland,
sem var öllu líklegra að þeir yrðu? Hvernig hefðum vjer þá ált að framleiða?
Og ekkert var líklegra en að við, þegar svo hefði á staðið, hefðum verið afskornir
frá öllu brjefa- og ritsímasambandi við Danmörku, fyrirvaralaust og samdægurs.
Það hefði hlotið svo að vera. Ekkert gat þá annað legið fyrir þjóðinni en eymd
og manudauði af bjargarleysi, því ekkert var þá lil að kaupa fyrir. Jeg lel ekki
þessa um 1 « miljón kr., sem lalið er að íslandsbanki hafi þá átt sem málmforða hjer.
Gullmynt manna á meðal hafði ekki sjest í mörg ár, því seðlarnir höfðu
fyrir löngu útrýmt öllu gulli úr landinu. Eflaust það eina siðaða land í heimi,
sem svo stóð á fvrir.
A þessum altof veika, alveg óforsvaranlega þræði, að Danir kæmust ekki
i stríðið, hjekk möguleiki þjóðarinnar til að geta lifað styrjöldina af. Söfnun gulls
í landinu var eina tryggingin fyrir því, að lífi landsmanna væri borgið, ef styrjöldin hefði breiðst meira út.
Stjórn vorri var vel kunnugt um, að Danir höfðu þegar í upphafi styrjaldarinnar bannað útflutning á gulli og silfri úr landi, einnig til ísiands, þrátt
fyrir peningalög Dana og vor 23. mai 1873, sem þeir höfðu sjálfir sett og látið
birta á íslandi sem lög.
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Gulls var því að vísu ekki að vænta þaðan. En í Ameríku mátti lengi
fá gull eftir þörfum og með venjulegu verði, löngu eftir að styrjöldin byrjaði,
eða árin 1914 — 15—16. En stjórnin hlífði jaínan íslandsbanka við því að fá gull
þaðan til lögboðinnar tryggingar seðlunum, og hefir hlíft honum við því enn
þann dag í dag.
Og ómyntað gull frá Ameriku hefði jafnt getað forðað landsmönnum frá
hungurdauða eins og gulimynt. Það var þvi engin átylla til að leysa íslandsbanka undan því að gulltryggja seðlana á lögboðinn hált á meðan gull var fáanlegt og síðan það var fáanlegt á ný. Pað virðist þvi ekki hafa búið annað undir þessu tiltæki stjórnarinnar en að nota veigalausa átyllu (að gullið fjekst ekki
í Danmörku) til þess að greiða fyrir því, að bankinn gæti grætt á því að hætta
að gulltryggja seðlana á lögboðinn hátt.
Vonandi er, að næstu kynslóðir sjái fótum sinum betur forráð, er ný
heimsstyrjöld verður í aðsigi.
III.
Jeg hefi nú bent á, hversu lítilli varúð var beitt til þess að firra landsmenn hættu af st-yrjöldinni. Er þó vitanlegt öllum greindum mönnum, að varúð
í fjármáium er altaf nauðsynleg, en hvergi eins áriðandi eins og í meðferð fjár
lands og þjóðar á hættulegustu límum. Mjer var þetta ljóst þegar í byrjun styrjaldarinnar, eða á þingi 1914. Og af því jeg vissi að landið var peningalaust,
hafði aðeins bankaseðla, ávísun á gull, sem ekki var til nema að litlu leyti, seðla,
sem búast mátti við, að hvergi yrðu gjaldgengir nema sem lögþvingaður gjaldeyrir innanlands, þá lagði jeg og nokkrir þingmenn aðrir á þessu þingi áherslu
á, að landið yrði trygt með gullforða. Að þessu þingi loknu ritaði jeg grein í ísafold í september 1914, sem jeg nefndi »Bankaseðlar«. Átti hún að færa mönnum
heim sanninn um það, að eigi væri hættulaust að gefa út bankaseðla takmarkalaust, og að landið væri þar með svift allri gullmynt. Ritgerð þessa skrifaði jeg
svo ljóst, sem mjer var unt, og gerði mjer vonir um, að hver meðalgreindur maður mundi geta skilið hana.
En litla áheyrn fjekk sú grein hjá stjórninni. Sú eina ráðstöfun, sem
stjórnin gerði í þessu gullforðamáli, var sú að taka upp 60 þús. dollara í gulli,
sem stjórnin síðar seldi íslandsbanka. En ekki kvað það hafa liðið á löngu áður en bankinn sendi þessa upphœð aftur til Ameriku, sennilega með samþykki
stjórnarinnar. Hvort honum hefir bætst annað gull í staðinn, er mjer ókunnugt um.
Jeg skrifaði nú á ný framhaldsgrein í ísafold 1916, er jeg nefndi »Seðlabankar«, og sýndi enn fram á, að bankaseðlar væru ekki peningar, heldur ávisun
á verðmæti, gull, sem yrði að vera til hjá þeirri slofnun, sem gæfi þá út; þá
sýndi jeg og fram á, hvernig önnur lönd færu með seðlabanka sína og hvernig
seðlabankarnir höguðu sjer með notkun seðlanna, hverjar varúðarreglur ríkin
settu við vanbrúkun seðlanna o. s. frv. En ekki virtust þær upplýsingar koma
að tilætluðum notum.
Þingið ætiaðist þó til, að seðlaútgáfan væri takmörkuð, og ákvað því
sjálft framan af, hvað íslandsbanki mætti mest gefa út af hinum svo kölluðu aukaseðlum (seðlum umfram 21/? miljón kr.). En ávalt reyndist svo, að íslandsbanki
taldi sig þurfa meiri seðla en þingið veitti, og það var ekki að sökum að spyrja,
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að stjórn eftir stjórn veitti bankanum aukinn seðlaútgáfurjett, án þess að grenslast eftir, hver hin sanna gjaldmiðilsþörf vœri.
Og stjórnin og þingið selli bankanum kjörin svó góð, að það hefði verið
mjög gætin bankastjórn, sem ekki hefði freistast til að gefa sem mest út af seðiunum, til þarfra og óþarfra fyrirtækja. Svo mikill gróði hlaut að vera í aðra.
hönd af aukaseðlunum, sem ofan í kaupið ekki þurfti nú að gulltryggja á lögboðinn hátt.
Þegar þingið, sem siðari árin hefir alt verið í molum, sá, að stjórnin
rjeð orðið ein urn seðlaútgáfu bankans, þá slepti það, því miður, öllum tökum
og aíhenti stjórninni valdið lil að auka seðla bankans »svo sem viðskiftaþörfin
krefur að dómi landsstjórnarinnar«.
Landsstjórnin hefir því siðari árin haft ein ábyrgðina á þvi að ákveða
seðlaþörfina. En engin stjórn hefir enn — rnjer vilanlega — gert tilraun til að
grenslast eftir, hver hin sanna gjaldmiðilsþörf var á hverjum tíma, heldur
virðist stjórnirnar lrafa geiið bankanum hjerumbil sjálfdæmið, að gefa út svo
mikið af seðlum, sem hann viidi, vitandi þó, að sárlítil lögleg trygging stóð
að baki.
Bankanum virðist hafa verið gefið sjálfdæmið yfir, að kalla má ókeypis,
að fara með lánstraust landsins eftir geðþótta. Bankinn, sem hafði enga slarfandi
yfirstjórn (bankaráð) notaði því seðlana langt fram yfir hóf, enda eru nú afleiðingarnar komnar á daginn.
Engrar varúðar var gætt, öll hugsun stjórnarinnar gat tæplega verið önnur en að tryggja bankanum sem mesian arð. Eða þá að stjórnin hefir talið sjer
trú um, að seðlar væru peningar, þrátt fyrir allar umræðurnar um það mál 1914 —
1916 og oftar.
IV.
1 fyrsta kafia greinargerðar þessarar hefi jeg sýnt fram á, að bankanum
heíir bætst veltufje á árinu 1919, sem fyllilega mun vega upp á móti því, sem
óselt var af vörum landsins það ár og sem eigi seldist fyr en árið eftir.
Það sýnir, að árið 1919 hefir verið gott verslunarár fyrir landið, og því
safnast mikið veltufje, þó einstakir menn og eitt fjelag hafi orðið fvrir allmiklu tjóni.
Hið stóraukna veltufje bankanna og sparisjóða landsins sýnir, að arðurinn af verslun landsins yfirleilt hefir verið mikill, og að tap hinna einstöku kemur ekki til greina nema sem nokkuð skertur þjóðar-ársarður.
Og liti maður yfir öll styrjaldarárin, þá verður niðurstaðan sú sama.
Landinu í heild sinni hefir aukist uppsafnað veltufje, sem hefir fullkomlega haldist hönd i hönd við aukna dýrtíð.
Eftirfarandi skýrsla um veltufjáraukningu banka og sparisjóða landsins á
stríðsárunum sýnir þetta ljósast.
Jeg tel veltufje banka og sparisjóða eins og það var í árslok árin 1914
og 1919 og til veltufjár bankanna tel jeg þeirra eigið veltufje, sparisjóðsfje og
varasjóðsfjeð, talið i heilum þúsundum.
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Útkoman er þá þessi:

1914.
Einstakir sparisjóðir ...... .......................................... .........................
1,914,000
Veltufje Landsbankans:
a. Seðlar ............................................................................. 750,000
b. Bankalánið ................................................................. 2,000,000
e. Sparisjóðsfje .........................................
4,556,000
d. Varasjóður ...................................................................
921,000
8,227,000
Veltuíje íslandsbanka:
a. Hlutafjeð ..................................................................... 3,000,000
b. Sparisjóðsfje ................................................................ 3,001,000
c. Varasjóður ..................................................................... 376,000
6,377,000
16,518,000
kr.
Samtais
1919
hafa sömu liðir numið sem bjer segir:
Einstakir sparisjóðir .............................................................................
7,690.000
Veltufje Landsbankans .........................................................................
22,744,000
Veltufje Islandsbanka .......................
23,499,000
Samtals kr. 53,933,000
Veltufje banka og sparisjóða hefir því nærri því ferfaldast. Þar við bætist
svo aukning allra annara sjóða f landinu, sem má telja til aukins veltufjár landsins, og þar að auki stórmikil innstæða í bönkunum á hlaupareikningi.
Loksins hefir veltufje einstakra manna aukist, sem stendur í auknum
vörubirgðum og öðru, sem sparar bönkunum fje til lána.
Veltufje banka, sparisjóða og einstaklinga hefir því sýnilega meira en ferfaldast.
Sem dærni um það, hvað hlaupareikningsinnlög, sem jeg ekki tel sem
veltufje, hafa aukist í báðum bönkunum, set jeg hjer hlaupareikningsinnstæður
þeirra, eins og þær voru í árslok 1914 og 1919:
Hlaupareikningsinnlög 1914 ................................................. ............. kr. 2,184,187
sama
1919 ............. ................................................... — 18,796,964
Mismunurinn er laglegur búbætir við hið raunverulega vellufje bankanna,
því þó hlaupareikningsfje sje oft á hreyfingu, þá fer það stöðugt vaxandi, og
þeim mun meira stendur kyrt sem innstæðan verður stærri.
f*ó ekki þurfi frekari rök fyrir því, sem jeg mun skýra frá um vanbrúkun
bankaseðlanna, þá er þó nógu fróðlegt að setja hjer verðmæti aðfluttrar og útfluttrar vöru 1914 — 1918, eða styrjaldarárin. Aðfluttar og útfluttar vörur hafa numið eius og hjer segir í hundrað þúsundum:
Aðflutl
Útflutt
18,100,000 kr.
1914 20,800,000
26,200,000 —
1915 39,600,000
39,100,000 —
1916 40,100,000
43,400,000 —
1917 29,700,000
41,000,000 -r
1918 36,900,000
167,100,000 167,800,000 —
Innfluttar og útfluttar vörur má því telja alveg jafnar.
Alþt, 1921. A. <33. löggjafarþing).
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Árið 1914 má telja venjulegt ár að því er verð og aðflutning snertir, því
1913 fluttust inn vörur fyrir tæpar 17 miljónir króna. Er auðsjeð á þessum
samanburði, að verðmæti aðfluttrar vöru hefir hvergi nærri tvöfaldast, og liggur
þess vegna og vegna þess, sem að framan er sagt um veltufjáraukninguna, næst
að spyrja:
í hverju liggur það, að íslandsbanki hefir þurft á bankaseðlum að halda
upp að rúmum 11 miljónum kr. 1919 og eigi minna 1920?
Og af hverju stafar fjárhagskreppan?
Fjárhagskreppan stafar vitanlega af vanbrúkun hins sívaxandi veltufjár
og bankaseðlanna, sem ekki reyndust gulls igildi, er á reyndi, sem eigi var við
að búast; að bankinn hefir fengið miklu meira af seðlum en sönn gjaldmiðilsþörf krafði. Stjórnin sá ekki, að munur er á gjaldmiðilsþörf og lártsþörf. Og svo
fjekk hann seðlaviðbótina með svo ódýrum kjörum, að fyrirsjáanleg hætta var á,
að hann vanbrúkaði þá, eins og oft hefir verið bent á, innan þings og utan.
Af því bankinn fjekk svo mikla seðla sem hann vildi, langt fram yfir
gjaldmiðilsþörfina og fyrir sama og ekki neitt, þá var um að gera fyrir hann að
koma sem mestu út til þarflegra og óþarflegra fyrirtækja, svo gróðinn yrði sem
mestur. Bankastjórnin var búin að fá reynslu fyrir því, að eftirlitið af hálfu hins
opinbera var ekki til, hvorki af hálfu stjórnarinnar nje hins svo nefnda bankaráðs, með stjórn landsins í broddi. Bankanum var lofað að fara með lánstraust
landsins, seðlana, eftir vild. Þetta olli því, að hann gaf svona mikið út af seðlum,
sem hann nú ekki þurfti að gulltryggja á lögmætan hátt, að það hlaut fyr eða
síðar að enda með fjárhagsvandræðum, eða hve nær sem eitthvað ofurlítið bar út af.
Þessi keppni bankans að koma sem mestu af seðlum i umferð leiddi til
þess, eftir því sem opinberlega hefir verið frá skýrt og ekki á móti mælt, að
hann lánaði margar miljónir króna 1919, menn segja 5 miljónir kr., til að kaupa
fisk fyrir á Færeyjum.
Eftir að friðarsamningar voru gerðir milli ófriðarþjóðanna vildu margir
útgerðarmenn vera fljótir til að kaupa botnvörpuskip og flutningaskip, langtum
fleíri en selt höfðu skip sín á stríðsárunum. Þar var og tækifæri til að koma
seðlunum út, að minsta kosti til útgerðar þeirra. En svo djarft tefldi bankinn, að
nú er því miður komið sein komið er. Og það lakasta er, að svo mun bankinn
hafa fjötrað viðskifti sín og landsmanna við útlönd, að eigi er unt að vita, hve
nær fjárkreppan verður um garð gengin, þrátt fyrir yfirfljótanlega framleiðslu
landsins, hraða sölú 1920 og góðar vonir, sem gefnar hafa verið um, að úr
mundi rakna.
Þing eftir þing hafði bankinn beðið um seðlaviðbót og hjelt því fram, að
hann tapaði á þeim, ef hann þyrfti að borga meira fyrir þá en 2 af hundraði
af ógulltrygðu seðlunum á meðan þeir voru í umferð. Og ljet þingið í upphafi
leiðast til að láta bankann fá seðlaauka með þessum kjörum, auðvitað þá með
það fyrir augum, að gulltrygging væri sett lögum samkvæmt hjer í Iandi.
Nú mun hin sanna gulltrygging hjer í landi aldrei til þessa tíma hafa
komist upp yfir um 700 þúsund krónur, sem er lögleg trygging fyrir um 3 miljónir króna í síðlum, með tilsvarandi öðrum löglegum tryggingum. Er því augljóst, að bankanum bar að borga 2 af hundraði af seðlunum í landssjóð, sem
enginn gullforði var fyrir samkvœmt lögum.
Nú hafði bankinn í umferð árið 1919 lægst 5,484,495 kr., en hæst
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11,123,480 kr., sem verður að meðaltali á árinu umfram lðglega gulltrygðu seðlana (uin 3,100 þús.) yfir 5,600,000 krónur. Og hvað halda menn svo, að bankinn
hafi talið sjer skylt að borga landssjóði fyrir þelta yfir 5]/2 miljón króna lánstraust? Alls ekkert, ekki einn eyri.
Þegar hann slapp nú svona vel við hið alt of lága gjald, sem þing og
stjórn hafði ákveðið, er þá furða, þó banki, sem vantar alla yfirstjórn, vilji nota
sem mest af seðlum, sem gefa honum 6—7 af hundraði arð?
Fyrir þennan greiða aðgang að ókeypis gjaldmiðli hefir bankinn lagt út
i og stutt að viðskiftum, sem voru æði hæpin, og sum landinu óviðkomandi, svo
sem fiskkaupin á Færeyjum. Hann hefir stutt að því, að mörg botnvörpuskip
voru keypt á óheppilegasta og dýrasta tíma, rjett að lokinni styrjöldinni, í algerðri
óvissu um, hvað framundan beið, enda eru nú samskonar skip stórum fallin i
verði, menn segja um helming eða meira, án þess að tilsvarandi arður hafi
komið í aðra hönd.
Þó nokkuð af þessum skipum hafi fengið Jánað kaupverðið að einhverju
leyti á Englandi, þá hefir bankinn þó hlotið að bera þyngsta baggann af þessum
kaupum.
Það má nærri geta, hve örðugt slík fjelög eiga nú uppdráttar, og önnur
ný fyrirtæki, sem bankinn hefir stutt til að byrja, þegar bankinn stendur nú alveg fastur. Og auðvitað eru fleiri en þeir sem liða; öll þjóðin líður stórtjón, og
hver einstakur í þjóðfjelaginu.
Ef enginn fiskur hefði verið keyptur á Færeyjum, botnvörpuflotinn ekki
aukinn öllu hraðara en t. d. fyrir stríðið og ónauðsynleg fjáreyðsla til annara
hluta hefði verið takmörkuð, þá hefði viðskiftakreppan aldrei komið fyrir, Og
fyrir þessa gegndarlausu seðlaútgáfu hefir fjáreyðslan og braskið yíirleitt aukist
á öllum sviðum, sem orsakað hefir og alt braskverðið í landinu, evðslusemi og
verðhækkun á ýmsum sviðum.
Það er ekki annað hægt að sjá en að landið og bankinn, með sitt árlega aukna veltufje, hefði nú staðið ágællega, ef hann enga eða svo sem enga
seðlaviðbót hefði fengið, eða að hann hefði þá fengið viðbótina með þeim kjörum, sem aðrar þjóðir setja, Þá mundi braskið með seðlana hafa orðið minna,
enda fyrirbyggja allar þjóðir nema vjer, að slikt geti komið fyrir.
Þær setja kjörin svo dýr, að bankinn aldrei noli aukaseðlana nema í
bili til að komast yfir fjárhagsörðugleika, sem ekki hefir verið hægt að sjá fyrir.
Slikir seðlar eru því aldrei notaðir til hæpinna lána.
Menn geta gert sjer í hugarlund, hvort bankinn hefði kepst eftir svo
miklum viðskiftum sem hann gerði, ef hann hefði oröið að borga háa vexti fyrir
veltufjeð, eða hann hefði verið látinn flytja inneign sína erlendis jafnharðan
hingað heim, t. d. i dönskum og norskum seðlum, eftir að vopnahljeð var sarnið
og það var þá hættulaust.
Dönsku og norsku seðlarnir voru bæði löglega gulltrygðir og gott borgunarmeðal í Danmörku. En hefðum vjer haft nóg að borga með þar, gálum vjer
sent borgun til annara landa eftir þörfum.
Samkvæmt mánaðarreikningi íslandsbanka fyrir febrúar 1919 átti bankinn
inni hjá erlendum bönkum 6,889,969 kr, en skuldaði erlendum bönkum 1,854,324
kr., og að^þeirri skuld frádreginni var inneignin rúmar 5 miljónir króna.
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Og þess utan átti hann standandi undir svo kölluðum »málmforða« 5,218,200
kr., en af þessu gat ekki verið löglegur málmforði nema um 700 þús. kr. Pað
má því segja, að bankinn haii átt þar inni um 9V2 miljón króna.
Hvers vegna var nú bankinn ekki látinn draga að sjer þessa inneign eða
eitthvað af henni, eftir þörfum, t. d. í dönskum og uorskum seðlum, sem áhættulaust var að flylja hingað, er styrjöldin var úti, i staðinn fyrir að veita honum
hjer eina miljónina eftir aðra í seðlum? Af hverju var það ekki gerl? Þá mundum
vjer hafa sloppið við .járhagskreppuna og bankinn farið varlegar með fje sitt á
árinu 1919 en hann gerði. Og það sama hefði þá getað endurtekið sig árið 1920
og áfram.
Það virðist hafa verið regla stjórnanna að undanföinu að leyfa íslandsbanka að safna sjer nrikilli inneign erlendis, alveg eins adalviðskiflamánuði ársins
eins og á öðrum tímum, en hafa svo afhent honum seðla hjer eftir vild. Þetta
heflr liún 1919 gert eins og áður, og heflr bankinn á þennan hátt komist hjá
að flytja inn útlendan gjaldmiðil,
Pað er slagbrandurinn, sem sljórnin hefir sett fyiir því, að mgnt komist hjer
í umferð á venjulegum tímum.
Og sljórnin virðist ekki hafa hveksl neitt af því, þó bankinn ekki
borgaði neilt fyrir aukaseðlana 1919, því hún hjelt uppteknum hælli, að veita
bankanum seðla eftir vild og að hlífa honunr við því að gulltryggja þá á lögmætan háll. Hvers vegna setti stjórnin ekki upp við íslandsbanka, er hún veitti
honum seðlaútgáfuna fyrir 1920, að hann greiddi lögboðinn skatl af seðlunum fyrir 1919?
V.
Menn kvarta um dýrtið sem eðlilegl er, og telja að hún stafi af of háu
markaðsverði, en það stafi aftur af of háum vinnulaunum. Þetta mun og vera
aðalástæðan erlendis. En hjer kenrur fleira til sögunnar, þar á meðal hinn óhæfilegi myntgengisskaltur, sem bankarnir leggja á viðskiftin og sem jafnvel beint
útiloka landið frá viðskiftum við sum lönd, t. d. Þýskaland, sem vjer skiftum
svo mikið við fyrir styrjöldina.
Fyrir löngu hefir borið á þessum hóflausa myntgengisskatli, einkunr að
þvi er þýska mynt sneitir, en svo hafa bankarnir fært út kvíarnar, að hann nær
til allrar mynlar utan Danmerkur.
í byrjun fóru verslanirnar svo að, er gengisskallurinn fór að verða mjög
áberandi, að þær kevptu ávísanir í Kaupnrannahöfn fyrir fje, senr þær ætluðu að
senda lengra, og keyplu svo þar nýja ávisun á það land, þar sein þær þurftu að
borga. Með því eina nróti gátu þær konrist hjá að greiða myntgengisskattinn hjer,
og gátu því selt vörurnar ódýrara.
En þegar bankarnir hjer urðu þess varir, að nrenn komust hjá skatli
þeirra á þennan hátt, settu þeir slagbrand fyrir, svo nú komst euginn hjá að
borga böukunum myntgengisskaltinn, eius og hann er settur á hverjum tinra.
Fyrir styrjöldina tóku bankarnir alment unr 1 af hundraði hærra verð
en Danir fyrir að flylja fjárgreiðslur til landa utan Danmerkur, sem stundum er
ástæða til og slundum ekki; það kemur undir hag bankanna hjer í hinum ýmsu
löndum; en nú taka þeir fyrir það eins og hjer verður skýrt frá, bygt á skýrsl-
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um yfir gengi myntar i Verslunartíðindunum 1919 og 1920, eða á meðan skýrt
var frá þvi þar.
í Kaupmannaböfn var t. d. 100 marka ávísun 1. nóv. 1919 seld á kr.
13,60 og 18. nóv. s. á. kr. 10,50. Sömu daga var 100 marka ávísun seld hjá
bönkunum bjer á 20 krónur í fyrra dæminu, en 15 krónur í siðara dæminu.
I fyrra dæminu taka bankarnir þannig um 47 af hundraði skatt af vörum,
sem keyplar eru frá Þýskalandi, umfram það, sem Danir laka á sama tima, en um
43 af hundraði i siðara dæminu.
Þetta verða kaupmenn og kaupfjelög að leggja á þýskar vörur, að viðbættu flutningsgjaldi, sem vitanlega hefir einnig verið alt of hátt, og gifurlega báum
tollum, áður en verslunin leggur á nokkurn arð fyiir ómak sitt. Stundum hefir
gengismunurinn á þýskri mynt verið um 20 af hundraði, en kemur fyrir að hann
hafi verið vfir 47 af hundraði. Á annari mynt mun myntgengisskatturinn hafa
verið frá 6—25 af hundraði, hæstur á frönkum. Fram að september 1920 hafa
bankarnir birt gengið í Verslunartíðindunum, en hætlu því svo með þeirri skýringu, að þeir hefðu ekkert myntgengi lengur. Sú skýring getur auðvitað ekki verið
nema viðbára, því á meðan bankarnir taka við innheimtuvíxlum frá ýmsum
löndum og leyfa að borga þá, og meðan þeir selja og kaupa ávisanir og taka á
móti greiðslum frá öðrum löndum utan Danmerkur, þá komast þeir ekki hjá að
hafa ákveðið myntgengi. Og vitanlega gera þeir þetta altsaman.
Ef hjer væri um annað en gróðabragð bankanna að ræða, þá mundu
þeir hafa leyft verslunarmönnuin að senda þá peninga fyrst til Danmerkur, sem
þeir ætluðu að senda til ýmsra landa. Þá hefði það verið á ábyrgð verslananna,
hvaða myntgengis þeir nytu.
Það er því ekkert, sem gelur afsakað þennan skatt. En það lakasta er,
að þeir, sem fjárráð gátu haft erlendis fyrir seldar afurðir, hafa forðast að borga
fjeð inn í reikning bankanna erlendis, til að njóta sjálfir gróða bankanna af
myntinni, sem við málti búast. Hafa bankarnir þar með útilokað sig sjálfa frá
því að fá greiðslur erlendis, svo að þeir gætu staðið þar í skilum. Og á þessi
aðferð bankanna ekki lítinn þátt i kreppu þeirra.
VI.
Eftir því, sem nú er fram komið, munu margir ætla, að löggjöf Íslandsbanka
hljóti að vera illa úr garði gerð, að því er eftirlitið með bankanum snertir, því
það virðist ekki hafa verið mikið.
En er menn athuga auglýsingu um slaðfestingu á reglugerð fyrir íslandsbanka, dags. 25. nóv. 1903, sjá menn, að i upphafi hefir vel verið sjeð fyrir
eftirlitinu.

Þannig hljóðar 14. gr. nefndrar reglugerðar:
»Hag bankans og málefni annast:
a. fulltrúaráð (bankaráð),
b. framkvæmdarstjórn og aðrir embættismenn,
e. hluthafar á aðalfundum«.
í 15. gr. segir svo:

»í fulltrúaráði bankans eru 7 menn; kýs Alþingi 3 af þeim, hluthafar
aðra þrjá. Ráðherra íslands er sjálfkjörinn formaður í fulltrúaráðinu« (nú
forsætisráðherra)
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»Fulltrúaráðið hefir hina æðstu forstöðu bankans og allra mála hans á
hendi. í öllum málefnum, öðrum en daglegum störfum bankans, gerir fulltrúaráðið ályktun fyrir hans hönd, nema þar sem vald til þess í reglugerðinni er áskilið aðalfundi«.
Og enn fremur segir i sömu grein:
»Að þvi er snertir hin daglegu störf, er falin eru framkvæmdarstjórninni,
þá hefir fulltrúaráðið ekki önnur afskifti af þeim en að gefa almenn ákvæði
og segja fyrir leiðbeinandi meginreglur. Fulltrúaráðið er fyrir hönd bankans
í öllum málum gagnvart hinu opinbera og öðrum mönnum, þar sem eigi
er um dagleg störf að ræða, svo og gagnvart hluthöfum bankans«.
t 20. gr. segir svo:
»Fulltiúaráðið getur ályktað að fela einstökum fulltrúum sjerstakar tegundir af störfum sínum til framkvæmda og að annast endurskoðanir á
skrifstofum bankans, sumpart hinar reglulegu endurskoðanir, sumpart endurskoðanir á óákveðnum timum, enda sje ályktunin um það samþykt með eigi
færri en 5 atkvæðum«.
í 21. gr. segir:
»Bankinn ábyrgist allar skuldbindingar, er fulltrúaráðið gengst undir fyrir
hans hönd«.
22. gr. hljóðar svo:
»Jafnframt þvi að landssljórnin, með þvi að hafa þrjá þingkosna fulltrúa
í fulltrúaráðinu, getur haft eftirlit með því, að bankinn hlýði fyrirmælum
laga 7. júní 1902 og reglugerðar þessarar, og fullnægi sjerstaklega skilyrðunum fyrir seðlaútgáfurjetti sínum, er enn fremur ákveðið, að ráðherra íslands
hefir rjelt til þess, hve nær sem hann vill, að heimta sýnt og sannað, að
málmfoiði bankans sje i hinu lögákveðna hlutfalli við seðla þá, sem í veltu
eru, og auk þess hefir hann aðgang að framkvæmdarstjórnarumræðum, og
rjett til þess, hve nær sem vera skal, að láta sýna sjer bækur bankans og
skjöl«.
í 37. gr. segir:
»Nú þykir ráðherra íslands einhver ályktun aðalfundar koma í bága við
tilgang bankans, eftir því sem að framan er greint, og getur hann þá felt
þá ákvörðun úr gildi«.
Af öllu þessu er auðsætt, að bankaráðið er ekki selt einungis sem eftiiiitsnefnd
með bankanum, heldur yfirstjórn, eins og annarsstaðar gerist. Bankaráðið er yfirstjórn bankans samkv. 14., 19., 20. og 21. gr., en bankastjórarnir að eins framkvœmdarstjórar. Bankaráðinu er gefið alrœðisvald yfir bankanum (samkv. 21. gr.),
og þá er svo sem auðvitað, að ætlast er til, að það, en ekki framkvæmdarstjórarnir, ákveði vaxtakjör og önnur kjör, sem bankinn setur viðskiftamönnum sinum, hversu mikið sje óhætt að gefa út af seðlum t. d., að sjá um að reikningsskil sjeu i lagi, að bankinn sjái sjer jafnan farborða (»disponeri«-rjetl), að málmforðinn sie löglegur, að bankinn sem seðlabanki reki ekki of mikil fjárhættuviðskifti o. s. frv. Yfir höfuð er öll aðalstjórn bankans lögð á herðar bankaráðsins, eins og annarsstaðar gerist, sem framkvæmdarsljórarnir (bankastjórarnir)
svo framkvæma.
Þetta viröist svo auðsætt, að ekki verður um deilt.
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Loksins er ákvæði í 17. gr. laga fyrir bankann, síðustu málsgrein, að
Alþingi kjósi 2 menn fyrir landssjóðs hönd til tveggja ára í senn til að mæta á
aðalfundum, en því ákvæði hefir aldrei verið fylgt.
Það á ekki að vera nein þörf á því hjer að tala um, hvernig bankaráðið
og stjórnin hefir uppfylt þessa skyldu sína; það á hver að geta dæmt um sjálfur,
sem hefir opin augun.
Jeg hefi samt sjeð þörf á að taka þetta fram, til að sýna fram á, að framkvœmdarsljórum bankans er venjulega ekki falin öll stjórn bankanna, því þeim
hættir eðlilega við að líta mest á þá hliðina að græða sem mest fyrir bankann,
hafa þess utan oft einhliða bankaþekkingu, eða jafnvel enga. Bankaráðið á hins
vegar að geta verið óháð yfirstjórn yfir bankastjórunum, sem ákveður bversu
langt þeir megi ganga í því að gera viðskiftamönnunum harða kosti.
Og það er því nauðsynlegra, að slík yfirstjórn sje til hjer, þar sem lög
bankans kveða ekki á um það, hvað hagur bankans megi vera mestur.
Sjáanlegt er, að fyrirkomulagi bankaráðsins þarf að breyta, að taka t. d.
valinkunna fjármálamenn hjer búsetta í bankaráðið, og sem ekki eru hluthafar í
bankanum Og þá er ekki minna um vert að tryggja landinu þær stjórnir, höfuð
bankaráðsins, sem treysta mætti til að gera skyldu sína í þessu efni.
VII.
Það gefur að skilja, að þegar bankinn leikur alveg lausum hala, hefir
ekkert starfandi bankaráð, sem heldur i við gróðalöngun framkvæmdarstjóranna,
þá getur hann grætt eftir vild.
Fram eftir árum hjelt Landsbankinn nokkuð aftur af íslandsbanka með
því stundum að ganga ekki inn á útlánsvaxtabækkanir o. s. frv. En þess virðist nú ekki gæta, samanber samkomulag bankanna um gjaldið fyrir fjárflutninginn til annara rikja.
Sje engin yfirstjórn yfir bönkunum, geta þeir myndað fullkomna einokun.
Og það er þeim mun hættara við þvi, sem bankastjórarnir taka mikið af launum sínum sem ágóðahluta. Það hefir verið föst stefna sumra landa i seðlabönkum og rikisbönkum að greiða bankastjórum aldrei ágóðahluta. Er sú regla föst
t. d. í Þjóðbankanum danska. Og það var sömuleiðis regla bjer við Landsbankann frá 1885—1917. En þá var sú regla brotin, þó ágóðahlutinn sje um sinn
takmarkaður við ákveðna gróðaupphæð.
Það er venja i öllum löndum, að seðlabankinn veiti bestu lánskjörin. Það
liggur í því, að hluthöfunum er sjaldan leyfður hár arður, en hins vegar er stjórnin
höfð svo trygg, að aldrei sje hætta á, að bankinn leggi út í mjög vafasama
verslun eða brask, eða verði fyrir stórtapi. Þess vegna leggja menn fje sitt í seðlabankahlutabrjef, þó arðurinn sje smár.
Með alveg það sama fyrir augum var íslandsbanki stofnaður. Það sýnir
meðal annars, að reglugerð bankans gerir ekki ráð fyrir, að bankinn þurfi nokkurn tima meira en 1 miljón kr. varasjóð. Og öll meðferð málsins á Alþingi
sýnir það.
Og fram eftir árunum getur maður ekki sagt, að banki þessi hafi tekið
óeðlilega mikinn hag af landsmönnum. En árin 1918 og 1919 breytisl þetta til
hins verra fyrir landsmenn.
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Hlutafje bankans var fram að júlí 1918 3 miljónir kr., en úr þvt 41/*
miljón kr.
Á árinu 1918 er ágóði bankans talinn í reikningi hans kr. 1,615,765,28.
En 1919 er gróðinn talinn kr. 2,224,817,67 (þar af greidd útstrikuð skuld kr.
114,054,95). Hinn raunverulegi ársgróði er því kr. 2,110,762,62 eða um 47°/o af
hlutafjenu. Fengu hlulhafar bankans 12° o greiddan hag fyrir 1919, sem er minni
en fyrirmæli reglugerðar bankans, 39. gr., ákveður. Samkvæmt þeirri grein bar
hluthöfum 35— 37° o, því eigi gerir reglugerðin ráð fyrir stærri varasjóði en 1
miljón kr. Þrátt fyrir það er nú varasjóðurinn lalinn kr. 3,792,587,37. En þennan
varasjóð mun varlegra að telja aðeins á pappírnum, því bæði mun bankinn, sem
seðlabanki, hafa lánað til áhættufyrirtækja úr hóíi fram, og hlýtur því að bíða
allmikið tap, sem vitanlega vex við það, að bankinn batt fje sitt um efni fram,
og varð því að hefta viðskifti sin og anuaia, og svo hefir hann ekki getað gert
reikning sinn upp nákvæmlega þessi ár, vegna þess að hina lögboðnu gulllryggingu vantaði.
Bankinn var, eins og áður er sagt, undanþeginn því að hafa gullforða sinn
hjer á Iandi, lögum samkvæmt. Nú hefir gull stigið í verði allmikið, og mun
varasjóðurinn því lækka nokkuð við það, er bankinn verður væntanlega látinn
kaupa löglegan gullforða.
VIII.
Um allan heim er birting reikninga seðlabanka lögboðin, og á þann hátt,
að sumir bankar verða að birta reikningshag sinn í hverri viku (Ríkisbankinn
þýski o. fl.), aðrir tvisvar í mánuði o. s. frv. Þelta þykir sjálfsagt, þar sem seðlabankarnir versla rnikið með lánstraust landsins, bankaseðlana. Og að sjálfsögðu
er aðalreikningur bankanna birtur á hverju ári. Og birting fer fram tafarlausl,
eins og gefur að skilja.
Þetta var og lögboðið, er íslandsbanki var stofnaður, og segir svo í 38. gr.
reglugerðar bankans:
»Við hver mánaðarlok skal birta stutt yfirlit yfir hag bankans«.
Fljótt bryddi á óreglu í þessu sem öðru, er snerti hið opinbera eftirlit,
og síðasti ársreikningur bankans er löglega birtur fyrir árið 1909. Næst þar áður
fyrir 1907. Síðan hefir ársreikningur baukans aldrei verið birtur lögum samkvæmt.
Hrafl af mánaðarreikuingum hefir verið birt, oft mörgum mánuðum eftir
að þeir áttu að birtast. Pannig var enginn mánaðai reikningur birtur fyrir 2 siðustu mánuðina 1913 og 6 fyrstu nránuðina 1914, eða samfleytt í 8 mánuði. Og
síðar voru þessir reikningar aldrei birtir.
Og ekki hefir það gengið greiðlega á árinu 1920, sem Lögbirtingablaðið
ber vitni um. Pannig er ekki enn farið að birta inánaðarreikninginn fyrir
nóvember 1920.
IX.
Við alla seðlabanka, og banka sem eru opinber eign, er skipað bankaráð.
þetta bankaráð hefir mismunandi störf með höndum í hinum ýmsu iöndum.
Þannig hefir bankaráð Frakklandsbanka t. d. eiukum þessi störf með
höndum:
að: sjá um, að bankinn reki ekki önnur viðskifti en lög bankans leyfa,
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að: ákveða vexti bankans og lengstu gjaldfresti,

að:
að:
að:
að:
að:
að:
að:

ákveða, hvernig handbæru fje skuli verja,
semja reglur um innri stjórn bankans,
gera út um samninga út á við,
kveða á um útgáfu og innlausn seðla og ónýting þeirra,
ákveða fyrir hvert ár laun starfsmanna bankans,
velja hinar ýmsu nefndir, bankanum til eftirlits, og að vikja þeim frá, og
semja skýrslu um rekstur bankans handa aðalfundi.
Bankaráðið heldur fund einu sinni í viku, og er tala þess 20 menn,
Ekkert af því, sem að framan er greint, geta framkvæmdarstjórar bankans ákveðið.
Bankaráð Finnlandsbanka hefir einkum þessi störf með höndum:
að: koma fram fyrir bankans hönd í málefnum, sem snerta landsstjórnina,
að: gefa landsstjórninni skýrslu um það helsta, sem hefir gerst á árinu og um
stjórnina á bankanum,
að: gera tillögur til kvittunar handa framkvæmdarstjórninni fyrir ársreikningum,
að: ákveða vexti og aukagjöld (provision),
að: ákveða lengsta gjaldfrest á víxlum og lánum,
að: rannsaka, hvorl lánveitingar, kaup á verðbrjefum, ráðstafanir peninga bankans
í útlöndum o. s. frv. eru gerðar með hag bankans fyrir augum,
að: að útnefna tvo meðlimi í forvaxtanefnd fyrir útbúin.
Enn fremur velur bankaráðið úr sínum hópi 3 menn, sem annast:
1. sjóðendurskoðun,
2. mánaðarlega endurskoðun verðskjala bankans og
3. undirbúning málefna, sem eiga að leggjast fyrir sameiginlegan bankaráðsfund.
í þessu bankaráði eru 6 menn og aðrir 6 til vara.')
Þetta er hjer tekið að eins sem dæmi.
Stofnendur íslandsbanka höfðu líka hugsað sjer störf bankaráðsins í líkingu við þetta, eða eins og fyrirkomulagið er alment haft erlendis.
Laun bankaráðsins benda og á það, sem jafnan verða að vera í sæmilegu hlutfalli við störf þau, sem á að inna af hendi.
Það virðist liggja í augum uppi, að yfir bankann verði að koma slaðgóð
yfirstjórn, bankaráð, ekki að eins á pappírnum, heldur raunveruleg yfirstjórn,
eins og löggjöf bankans virðist hafa ætlast til. Það væri líka framkvæmdarstjórum bankans fyrir bestu.
Pað mundi verða ekki lítill ljettir fyrir þá að þurfa ekki t. d. að ákveða
laun starfsmanna sinna, ákveða vexti og »provision« o. s. frv. Þá væri bankaráðið og sjálfkjörið til þess að skera úr, ef framkvæmdarstjórana greinir á um
eitthvert málefni bankans, sem iðulega getur komið fyrir og sem getur haft hinar
verstu afleiðingar, ef enginn er til að skera úr.
Og bankaráðið verður að veljast úr hópi fjármálamanna. Menn með
allgóðri fjárhags- og viðskiftaþekkingu og menn, sem hafa andlegt afl og festu til
að geta stjórnað. Sú yfirstjórn verður að vera álíka þrekmikil og ákveðin eins og
góð stjórn á skipi, og engum klíkuböndum háð.
Og þetta dæmi um stjórn íslandsbanka ætti að vera næg bending til
’) Ivar Hultmann »Die Centralnotenbanken Europas« 1912, bls. 27—28 og bls. 96—97.
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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þings og stjórnar unl, að eigi er einhlítt að láta framkvæmdarstjórana í banká
vera eina um hituna um alla stjórn banka, eftirlits og yfirstjórnarlaust. Það er heldur
ekki venja að haga því svo, jafnvel þó um mikið minni fjárhagsleg fyrirtæki sje
að ræða; þannig er t. d. ekkert botnvörpuútgerðarfjelag svo stofnað, að stjórn
þess sje falin framkvæmdarstjórunum einum, heldur er þar yfirstjórn, sem hefir
aðalstjórnina á hendi.
Og sú yfirstjórn er jafnan starfandi stjórn. Og enn þá meiri ástæða ætti þá
að vera til að hafa yfirstjórn við banka, sem hefir svo miklu viðtækari áhrif á
hag einstaklinga þjóðfjelagsins og þjóðarinnar í heild sinni en hin smærri fjárhagsfyrirtæki, sem að eins snerta hag fárra manna.
í öðru fyrirkomulagi felst ekki nægileg trygging, hvorki fyrir stofnunina
nje fyrir þá, er við hana eiga að skifta eða hlut eiga í henni.
Þingið og stjórnin verður að eiga aðgang að sístarfandi bankaráði, sem
valið er úr hópi starfhæfra, valinkunnra og skyldurækinna manna. Alt veltur á
þekkingu og samviskusemi.
Þetta var þinginu og Ijóst 1885, er Landsbankinn var stofnaður, því var
ljóst, að stjórnin hlaut að vera tvíliðuð, framkvæmdarstjórn og starfandi bankaráð, þó í smáum stíl væri. Framkvæmdarstjórnin bar ábyrgð gagnvart landsstjórninni, en bankaráðið (gæslustjórarnir) gagnvart Alþingi.
Framkvæmdarstjórinn gat þá ekki gert þýðingarmeiri ákvarðanir um
rekstur bankans, ef alt bankaráðið (gæslustjórarnir) voru á móti.
Framkvæmdarstjórn íslandsbanka t. d., eða jafnvel að eins einn maður úr
framkvæmdarstjórninni, getur sett landsmönnum kostina, og enginn endurskoðar
hennar starfsemi eða ákvarðanir. Af því er hinn óeðlilegi gróði íslandsbanka
sprottinn, af fullkomnu einveldi framkvæmdarstjóranna til að setja viðskiftamönnum sínum kostina. Má þar tilnefna hinn óhæfilega myntgengisskatt, sem
áður hefir verið nefndur, sem eingöngu miðar að því að ná í óeðlilegan gróða,
þó ekkert hafi orðið hættulegra fyrir báða bankana en að seilast eftir þeim ágóða.
X.
Af þvi, sem að framan er sagt, er augljóst að viðskiftakreppan stafar eingöngu af ógætilegri fjárstjórn og eftirlitsleysi með bönkunum og of mikilli og of
ódýrri seðlaútgáfu. Stjórn landsins virðist hafa miðað seðlaþörf landsins við
það, hvað mikið menn sóttust eftir lánum, miðað við lánspörf, en ekki við hina
sönnu gjaldmiðilsþörf. Lán taka menn svo lengi, sem þeir halda að þeir græði á
því á lánstímabilinu. Hin svo nefnda tánsþörf er því ótæmandi og ekkert á henni
að Þyggja.
Það er og álit fjármálamanna, að mikil seðlaútgáfa geti aldrei uppfylt
lánsþörfina, heldur aukið hana og vakið. Eins kemur bankafræðingum saman um
það, að seðlana megi aðeins nota sem gjaldmiðil, en eigi sem grundvöll fyrir
lánum.
Seðla og myntar gjaldmiðilsþörfin miðast við að geta greitt framleiddar
vörur, innlendar og útlendar, og verkalaun með seðlum eða í peningum, að
svo miklu leyti sem þetta ekki er greitt með ávísun, vörum eða milliskrift. Og
þessi þörf ein rjettmætir það, að margra dómi, að gefa út bankaseðla, þó eigi
nema svo sem 2/3 hluta þessarar þarfar. Hinn hlutinn, að minsta kosti, verður að
vera í mynt og útlendum gjaldeyri. íslandsbanki notaði seðla árið 1914 hæst
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2,205,590,00, og vitanlega var hún ekki nærri svo mikil, því meðal annars var
ekkert gull lengur i umferð í landinu.
Og þar sem enn er rekin víðtæk vöruskiftaverslun bjer á landi, getur
eigi verið um það að ræða, að sú sanna gjaldmiðilsþörf sje mjög mikil, borin
saman við önnur lönd. Þar sem peningaviðskiftin eru aðallega rekin, svo sem í
Reykjavík og öðrum kaupstöðum landsins, hefir almenningur handbært fje sitt í
sparisjóði, tekur fjeð út, er með þarf til kaupa, og næsta dag hafa verslanirnar
aftur skilað bönkunum peningunum.
Þeir, sem stærst viðskifti reka og hafa mest að borga, svo sem fiskkaupmenn, greiða fiskinn mestmegnis með tjekkum á bankana. Tjekkhafinn greiðir þá
venjulega bankanum skuld sína, afganginn leggur hann að mestu í sparisjóðinn
eða í reikning sinn. Sama gildir um útgerðarmenn.
Kaupmenn, sem vöruskifti reka, nota mjög litið gjaldmiðil, og sömuleiðis
kaupfjelög, sem mestmegnis reka vöruskiftaverslun; þau kaupa ekki innlendar
vörur fyrir peninga, heldur taka þær sem borgun fyrir útlendar vörur.
Bændur fá því ekki alment peninga handa milli fyrir afurðir sínar, nema
rjett til allra nauðsynlegustu útgjalda, sem verða skilyrðislaust að greiðast í
peningum.
Það er því örðugt að gera sjer í hugarlund, hvar 11 — 12 miljónir króna
í seðlum geta rúmast í vösunum á um 90 þúsund manns, eins og bjer bagar til.
Það er 122—133 kr. á hvert mannsbarn í landinu. Og dýrtíðin rjettlætir það að
litlu leyti, eins og reynsla annara landa bendir til. Á 28 árum (1845—1873) óx
t. d. verslunarvelta Englands um 400%. Á sama tíma óx gjaldmiðilsþörf landsins
að eins um 60%.
Eins er það, að engu siðuðu landi dettur í hug, og allra sist mjög afskektu landi, að leyfa að gefa út svo mikla seðla, að þeir uppfylli alla gjaldmiðilsþörfina. í framkvæmdinni gefa seðlabankarnir á friðartímum ekki út
nema sem svarar hæst helmingnum af gjaldmiðilsþörfinni í seðlum. Hinn helmingurinn er venjulega i mynt og útlendum gjaldmiðli.
í áliti sínu um stofnun lslandsbanka gerði þjóðbankinn danski áætlun
um gjaldmiðilsþörf vora árið 1900 (sjá Alþt. C, þskj. 45, 1901), og áætlaði hann
f hæsta lagi 30 krónur á mann. En á sama tima telur hann þá gjaldmiðilsþörfina í þremur Norðurlandaríkjunum 4Ó—45 kr. á mann. 20 árum þar áður
var gjaldmiðilsþörfin í þessum löndum talin 37 kr. á mann.
Eigi er sennilegt, að hin sanna gjaldmiðilsþörf vor á friðartimum sje
meiri en hún var um 1900 á Norðurlöndum. Og þó vjer gerðum hana nú 60 kr.
á mann, þá ættum vjer að eins að þurfa gjaldmiðil um 5\'i miljón kr. Og ef
vjer hugsuðum oss að gefa út af þessari þörf eigi meira en sem svarar um
% í seölum, eins og þjóðbankinn danski gerir ráð fyrir árið 1900 í álitsskjali
sínu, þá væri það um 3% miljón kr., sem gefa mætti út, ef trygging er fyrir því,
að gullforðinn sje jafnan löglegur. En um hina sönnu gjaldmiðilsþörf má altaf
deila, en þá er eini vandinn að gefa heldur of lítið en of mikið út af seðlum;
það skaðar aldrei, þó mynt sje þeim mun meiri í umferð i landinu.
Hinn hluti gjaldmiðilsþarfarinnar yrði að vera mynt, og meðan hún ekki
fæst, annar útlendur tryggur gjaldeyrir, sem flytjast ætti að smámsaman fyrir
seldar afurðir, eftir því sem gjaldmiðilsþörfin krefði.
Og í þetta horf verða peningamál vor að konjast $em fyrst, þó nú i svip-
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inn, þegar búið er að kippa fólunum undan hinum ábyggilega grundvelli þeirra,
verði þingið neylt til að heimila frekari seðlaútgáfu í svipinn, sem þó þarf að
vera með meiri tryggingu fyrir því en hingað til, að seðlarnir eigi lendi i vafasömum viðskiftum.
Litið og fátækt land, sem hefir mjög takmarkað erlent lánstraust, má
ómögulega fara öðruvísi að, því jafnvel stóru löndin leyfa sjer það ekki. Og
þegar vjer metum gjaldmiðilsþörf vora og berum hana saman við önnur lönd,
þá verður að taka tillit til þess, að gjaldmiðill stóru landanna reikar svo viða,
sem getur því orsakað meiri gjaldmiðilsþörf hjá þeim.
Og þá er svo sem auðvitað, að enginn nema vjer leyfir sjer að hafa seðlana ógulltrygða að mestu leyti, hvernig sem á stendur. Þannig keypti þjóðbankinn danski gull til að tryggja með seðla sína, lögum samkvæmt, 40 miljón kr.,
á reikningsárinu 1919—1920, sem hann varð að gefa fyrir bjer um bil helmingi
meira en gildi gullmyntarinnar var.*) Og ofan á það bættist svo dýr flutningskostnaður.
Danir hafa því ekki leyft sjer að hafa seðla sína ógulltrygða, en ísland
er nú búið að Ieyfa sínum seðlabanka að hafa seðla sína, að heita má, ógulltrygða í 6 ár, samhliða því, að bankinn hefir rakað saman fje á þessum árum.
Enda hafa nú seðlarnir og landið m. m. mist mjög traustið erlendis.
Þá er nauðsynlegt að gera sjer glögga grein fyrir mismuninum á milli
löglegs málmforða og irmlausnarskylda seðlanna. Það er sitt hvað. Á meðan styrjöldin stóð og á meðan gengismismunurinn á gjaldmiðli annara landa var svo
mikill, þá var óhjákvæmilegt að hafa seðlana óinnlevsanlega í bili. En það er
ekkert, sem getur rjettlætt að láta löglegan málmforða vanta, þegar gull fæst keypt.
Fyrir nokkru síðan var hjer í blöðunum haft eftir aðalbankastjóra ríkisbankans þýska, og nokkru síðar eftir fjármálaráðherra sama lands, að það land
væri gjaldþrota land, sem ekki hefði annan gjaldeyri en bankaseðla að bera
fyrir sig í viðskiftum. En svo má heita að standi á nú í Þýskalandi.
Vjer höfum ekki staðið í neinni heimsstyrjöld eins og Þýskaland, en
skófluðum að oss fje á stríðsárunum. Oss hefir ekki skort framleiðslu til að
greiða með aðfluttar vörur. Og þó getum vjer ekki borgað útlöndum skuldir vorar.
Er það ekki af sömu orsök, að ísland má telja gjaldþrota land, af því
það á svo sem engan gullforða og ekki annað en 11 — 12 miljón krónur í verðlausum bankaseðlum, til þess að bera fyrir sig í viðskiftum?
Til upplýsinga set jeg hjer myntforða nokkurra landa 1907, ásamt seðlaútgáfu á mann, þar sem hægt hefir verið að fá upplýsingar um hana þá:
mynt á mann
seðlar á mann
Kr.
Kr. au.
England.....................................
56
10,83
Danmörk (í gullm. kr. 24,60)
35
Noregur......................................
19
18,46
Svíaríki ......................................
20
17,98
Austurr.-Ungverjal.....................
30
5,25
Rússland....................................
26
4,33
Spánn.................................... ...
49
))
') Finanstidende 13. okt. 1920, hls. 41,
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seðlar á mann
mynt á mann
Kr. au.
Kr.
Þýskaland.......
10,41
77
»
Frakkland......
127
»
Svissland.........
43
Ítalía ..............
9,56
33
»
Holland..........
63
»
Bandaríkin .....
100
»
Kanada ..........
45
»
Argentína ......
87
»
Ástralía ..........
131
Þetta sýnir, að öll lönd leggja áhersluna á að eiga sem mestan myntforða, þrátt fyrir það, þó seðlar sjeu gefnir út samhliða.
Þá er hjer enn fremur til upplýsingar tilfærð skýrsla um gullforða seðlabanka hinna ýmsu landa 1913 og í ágúst 1920, eða þar um bil. Eru upphæðirnar
taldar í sterlingspundum, en aftasta dálkinum breytt í krónur, með gengi 18
krónur hvert sterlingspund.
Á hvern íbúa:
Kr. au.
1920
1913
1913
1920
37,26
England................ £ 35,0
2,70
0,77
123,0
78,30
4,35
Bandaríkin.......... » 47,7
0,52
410,8
101,70
Frakkland............ » 140,3
5,65
223,6
3,54
41,94
Italía..................... » 66,4
2,33
84,3
1,91
34,02
1,89
1,65
Belgía .................. » 12,3
14,3
25,68
»
1,76
0,42
Japan............... .
22,4
100,3
140,76
7,82
» 18,1
2,85
Holland...............
53,0
85,14
4,73
98,1
0,96
Spánn .................. » 19,2
55,98
3,11
»
1,08
Noregur...............
8,2
2,6
44,82
2,49
14,5
1,03
Svíaríki ............... »
5,7
75,24
4,18
12,6
1,49
Danmörk.............. »
4,4
98,64
5,48
21,6
1,81
6,8
Svissland ............. »
15,30
0,85
0,92
53,7
Þýskaland............ » 58,5
6,84
0,38
1,81
11,0
Austurr.-Ungverj al. » 51,7
9,18
0,51
0,43
Finnland.............. »
1,7
1,4
127,62
7,09
7,8
5,15
Nýja Sjáland....... »
5,2
31,58
2,31
1,08
7,8
16,07
Kanada................. »
95,76
5,32
1,01
23,7
4,5
Ástralía*).............. »
um 7,60
ísland.................. »
Þess utan var gullmynt í umferð samtímis í þessum löndum 1913 £
1438 miljónir, en árið 1920 í ágúst 514 miljónir pund sterling, og áreiðanlega
hefir ísland enga hlultöku átt í því gulli.
ísland, með allan vöruútflutninginn, er þannig nr. 2 að neðan. Austurríki og Ungverjaland komst þó ofurlítið niður fyrir það með gullforðann sinn,
en sennilega slangrar þar meira af mynt í umferð en hjer.
Hvað viðvíkur svo nefndum »málmforða« í Danmörku, get jeg ekkert um
*) Finanstidende nr. 9, 1. des. 1920.
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sagt, hvers virði hann er sem trygging fyrir seðlunum. En vitanlegt er, að útflutningsbann er á gulli og silfri þar; verður þessi málmforði því auðvitað ekki
skoðaður sem málmforði á íslandi. Svo er mjer ekki kunnugt um, hvort málmforði þessi hefir verið afhentur landsstjórninni, eða hvort hann er aðeins rentuberandi inneign hjá þjóðbankanum danska á nafni bankans. Loksins er mjer
ekki kunnugt um, hvort þessi »málmforði« er laus við öll veðbönd til erlendra
banka, eða hvort einhver fúlga af seðlunum kann að vera sett sem trygging fvrir
skuldum erlendis. Alt þetta verður væntanleg nefnd að fá skýlaust upplýst.
Pó hjer sje sýnt fram á, hve stjórn íslandsbanka hefir verið ábótavant, þá
verður ekki annað sagt en að það sje vor eigin skuld, stjórna þeirra, sem við
völd voru í hvert skifti, og skuld hins svo nefnda bankaráðs, sem þó auðvitað
gat ekki gert mikið án stuðnings stjórnarinnar.
Nú ætti það að vera sýnt, að slíkt fyrirkomulag dugir ekki er á reynir;
verður Alþingi því að finna ráð til þess að búa tryggilegar um stjórn bankanna,
svo meiri aðgæsla sje höfð í meðferð fjár þeirra en verið hefir og til þess að
greiða úr vandræðunum, ef auðið er.
Gera má ráð fyrir, að hluthöfum íslandsbanka sje ekkert kærara en að
betra eftirlit sje haft með bankanum en hingað til, og þá er eina ráðið að tryggja
landinu þá stjórn og það bankaráð — innlenda hlutann — sem er meiri hluti
bankaráðsins, sem treysta má til í verkinu að taka á herðar sjer yfirstjórn bankans, eins og slík ráð gera alstaðar annarsstaðar, og samkvæmt löggjöf bankans.
Þá má enn fremur setja ýms skilyrði fyrir auknum seðlaútgáfurjetti (umfram 2^/a miljón krónur), sem vitanlega verður að fara smáminkandi, þangað til
hann er orðinn við hæfi, miðað við sanna gjaldmiðilsþörf.
Á öllu því, sem að framan er sagt, virðist framtiðarlraust bankanna innanlands og utan, traust landsstjórnarinnar og sæmd þingsins liggja við því, að
mál þetta sje nú tekið til alvarlegrar ihugunar og óháðrar úrlausnar. Þess mun
þjóðin vænta.

(B. I, 1).
Hd.

50. Frunnarp

til laga um sölu á prestsmötu.
Flutningsmenn: Bjarni Jónsson frá Vogi, Pjetur Ottesen, Hákon J. Kristófersson,
Eiríkur Einarsson, Þorl. Guðmundsson og Pjetur Þórðarson.
1. gr.
Heimilt skal þeim, er prestsmötur eiga að greiða, að fá þær keyptar af
sjer, svo sem fyrir er mælt í lögum þessum.
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2. gr.
Sá, er kaups beiðist á prestsmötu, sendir beiðni um það til Iandsstjórnarinnar. Verð prestsmötu ákveður svo landsstjórnin, þannig að 5°/o af verðhæðinni veiti sömu vaxtaupphæð, sem hið árlega prestsmötugjald hefir numið að
meðaltali eftir verðlagsskrárverði á smjöri síðaslliðin 12 ár í sýslu þeirri, er
kaupbeiðandi á heima I. Kaup skulu svo gerð áður ár sje liðið frá því er kaupbeiðnin kom til landsstjórnarinnar.

3. gr.

Kaupandi greiðir að minsta kosti J/io hluta kaupverðsins um leið og
kaup eru gerð.
Fyrir eftirstöðvum kaupverðsins skal gera skuldabrjef, með veði í fasteign, eða annari tryggingu, er landsstjórnin tekur gilda, og greiðast þær síðan á
10 árum með jöfnum afhorgunum ásamt 5% vöxtum. Greiða má kaupverðið í
einu lagi.
4. gr.
Andvirði prestsmötu renni í prestlaunasjóð, er greiðir síðan viðkomandi
presti vexti þá, er fást af andvirði prestsmötu.
5. gr.
Nú sannar eigandi prestsmötujarðar, að hún bafi spilst verulega og til
langframa af náttúrunnar völdum, eða kúgildi, sem prestsmata er goldin af, sjeu
fyrir löngu fallin, án þess að eiganda sje um að kenna, og er þá ráðherra heimilt að veita ívilnun, er svari til verðrýrnunar jarðarinnar, eða á prestsmötunni,
sem svarar til kúgildafallsins, en bæta skal hlutaðeigandi presti upp þann tekjumissi, er af þessu leiðir.
6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

Á s t æ ð u r.
Sjá greinargerð fyrir frv. ájþskj. 140 árið 1919 (A-deild Alþt. s. á., bls.
57Ö—572), sbr. og nefndarálit um frv. s. á. frá allsherjarnefnd Nd., á þskj. 467
(bls. 1047—1049 í skjalaparti), en frv. er nú óbreytt eins og það var afgreitt frá
Nd. á þinginu 1919.
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(A. XXXVI, 2).
57. Nefhdarálit

V<|.

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 30, 20. okt. 1913, um umboð þjóðjarða.
Frá allsherjarnefnd.
Frumvarp þetta höfum vjer nefndarmenn athugað og lítum svo á, að
breyling sú á nefndum lögum, er frv. fer fram á, geti eigi talist nauðsynleg; miklu
fremur verður að álíta, .að með framkvæmd gildandi laga fáist nánara eftirlit
með eignum hins opinbera, bæði að því, er ræktun lóða eða stærri jarðeigna
snertir og hagfelda skiftingu á þeim, eftir kringumstæðunum á hverjum stað.
Hvað þóknun til umboðsmannsins snertir, gerir frv. ráð fyrir, að hún
verði 10°/o af eftirgjöldunum, eða með öðrum orðum 4% hærri en til hreppstjóra,
og væri að vísu ekkert um það að segja, fengist með því nokkur frekari trygging
um það, að umsjón á þessum eignum ríkissjóðs og afgjöldum af þeim væri þá
betur borgið; en sem sagt verður þetta ekki sjeð, og að verja fje að óþörfu, þótt
i smáum stíl sje, getur ekki talist hyggilegt.
Vjer leyfum oss því að leggja á móti samþykt frumvarpsins.
Alþingi, 23. febr. 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður, með fyrirvara.

Stefán Stefánsson,
ritari og framsm.

Pjetur Ottesen.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Einar Þorgilsson.

(B. II, 1).
Md

58. I’riunvarp

til laga um skoðun á sild.
Flutningsmaður: Stefán Stefánsson.
1. grein.
Öll síld — veidd við íslandsstrendur — sem verkuð er á íslandi eða
i landhelgi við ísland og ætluð er til útflutnings, skal metin.
2. grein.
Matið framkvæma matsmenn, er stjórnarráðið skipar.
Landinu skal skift i fjögur matsumdæmi. Nær fyrsta umdæmi yfir
svæðið milli Reykjaness og Hornbjargs, og er þar einn matsmaður, er heim-
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ilisfang skal eiga á lsafirði. Annað matsumdæmi nær yfir svæðið milli Hornbjargs og Ólafsfjarðarmúla. Þar eru tveir matsmenn, og skal annar þeirra eiga
heimilisfang á Siglutirði. Þriðja matsumdæmið nær yfir svæðið milli Ólafsfjarðarmúla og Langaness; þar eru tveir matsmenn, og skal annar þeirra eiga
heimilisfang á Akureyri. Fjórða matsumdæmi nær yfir svæðið mitli Langaness
og Reykjaness; er þar einn matsmaður, og á hann beimilisfang á Seyðisfirði.
Stjórnarráð íslands gefur þeim erindisbrjef.
Stjórnarráðið gefur út reglugerð, er kveði nánar á um framkvæmd
laganna.
Laun þessara matsmanna eru, hvers um sig, 2500 krónur á ári, og fá
þeir dýrtíðaruppbót eftir sömu reglum og aðrir starfsmenn rikisins. Auk þess
skal þeim greiddur ferðakostnaður eftir reikningi og 3 krónur í fæðispeninga
á dag, ef þeir þurfa að takast ferð á hendur vegna starfs síns.
Laun, ferðakostnaður og fæðispeningar, svo og dýrtíðaruppbót, greiðist
úr rikissjóði.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýða ákvæðum þeim, er sett eru um starf þeirra, og rækja stöðu sina með alúð og
kostgæfni.
3. grein.
Nýveidd söltuð sild skal ekki metin, nema þvi að eins að ágreiningur
rísi milli seljanda og kaupanda um það, hvort síldin sje óskemd og söltunarhæf. Þá skal matsmaður skera úr þeirri deilu, og skal dómur hans vera
einhlítur.
4. grein.
Hafi síldveiðiskip tafist á hafi úti, annað hvort vegna illviðra, sjóskaða
eða lítillar veiði, en hafi þó sildarafla innanborðs, skal skipstjóra heimilt að
láta salta þann afla i tunnur, eins og best þykir henta og forsvaranlegt er.
Um móttökuskyldu kaupanda á slikri síld fer jafnt og getur i þriðju grein,
að matsmaður skal, ef sundurþykkja verður, leggja úrskurð sinn á nothæfi
slíkrar síldar, og skal úrskurður hans einhlítur.
Þannig veidd síld, sem söltuð er ókverkuð, má þó ekki liggja lengur
í salti en tvo sólarhringa, áður en hún sje kverkuð og lögð í tunnur svo
sem vera ber.
5. grein.
Alla síld, sem flytja skal út úr landinu, skal meta — sbr. 1. gr. — og
skal matið fara þannig fram:
Síldarútflytjandi tilkynnir matsmanni, að hann ætli að senda sild til
útlanda, og skal hann þá jafnframt segja til um, hve margar tunnur hann
ætli að ilytja út, hve gömul sildin sje, og hvort sildin sje »fiskipökkuð« eða
»ápökkuð«. Þvi næst skal matsmaður, svo fljótt sem unt er, yfirfara þann
tunnufjölda, er honum hefir verið sagt til um, og þá:
1. Hafa strangt eftirlit með að allar tunnur, sem sildin hefir verið söltuð
í, sjeu vel þjettar, vel bentar og vel útlitandi.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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2. Skal opna fyrir matsmanni 5—20% af þeim tunnutjölda, er meta
skal, eftir því sem matsmaður kynni að krefjast, og skal hann þá hafa nákvæmt eftirlit með því, að pæklun á síldinni sje i alla sfaði góð og útlit og
gæði sildarinnar sje óaðfinnanleg.
3. Um leið og matsmaður hefir metið hverja tunnu, og síldin reynst
góð, skal merkja þá tunnu með löggiltum stimpli, er gefi vissu um, að sildin
sje metin góð vara. Matsmaður má að eins merkja þessum stimpli þær tunnur, er hann hefir skoðað.
4. Verði vart við skemda síld i þeim hluta, er matsmaður hefir skoðað,
þá skal hætta matinu og matsmaður krefjast þess, að öll síldin sje sundurgreind af nýju og endurmetin. Jafnskjótt og eigandi síldarinnar hefir látið
yfirfara og sundurgreina sildina af nýju, ber honum að tilkynna matsmanni
það, og skal þá síldin metin á n\7 eins og áður greinir.
5. Að afloknu mati, og hafi síldin reynst í alla staði óskemd, skal
matsmaður gefa hlutaðeiganda vottorð um, að varan sje góð og óaðfinnanleg,
á þar til gerðum eyðublöðum, er stjórnarráð íslands Iætur semja og gerð
eru á íslensku og ensku.
Afrit af vottorðinu skal rita á farmskrána.
Líði lengri tími en 14 dagar frá matsdegi til þess tíma, er síldinni er
útskipað, skal mat fara fram af nýju,
6. grein.
Sje síld, sem legið hefir í salti skemri tima en 3 vikur, flutt út úr
landinu, skal matsmaður, á vottorði þvi er sildinni fylgir, geta þess, hve nær
sildin var söltuð.
7. grein.
Enga sild, sem ekki hefir staðist mat, má flytja út úr landinu, nema
því að eins að hver einstök sild hafi áður verið afhöfðuð og magaskorin
— »Skærsild«. —
8. grein.
Af allri sild, sem söltuð er og ætluð er til útflutnings, skal greiða
matsgiald í ríkissjóð, 10 aura af hverri tunnu.
9. grein.
þeim skipum, er síldveiði stunda, skulu i’lok hverrar
nákvæma skýrslu um alla þá veiði, er skipið hefir aflað
þar tilgreina, hvar, hve nær og með hverjum veiðigögnog hve mikið í hvert sinn, og hver var móttökumaður

Skipstjórar á
viku gefa matsmanni
i þeirri viku, og skal
um sildin er veidd,
sildarinnar,
Stjórnarráð íslands útbýr eyðublöð til þessarar skýrslugerðar. Matsmenn sjá um, að allir skipstjórar fái slík eyðublöð.

10. grein.
Rrot á ákvæðum laga þessara varða 50 til 5000 króna sekt, er renni
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i rikissjóð, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt hinum almennu hegningarlögum.
,
11. grein.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr 26, 11. júlí 1911, lög
nr. 37, 20. okt. 1913, lög nr. 46, 3. nóv. 1915, og lög nr. 56, 28. nóv. 1919,
um skoðun á síld.
12. grein.

Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1921.

Á s t æ 9 u r.
Frumvarp þetta er samið aí Siglfirðingum og ftutt samkvæmt ósk þeirra.
Greinargerð þeirra fer hjer á eftir.

Fylgiskjal.

GREINARGERÐ
með frumvarpi til laga um mat á síld.
Háttvirtir alþingismenn Eyjafjarðarsýslu.
Hjer með sendum vjer yður frumvarp til laga um mat á síld, er ýmsir
sildfróðir menn i Siglufirði hafa samið, og biðjum yður að flytja frumvarpiö á i
hönd farandi Alþingi.
Á siðari árum hafa íslenskar sildveiðar flutst æ meir og meir yfir á
hendur landsmanna sjálfra, svo að nú er þar komið, að ógrynni fjár liggur i
þessari útgerð frá íslendingum sjálfum. Ekki má heldur gleyma þvi, hve drjúgur
tekjuliður sildveiðarnar hafa orðið rikissjóði. Vegna þessa hvortveggja liggur það
í augum. uppi, að Iöggjafarvaldinu ber að vanda, svo sem unt er, öll þau lagaákvæði, er sett verða til þess að koma skipulagi og hagfeldum aðferðum á síldveiðar við ísland og alla meðferð sildar.
Áður en vjer frekar gerum grein fyrir áliti voru og gerum tilraun til
þess að styðja það frumvarp, er vjer nú leyfum oss að senda yður, háttvirtir alþingismenn, og biðjum yður að flytja á komandi Alþingi, vildum vjer geta þess,
að engan veginn má, þegar um lagagerð ræðir, er snertir síldveiðar, lita framhjá
þeirri nánu þekkingu, er einmitt innbyggjendur þessa bæjar hafa á þvi, er við kemur sildveiðum.
Það má vera, að bjer sje eigi mjög margir sildarútgerðarmenn fast búsettir, en þrátt fyrir það höldum vjer þvi fast fram, að hjer sje svo mikið við
sildveiðar fengist og fjallað, að ekki megi heita nokkur svo fullorðinn maður
meðalgreindur, að ekki hafi hann sæmilega gott vit á sild og meðferð hennar*
Sildveiðar við íslandsstrendur hófu Norðmenn fyrir allmörgum árum, og
hafa þeir á þeim tima haft ýmislegar aðferðir lil þess að afia sildarinnar. Vjer
íslendingar höfum alla tið fetað í fótspor Norðmanna og lært af þeim, hvernig
síldar skyldi afia og gera úr henni nothæfa verslunarvöru,
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Frá þeim lima, er síldveiðar með herpinót og reknetjum fóru að tiðkast,
hefir einmitt Siglufjörður orðið miðstöð allra síldveiða hjer við land.
Hjer viljum vjer skjóta því inn, að vjer höfum átt kost á að sjá vinnubrögð og heyra álit margra sjerfræðinga i þessu matsmáli, og þar til viljum vjer
sjerstaklega nefna herra Andreas Hövik, sem hingað hefir komið um margra ára
skeið og sjeð um sildarkaup fyrir hönd eins stærsta sildarfirma á Norðurlöndum, — Brödrene Ameln, Stockholm, — og sænska stjórnin sendi hingað til lands
árið 1918 til þess að taka á móti þeim 50 þúsund tunnum af sild, er sænska
Bjargráðanefndin — Lifsmidelskommissionen — keypti hjeðan.
Við þessi kynni hefir það komið i ljós, að sú aðferð, sem nú á undanförnum árum hefir verið höfð á sildarmati, eða með öðrum orðum, sú aðferð,
sem höfð hefir verið til þess að reyna að tryggja sjer, að sú síld, sem úr landinu
flyttist, reyndist vera góð og heilnæm vara er á markaðinn kæmi, var algerlega
ótrygg og ófullnægjandi.
í Noregi og öðrum síldveiðalöndum hafa menn komist að þeirri niðurstöðu, að frummat á síld, í því formi, sem hjer hefir átt sjer stað á íslandi undanfarið, væri algerlega úrelt, skakt, og næði á engan hátt tilgangi sinum.
3. grein frumvarps vors fjallar einmitt um afnám á mati á nýrri sild.
Vjer höfum komist að þeirri niðurstöðu, að frummat á sild sje þýðingarlaust. Oss
hefir fundist ómögulegt að leggja frummat á sild sem grundvöll undir tryggingu
fyrir því, að síldin hljóti að vera góð vara, þegar hún er flutt út úr landinu og
hefir auðvitað orðið fyrir mikilli meðferð, frá því er frummat fór fram, þar til
að úlflutningi kæmi. Á þessum tíma getur sildin spilst og orðið algerlega óhæf
matvara.
Nú höfum vjer með frumvarpi voru viljað reyna að fá fulla tryggingu
fyrir gæðum vörunnar, er hún færi úr landinu, og liggur þá í augum uppi, að
það mat, sem fer fram á vörunni þegar hún er altilbúin að sendast á markaðinn,
er áreiðanlegra og skynsamlegra heldur en frummat á sildinni, að öllu leyti ómeðfarinni, því að vjer höldum þvi fast fram og undirstrikum eflir margra ára reynslu,
að endurmat það, sem talað hefir verið um i áður gildandi sildarmatslögum, hefir
sjaldnast komið að gagni, oft og tíðum vegna þess, að matsmaður og.framleiðandi hafa um of treyst á frummatið, en minna skeytt um geymslu og viðhald
sildarinnar eftir að hún var söltuð.
Einn agnúi á þvi frummati á síld, sem nú á sjer stað, er sá feikilegi
kostnaður, sem fylgir því, og er því fje oft og einalt kastað á glæ, af því þeir
menn eru teknir til þess að meta síld, sem eru nauða-ókunnugir og ekkert skynbragð bera á sild og meðferð hennar.
Á hinn bóginn viljum vjer halda því fram, að frummati á síldinni sje, í
raun og veru, ekki slept með þessu frumvarpi. Það gefur að skilja, að enginn
maður, sem við sildarsöltun fæst, vilji kaupa skemda nýja sild til þess að salta
niður í tunnur sínar. En auðvitað má búast við því, að síldveiðendur vilji koma
veiði sinni i peninga, enda þótt hún væri farin að skemmast. Um þella rís ágreiningur, og þá er einmilt tekið fram i 3. grein frumvarpsins, að þar skeri matsinaður úr, og hans úrskurður sje einhlítur. Þetta er í sjálfu sjer hið sama, sem
átt hefir sjer stað, þvi að undirmatsmenn hafa orðið að standa dögum saman,
og máske svo vikum hefir skift, og ekkert haft að gera, af því að sú síld, sem
aflaðist, var svo ný, að ekki reis ágreiningur milli kaupanda og seljanda um vör-
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una, og kom því ekki til kasta undirmalsmannanna að leggja úrskurð sinn á
gæði sildarinnar. Hafi loks rekið að því, að slíkt kæmi fyrir, hefir hvorugur málsaðili sjaldan viljað hlíta úrskurði undirmatsmannsins, og var þá leitað úrslitaúrskurðar yfirsíldarmatsmanns.
Loks viljum vjer skýra frá því, að í Noregi er síldarmat orðið svo umfangslitið, að í bæjum, svo sem Kristjánssundi, Alasundi og Haugasundi, þar sem
á hverjum stað er söltuð síld svo mörgum hundruðum þúsunda tunna nemur,
eru þó ekki nema 2 til 4 matsmenn á hverjum stað. Og samt sem áður munu
matsgerðir þessara manna þykja tryggari um gæði síldarinnar, er á markaðinn
kemur, en matsvottorð íslensku sildarmatsmannanna, með öllu því umstangi, er
íslensku mati fylgir.
Þó ráð sje gert fyrir því í frumvarpinu, að annar af tveimur sildarmatsmönnum skuli eiga heimilisfang í Siglufirði, þá er að visu ætlast til þess, að
matsmaðurinn, sem ekki á þar heimilisfang, skuli þó hafa bækistöð sína í Siglufirði alian þann tíma, er á matsmanni þarf að halda, nema þvi að eins að hann,
embættis síns vegna, þurfi að ferðast til annara sildarstöðva i umdæmi sinu.
Petta ælti að visu að gilda einnig um þá síldarmatsmenn, sem eru i umdæminu
frá Ólafsfjarðarmúla til Langaness.
Vjer höfum í frumvarpi voru gert svo ráð fyrir, að einn sildarmatsmaður
skyldi vera á Seyðisfirði og eiga umdæmi frá Langanesi til Reykjaness; þetta er
tekið úr gildandi lögum um sildarmat. Vjer höfum ekki viljað, enda talið oss
óviðkomandi að breyta þessu, þólt vjer eftir kunnugleika vorum álitum, að eins
og nú standa sakir sje ónauðsynlegt að hafa síldarmatsmann á Austfjörðum.
Vjer höfum í 2. grein sett ákvæði um laun matsmanna, og eru þau mun
hærri en þar að lútandi ákvæði í núgildandi lögum. Petta höfum vjer álitið
sjálfsagt, sökum þess, að vinna matsmannanna muni verða mun meiri eftir þessu
frumvarpi en áður var. Hins vegar búumst vjer við, að ákvæði 8. greinar dragi úr
þeim kostnaði, er Alþingi kynui að álíta, að slík launahækkun hefði i för með
sjer, þar sem i flestum árum, og öllum meðalárum, gjald þetta mun gefa rikissjóði ineiri tekjur en útgjöld hans verða við framkvæmd sildarmatsins.
Háttvirtu alþingismenn. Ef lilið er á það frumvarp, sem vjer nú biðjum
yður að flytja fram á Alþingi, þá getur engum dulist það, að í frumvarpinu er
stefnt einmitt i þá sömu átt, sem þegar hefir verið gert i mati á islenskum
verkuðum saltfiski, er flytja skyldi til annara landa.
Saltfisksmatið þótti í byrjun strangt og erfitt að framfylgja og fullnægja
kröfum þess, en kröfunum var þó fylgt svo hart fram af þeim manni eða
mönnum, er um málið skyldu sjá, að ekki varð fram bjá þeim komist, og árangurinn varð sá, sem nú er kominn á daginn, að íslenskur verkaður saltfiskur
stendur nú langsamlega framar öllum öðrum fiski á þeim mörkuðum, er vjer
höfum boðið vöru vora á. Petta þarf ekki frekar að rökstyðja; ræðismenn vorra
keppinauta á markaðinum hafa viðurkent þetta i skýrslum sínum til sinna
yfirboðara.
Þetta sama viljum vjer nú gera við mat á íslenskri sild; vjer viljum ekki
láta nokkurs ófreistað, þó með harðdrægum lagaákvæðum sje gert, til þess að
vanda þá vöru, sem vjer höfum á boðstólum, svo að engir kaupendur geti vjefengt gæði hennar, viljum æskja þess, að nú yrði hjer á landi sett lög um sild-
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armat, í sama anda sem keppinautar vorir á markaðinum, Skotar, HoIIendingar
og Norðmenn, hafa á síðari árum hallast að og leitt í lög hjá sjer.
Oss er það fullljóst, að með þessari greinargerð, er vjer látum fylgja
frumvarpi voru, er engan veginn fullskýrt alt, svo sem ákjósanlegt væri, en þar til
kemur, að vjer álítum frumvarp það, er vjer sendum yður, vera svo ljóst, að það
mætti tala fyrir sjer sjálft, svo sem vjer og þykjumst fullvissir um, að þjer, háttvirtir alþingismenn Eyjafjarðarsýslu, munuð vera svo kunnugir síldveiðum, að
þjer hæglega munduð geta fylt þær eyður, er yður fyndist vera í greinargerðinni.
Sjerstaklega er oss kunnugt um, að þjer, háttvirti 1. þingmaður Eyfirðinga, hafið
um Iangt árabil verið svo gagnkunnugur allri sildarútgerð og meðferð síldar í
nágrenni yðar, að vjer leggjum frumvarp þetta óhultir í yðar hendur og biðjum
yður að greiða fyrir þvi sem best.
Siglufirði, hinn 5. febrúar 1921.
Með mikilli virðingu.
Sophus A. Blöndal.

Guðm. T. Hallgrímsson.

Helgi Hafliðason.

Jón Guðmundsson.

Ole O. Tynes.

Þorst. Pjetursson.

Matthías Hallgrímsson.

(A. XLIII. 2).
Md.

59. Kefndarálit

um frumvarp til laga um sendiherra í Kaupmannahöfn.
Frá allsherjarnefnd.
Með þvi að svo er ákveðið af Alþingi, að sendiherra skuli skipaður í
Kaupmannahöfn, getur nefndin fallist á, að rjelt sje að lögfesta þetta fyrirkomulag, og telur því rjett að samþykkja frumvarpið, með skírskotun til ástæðna
stjórnarinnar og ummæla hennar við fyrstu umræðu málsins í deildinni.
Alþingi, 24. febrúar 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður og framsögumaður.
Stefán Stefánsson,

Björn Hallsson,
fundaskrifari.
Einar Þorgilsson.

Pjetur Ottesen,
með fyrirvara.
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(B. III. 1).
Eil.

60. Frunivarp

til laga um æfinlega erfmgjarentu.
Flutningsm.: Björn Kristjánsson.
1. gr.
Upphæð þeirri, er greiðist ár hvert í erfðafjárskatt, samkv. lögum nr.
15, 11. júli 1911, þó ekki yfir 20000 kr., skal skift í hluti, er nemi 1000
kr. hver.
2. gr.
Hver embættismaður hjer á landi, sem gefur saman hjón, (prestur,
s5rslumaður eða bæjarfógeti), skal við hvert nýár gefa skýrslu, er gengur til
stjórnarráðsins, um hjón, er hann hefir gefið saman á næstliðnu ári, og tilgreina þar nöfn og heimili hjónanna.
3- grÞeir 1000 króna hlutir, sem nefndir eru í 1. gr., ganga til hjúa þeirra,
er gifst hafa næsta ár á undan og verið hafa i ársvist á giftingardegi minst 5
ár, og eigi á fleiri en 2 heimilum, eftir 20 ára aldur, og ræður hlutkesli milli
hjúa, hverjir hlutina fá, ef fleiri hafa gifst á árinu en verðlaun geta hlotið.
Stjórnarráðið sjer um hlutkestið, og skal niðurstaða þess birt í Lögbirtingablaðinu.
4. gr.
Hjú þau, sem þannig giftast og verið hafa á giftingardegi i ársvist
samkvæmt 3. gr., skulu, ef þau vilja koma til greina við úthlutun erfingjarentunnar samkvæmt 3. gr., afhenda þeim, er framkvæmir giftinguna, og í
siðasta lagi á giftingardegi, fullnægjandi skilriki fvrir þvi, að þau hafi verið í
ársvinnumensku eins og lög þessi tilskilja, og skal senda stjórnarráðinu
gögn þau með skýrslunni, sem getur i 2. gr.
Skyldur er hver húsbóndi, sem haft hefir slik hjú í ársvinnumensku,
að gefa drengskaparvottorð um, hversu lengi hjúið var hjá honum sem árshjú. Varðar það sekt, 50—100 kr. til landssjóðs, ef synjað er um að gefa
slíkt vottorð.
5, gr.
Eigi skerðir það rjett hjúa til að fá erfingjarentu, þótt þau á vinnumenskutimabilinu hafi með samþykki húsbænda sinna verið við nám vetrarmánuðina á alþýðuskólum, svo sem búnaðarskóla eða gagnfræðaskóla, eða
notið almenns náms annarsstaðar, ef þau vinna húsbændunum alt gagn sem
hjú allan annan tima ársins.
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6. gr.

Þann hlut, sem hjúum hlotnast samkvæmt 3. gr., skal leggja í deild
hinnar æfinlegu erfingjarentu i Söfnunarsjóði íslands undir nafni eigandans
sem vaxtaeiganda.
7. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.

Á s t æ ð u r.
Um deild hinnar æfinlegu erfingjarentu segir svo í lögum um Söfnunarsjóð íslands frá 10. febr. 1888:
»Undir aðaldeild Söfnunarsjóðsins heyrir deild hinnar æfinlegu erfingjarentu, er tekur á móti fje með þeim skilmálum, að jafnan skuli árlega
leggjast við höfuðstólinn hálfir vextirnir af honum, en hinn helmingurinn
falla árlega til útborgunar til nafngreinds manns sem vaxtaeiganda, eða þeirra,
sem vaxtaeigendur verða að innstæðunni eftir hans dag, því að hinum nafngreinda vaxtaeiganda látnum, eiga allir lögákveðnir erfingjar hans rjett til að
innstæða sú, er hann var vaxtaeigandi að, skiftist frá næstu árslokum eftir
fráfall hans milli þeirra sem vaxtaeigenda, eftir þeirri tiltölu, sero fyrirskipuð
er um lögerfðir, og getur þá hver þeirra fengið það, sem honum hlolnast,
flutt í bókum Söfnunarsjóðsins til sín sem vaxtaeiganda, og sama rjett hafa,
að hverjum þeirra látnum, allir lögákveðnir erfingjar hvers þeirra, og sama
gildir framvegis við fráfall hvers vaxtaeiganda að nokkru af umræddu fje. Sá,
sem er vaxtaeigandi að fje í deild hinnar æfinlegu erfingjarentu, getur ráðstafað vöxtum þeim, sem höfuðstóllinn ber til næstu ársloka eftir fráfall hans
og útborgast eiga, en lengra ná eigi umráð hans yfir fje þessu«.
Eins og ofannefnd ákvæði bera með sjer, fer hver upphæð í deild hinnar
æfinlegu erfingjarentu smám saman vaxandi, með því að helmingur vaxtanna
legst jafnan við höfuðstólinn, en við fráfall hvers vaxtaeiganda skiftist upphæð
sú, er honum tilheyrði, meðal allra lögákveðinna erfingja hans. Við þetta dreifist
hver upphæð áður en á löngu líður til mjög margra, jafnframt því, sem hún í
heild sinni fer stöðugt vaxandi.
Þrjú fjárhagstímabilin 1912—1917 nam erfðafjárskatturinn að meðaltali
rúmum 10000 kr.; fyrir árið 1918 nam hann kr. 10315,98. Eftir ofanrituðu frumvarpi mundu því 10 hjú hafa árlega getað fengið 1000 kr. hlut hvert. Ef t. d.
22 ára konu hlotnast 1000 króna hlulur, og hún tæki jafnan hálfa vextina, þá
mundi upphæð hennar með þeim vöxtum, sem Söfnunarsjóðurinn nú borgar,
nema kr. 3099,61, er hún væri orðin sjötug, og sá helmingur vaxtanna, er hún
þá fengi útborgaðan, mundi vera kr. 73,60; alls mundi hún þá vera búin að fá
útborgaðar rúmar 2090 krónur. Lifði hún lengur, þá hækkar með hverju ári
bæði það, sem hún fær útborgað, og það, sem hún eftirlætur erfingjum sínum.
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Við fjárupphæð þá, sem alls yfir stæði í deild hinnar æfinlegu erfingjarentu,
mundi yfirleitt bætast áilega töluvert meira af vöxtunum en helmingurinn, því
sumir, sem nokkur efni hefðu, mundu eigi kæra sig um að taka neitt af vöxtunum, heldur láta þá leggjast við innstæðuna til hagnaðar fyrir erfingja sína, og
enn fremur er svo ákveðið í lögum Söfnunarsjóðsins, að við innstæðuna leggist
vextir, sem eigi nema 10 kr., þótt þeir annars ættu að útborgast, því engum
mundi vera verulegur styrkur að svo lítilli upphæð. En framan af mundi þetta
oft koma fyrir, þegar fjeð dreifist inilli margra erfingja, meðan það enn væri Iítið.
Xái ofanritað frumvarp fram að ganga, þá munu ekki mjög margar kynslóðir verða liðnar áður en inikill hluti landsmanna, og einkum hinir fátækari,
mundu fæðast til nokkurrar eignar, sem vaxandi fæii ár frá ári, og með tímanum mundi meiri hluti íslenskra lieimila hafa þær tekjur af hinni æfinlegu erfingjarentu, að fátæku fólki væri verulegur styrkur að því.
Það er kunnugra en frá þurfi að segja, hversu mikið Ios er komið á
yngra fólk, svo að það fæst nú naumlega til að vera í ársvinnumensku. Pað virðist þvi full þörf á að hvetja yngra fólk til vinnumensku, og að þvi stefnir frumvarp þetta, þótt fjárhæðin sje fvrst um sinn lakmörkuð, eða bundin að eins við
hluta af erfðafjárskattinum. I’egar fjárhagur landsins yrði betri en hann er nú,
mætti auka þessa fúlgu hve nær sem ástæður leyfðu. Og svo virðist, sem slík
uppörfun til vinnumensku, eins og hjer um ræðir, ætti smám saman að geta
breytt hugsunarhætti þeirra, sem hafa skömm á algengri vinnu og að vera í ársvinnumensku, sem áður var algengast og selti hið nauðsynlega mót staðfestunnar
á unglingana.

(A. XXXVÍ, 3).
K«l.

01. Rreytingartillaga

við frv. til laga um breytingu á lögum nr. 30, 20. október 1913, um umboð þjóðjarða (þskj. 36).
Flutningsm.: Sveinn Ólafsson.
Á eftir orðunum:
»Lög nr. 30............Norðursýsluumboð« komi:
og Múlasýsluumboð, heldur skal forslaða þeirra framvegis sem bingað
til falin umboðsmönnum, skipuðum af stjórnarráðinu. Umboðslaun skulu
frá næstu umboðsmannaskiftum vera 10% af eftirgjöldunum.

Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing),
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(B. IV, 1).
Ed.

03. Frunnarp

til laga um viðauka við lög nr. 76, 28. nóv. 1919 [Yfirsetukvennalög].
Flutningsmenn: Guðmundur Guðfinnsson og Sigurjón Friðjónsson.

1. gr.
Auk launa þeirra, sem ákveðin eru í 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919,
fá yfirsetukonur djrtíðaruppbót, er greiðist úr sýslusióði, ríkissjóði og bæjarsjóði
í sömu hlutföllum og hin föstu laun þeirra, en að öðru leyti eftir þeim reglum,
sem gilda um dýrtíðaruppbót presta (sbr. 33. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919).
2. gr.
Lög þessi gilda frá 1. jan. 1921.

Greinargerð .
Þegar samin voru lög um laun yfirsetukvenna árið 1919, var þeim ekki
trygð nein djTrtíðaruppbót, sem barnakennarar þá fengu með lögum s. á., eins
og embættismenn og yfirleitt flestir starfsmenn rikisins. Mun það hafa verið álit
ýmsra þingmanna þá þegar, að of skamt væri gengið í þá átt að bæta hag yfirsetukvennanna; og óánægja varð strax með lögin meðal ljósmæðranna, sem ekki
var ástæðulaust. Mun tæplega verða Jitið öðruvísi á en að rjettur og hagur þeirra
hafi verið fyrir borð borinn, svo að hætta sje á, að erfitt verði að fá konur til
þessa starfa eftirleiðis, ef launakjörin eru ekki bætt, og því mæli bæði sanngirni og hagsýni með því, að svo verði gert.

(A. XXVII. 2).
Ed.

63. Hiefndarálit

um frumvarp til laga um breyting á lögum nr.736, 26. okt. 1917, um stofnun
alþýðuskóla á Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs.
Frá mentamálanefnd.
Nefndin hefir athugað mál þetta og ástæðurnar fyrir því, og fellst eindregið
á frumvarpið og greinargerð þess.
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Nefndin leggur því til, að hv. efri deild samþykki frumvarpið óbreytt.
Alþingi, 26. febr. 1921.
Karl Einarsson,
form.

Guðm. Guðfínnsson,
fundaskrifari.
Sigurður Jónsson,
framsögumaður,

(B. V. 1).
ATd.

04. Friimvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs nýtt skipaveðlán hf. Eimskipafjelags íslands.
Flutningsmenn: Jón Þorláksson, Sveinn Ólafsson og Pjetur Ottesen.
Landsstjórninni veitist heimild til þess að ábyrgjast greiðslu á 7* hluta
veðláns, að upphæð alt að 250,000 hollensk gvllini eða jafngildi í mynt annara
landa, sem hf. Eimskipafjelag íslands tekur í erlendum banka, til þess að
kosta smiði á millilandaskipi, sem fjelagið er nú að láta smiða í Danmörku.
Lánið endurborgist á 10 árum með jöfnum árlegum afborgunum og sje trygt
að minsta kosti með fyrsta veðrjetti í hinu nýja skipi.

Greinargerð.
Þegar Eimskipafjelag íslands var stofnað og fjelagið ljet smiða fyrstu
skip sin, »Gullfoss« og »Goðafoss«, þurfti það að fá lán í erlendum skipaveðbanka til þess að standast kostnað við smíði skipanna. Samdi það um lánið við
Nederlandsche Scheeps-Hypotheekbank í Rotterdam, og var upphæð lánsins 400,000
gyllini. Voru bankanum veðsett bæði skipin með fyrsta veðrjetti, en auk þess
setti bankinn það skilyrði, að landssjóður íslands ábyrgðist 7* hluta lánsins.
Ástæður til þess voru bæði ókunnugleiki hins erlenda banka á íslandi og í öðru
lagi að fyrirkomulag skipanna var sniðið eftir þeim sjerstöku kröfum, sem gera
verður til skipa, sem eru i förum bæði með farþega og vörur milli íslands og
útlanda, og skipin því ekki talin eins útgengileg erlendis til almennra siglinga og
veðgildi þeirra því ekki eins mikið í augum bankans eins og um væri að ræða
venjuleg vöruflutningaskip, sem hinir erlendu skipaveðbankar venjulega lána út á
alt að 60% af verði þeirra. Eimskipafjelag íslands leitaði því til Alþingis 1914
um þetta mál, og með lögum nr. 40, 2. nóv. 1914, var landsstjórninni veitt heimild til þess að ábyrgjast greiðslu á 74 hluta fyrgreinds láns, að uppbæð 600,000
kr. Var lánið síðan tekið gegn fyrsta veðrjetti i »Gullfossi« og »Goðafossi«, sem
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kostuðu samtals um 1 miljón kr„ og gegn ábyrgö landsstjórnarinnar. Pegar »Goðafoss« strandaði og »Lagarfoss« var keyptur, var hann veðsettur fyrir láninu í stað
»Goðafoss«, og hvílir lánið nú með 1. veðrjetti á »Gullfossi« og »Lagarfossi«, og
verða eftirstöðvar þess í næsta mánuði aðeins 200,000 gyllini, eftir að búiö er
aö greiða afborgun, sem fellur í gjalddaga í næsta mánuði.
Eins og kunnugt er, hefir Eimskipafjelagið nú í smiðum í Danmörku nýtt
skip, sem verður nokkru stærra en skip þau, sem fjelagið hefir áður átt, eða um
1600 smálestir, og mun skipið kosta um 2,100,000 kr., og er búist við að það
verði tilbúið í næstk. júnímánuði. Fjelagið þarf að laka lán til þess að standast
kostnað við smíði skipsins, og þrátt fyrir þá miklu örðugleika, sem nú eru um
allar lántökur, þá hefir fjelaginu þó tekist að gera samning við fyrnefndan banka
i Rotterdam um það, að hann veiti fjelaginu nýtt lán, að upphæð 250,000 gyllini,
gegn 1. veðrjetti í hinu nýja skipi og 2. veðrjetti í »Gullfossi« og »Lagarfossi«,
næst á eftir ofangreindu eldra láni, sem er að eftirstöðvum 200 þús. gyllini. En
bankinn gerir það enn sem fyr að skilyrði, að ríkissjóður íslands ábvrgist Vr
hluta lánsins, og er það ástæðan til þess að frumvarp þetta er borið fram.
Með núverandi gengi á hollenskri mynt svarar lánsupphæðin læplega lil
1 2 miljónar danskra króna, og nær því ekki ’/r hluta af byggingarverði hins nýja
skips. Með tilliti til þessa og þegar þess er gætt, að »GuIlfoss« og »Lagarfoss«
verða báðir einnig veðseltir fvrir láninu, með 2. veðrjetti næst á eftir 200 þús.
gyllinum, svo og þ^gar litið er lil fjárhags fjelagsins vfir höfuð, sem mun kunnur
öllum alþingismönnum af reikningum fjelagsins, þá virðist ekki geta komið til
mála, að umrædd ábyrgð fyrir þessu nýja láni geti haft nokkra áhættu í för með
sjer fyrir ríkissjóð, og með hliðsjón af þvi, hversu mikinn velvilja Alþingi ávalt
hefir sýnt fjelaginu og hinnar góðu samvinnu, sem er milli fjelagsins og ríkisstjórnarinnar, ekki síst að þvi er snertir útgerðarstjóin landssjóðsskipanna, telja
flutningsmenn sig mega vænta þess, að frumvarp þella fái óskift fvlgi í þinginu.

(C. V. 2).
IS<1.

05. Rreytingarlillaga

við tillögu til þingsályktunar um skipun nefcdar lil að rannsaka orsakir fjárkreppu bankanna m. m. (þingskjal 55).
Frá Karli Eiuarssyni.
í stað orðanna: »3 manna nefnd« komi:
5 manna nefnd.
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(A. V. 2).
Ed.

06. Wefiidar&llt

ura frv. til laga um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra (stj.frv. 5).
Frá allsherjarnefnd.
Með lögum nr. 72, 28. nóv. 1919, var embællismönnum gert að skyldu að
kaupa sjer lífeyri (elli- og sjúkleikati vggingu) með 5n, o af öllum föstum launum
sínum upp að 5000 kr., í sjerstökum sjóði, er til þess var stofnaður og ríkissjóður lagði til 50000 kr. í eilt skifti fyrir öll. Jafnframt voru þeir skyldaðir til
að tryggja ekkjum sínum lífevri (með lögum nr. 73, 28. nóv. s. á.), en látið
frjálst hverjum einstaklingi, hvernig þvi væri fyrir komið. Þar sem nú engin innlend stofnun var til, sem ekkjutryggingarnar yrðu keyptar af, hlaut af þessu að
leiða, að þær yrðu keyptar af útlendum stofnunum og að starfrækslukostnaður við
tiyggingarnar og sá ágóði, sem slíkar stofuanir að líkindum myndu laka, færi
út úr landinu, og að tryggingarnar yrðu jafnframt embæltismönnunum dýrari en
ella. Til þess að ráða bót á þessu er frv. það komið fram, sem bjer ræðir
um, og er aðalbreytingin frá því, sem er í því fólgin, að embættismenn kaupi
ekkjum sínum lífeyri með 2° o af launum sínum, í sama sjóði og þeir tryggja
sjálfa sig. Þetta telur nefndin ijett og til mikilla bóta. Á hinn bóginn álitur hún,
að sum atriði frv. hafi ekki verið nægilega athuguð og að sparnaðaráslæður
hafi ráðið meiru um sum þeirra en æskilegt hefði verið. Að takmarka iðgjaldagreiðslu og lífeyrisrjett við 5000 kr. laun virðist vera ástæðulaust, og mjög vafasamt rjettmæti þess að takmarka lífeyrisrjettinn við s/r hámarkslauna, þvi eðlilega kemur það aðeins niður á þeim, sein lengi hafa verið í embælti, og að því
leyti þeim, er síst skyldi. Nefndin hefir þó talið hyggilegra að gera ekki breytingartillögu við þetta síðarnefnda atriði að svo stöddu, enda getur það ekki komið
til framkvæmda í nálægum líma, og má breyta því seinna og áður en til þess
þarf að taka, ef lífeyrissjóðurinn þá virðist þola það. Fyrir ekkjum embættisnranna, sem eldri eru en 50 ára, þegar lög um þelta efni ganga i gildi, og ekki
hafa eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum, er ekki sjeð í frv., og telur nefndin
það ágalla, sem hún þó ekki treystist að bæta úr. Og vafasamt álitur hún rjettmæli þess ákvæðis, að rjettur ekkju til lifeyris skuli falla niður, ef hún giftist
aftur; en lil þess að forðast sem mest alt það, sem frv. getur orðið til tafar,
gerir hún þó ekki breytingartillögu við þella. A hinn bóginn telur nefndin fyrirmæli 8. og 11. gr. um uppeldisstyrk barna svo óviðunandi, að ekki verði hjá þvl
komist að breyta þeiin — svo langt hljóti að vera frá þvi, að sá styrkur geti
nægt. Efni síðara málsliðar 8. gr. i lögum nr. 72, 28. nóv. 1919, telur hún rjettara að taka upp í frv. en að sá málsliður haldi áfram að vera sjerstök lög.
Gerir nefndin því svo hljóðandi
BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 3. gr.
Önnur málsgr. falli niður.
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2. Við 5. gr.
Niðurlagið : »en ekki má hann þó fara fram úr 1000 kr. á ári«, falli
niður.
3. Við 7. gr.
Orðin: »eða af 5000 kr., ef launin eru hærri«, í annari málsgrein,
falli niður.
4. Við 8. gr.
Fyrir: »50—100 kr.« í þriðiu málsgrein komi:
100-200 kr.
5. Við 10. gr.
Fyrir orðið: »ósæmilegur« í 4, lölul. komi:
svívirðilegur.
6. Við 11. gr.
Fyrir: »100—200 kr.« komi:
200-400 kr.
7. Á eftir 12. gr. komi ný gr., sem verður 13. gr., svo hljóðandi:
Embættismenn, sem sitja í einbætli þegar lög þessi öðlast gildi og
eftirlaunarjett eiga samkvæmt eldri lögum, halda þeim rjetti, þó með þeim
takmörkunum, sem settar eru í 7. gr. launalaganna (nr. 71, 28. nóv. 1919).
Hið sama gildir um rjettindi ekkna þeirra og barna.
8. Við 13. gr.
Orðin: »að undanskildum síðara málslið 8. gr.« falli niður.
9. 13. gr. verði 14. gr., 14. gr. 15. gr. og 15. gr. 16. gr.
Alþingi, 26. febr. 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form. og ritari.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

Jób. Jóhannesson.

(B. VI. 1).
Ed.

07. Frumvarp

til Iaga um breytingu á löguin nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld.
Frá fjárhagsnefnd.
1. gr.
í stað orðanna »75 aura« í 7. gr. 1. málsgrein komi:
1 kr. 25 a.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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Greinargerð.
Þar sem reynslan hefir sýnt, að gjald til kirkna var sett of lágt í lögum
nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld, lítur fjárhagsnefnd svo á, að rjett sje að
liækka það eins og farið er frain á i frumvarpinu, til að losa sóknarnefndir við
að innheimta árlega hærra gjald en lögin ákveða, eins og viða mun nú
eiga sjer stað.
Gjald þetta getur ekki talist tilfinnanlega hátt, þó að það yrði hækkað
svo sem hjer er lagt til, og kemur engu ósamræmi á gildandi lög um þetta efni.

(C. VI, 1).
JEd.

68. Tillaga

til þingsályktunar um skipun viðskiftamálanefndar.
Flutningsm.: Halldór Steinsson.
Efri deild Alþingis ályktar að skipa nefnd til að íhuga og gera tillögur,
um viðskiftamál landsÍDs, þar á meðal sjerstaklega um viðskiftahömlur og um
verslunarrekstur fyrir reikning ríkisins.

(B. VII, 1).
JWd.

60. Fruinvarp

til laga um skifting ísafjarðarprestakalls í tvö prestaköll.
Flutningsmenn: Sigurður Stefánsson og Jón Auðunn Jónsson.
Hólssókn í Norður-ísafjarðarprófastsdæmi skal vera sjerstakt prestakall.

A s t æ ð u r.
Söfnuðum í ísafjarðarprestakalli er skifting þessi hið mesta áhugamál.
Synodus hefir veitt henni eindregin meðmæli sín, hjeraðsfundur samþykti hana
og biskup landsins er henni mjög meðmæltur.
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Fólkstal i Isafjarðarprestakalli hefir verið svo sem lijer segir:
1801
1840
1860
1880
1901
1920

514, þar af
501, —
830, —
1292, —
2305, —
3783, —

i Hólssókn
—
—
—
—
—

244
267
325
346
546
935

Manntalið 1920 er að vísu ekki fullgert af hálfu Hagstofunnar.
Af þessu yfirliti sjest, að í þessu prestakalli hefir fólksfjöldinn meir en
sjöfaldast á þessu tímabili. í Hólssókn hefir hann nær þvi fjórfaldast, og munu
ein 12 —13 prestaköll á landinu vera fjölmennari en Hólssókn. Kauptúnið Rolungarvik er nú hið þriðja fólksflesta kauptúnið á landinu, utan kaupstaðanna. Þar
er ein hin stærsta veiðistöð landsins, og á vorvertíðinni eru aðkomumenn þar svo
hundruðum skiftir, er stunda þar fiskveiðar og aðra atvinnu. Bolungarvík er ein
hin aflasælasta veiðistöð landsins, og má því búast við, að fólki haldi áfram að
fjölga þar eins og að undanförnu. En hjer er á íleira að líta en fólksfjöldann einn.
Annexíuleiðin frá fsafirði að Hóli hefir frá öndverðu verið ein hin versta
annexiuleið á landinu, þótt ekki sje hún ýkja löng.
Fara má bæði á landi og sjó. Mikill hluti landleiðarinnar liggur um
stórgrýtisfjöru undir snarbrattri hamrahlíð (Oshlið). Leið þessi er á flestum tímum árs ófær nema fótgangandi mönnum, en auk þess er hún stórhættuleg fyrir
líf og limu ferðamannsins, sökum grjótflugs, skriðufalla og snjóflóða úr hlíðinni.
Menn hafa meiðsi þar og farist af þessum orsökum, þar á meðal sóknarpresturinn á ísafirði á öndverðri 19. öld, á annexíuferð sinni.
Sjóleiðin er allill sökum bylja og kastvinda ofan af Oshlíð, og hafa oft
orðið þar skiptapar, og á vetrum er hún oft ófær tímum saman.
Meðan Hólssókn var miklu fámennari en nú er, þurfti sóknarpresturinn
sjaldan að ferðast þangað nema til messugerða þriðja hvern sunnudag, og git
hann þá oft notað tækifærisbátaferðir og þannig losast við landferðina aðra leiðina. En síðan fólki fjölgaði þar svo mjög, þa'fnast sóknarmenn hans mjög oft til
aukaverka, sem ekki mega dragast, milli messuferða. Síðustu árin hefir sjóferðum
milli Bolungarvikur og ísafjarðar fækkað mjög, bæði sökum þess, hve þær eru
orðnar dýrar og svo hins, að nú eru 4 eða 5 verslanir í Bolungarvík, þar sem
áður var engin. Þessum óhagkvæmu staðháttum er því nú orðið samfara geipilegur kostnaður, bæði fyrir sóknarprestinn og söfnuðinn í Hólssókn, er vitja þarf
prestsins til aukaverka. Fylgdarmaður á landi kostar prestinn 40—50 krónur
báðar leiðir og sjóleiðin með vjelbát 100—120 krónur fram og aftur, en um aðrar bátaferðir er vart að ræða.
Þetta er óbærilegur kostnaður fyrir embættismann í kaupstað með 2000
—3000 króna launum; auk þess er landferðalagið á vetrum ekki hent nema fullhraustum mönnum.
Sóknarmenn Hólssóknar þykjast og nú orðið mjög vanhaldnir af prestsþjónustu ísafjarðarprestsins, hversu skyldurækinn sem hann er, og söfnuðurinn í
heimasókninni þykist og þurfa óskiftrar þjónustu hans, eftir því sem fóiki fjölgar
þar meira.
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Hvergi á landinu mun prestsþjónusta vera bundin jafnmiklum erfiðleikum og kostnaði sem í Hólssókn, og kostnaðurinn fer sívaxandi, eftir því sem
mannfjöldinn vex.
Skiftingin hefir að vísu nokkurn kostnað í för með sjer, en verði sóknargjöldin hækkuð, eins og nú stendur til, má gera ráð fyrir, að söfnuðirnir í ísafjarðarprestakalli (ísafjarðar og Hólssókn) greiði alt að 8000 kr. í prestslaunasjóð, og er það alt að 2000 kr. hærri fúlga en þarf til að launa tveimur prestum
með hæstu launum.
Þetta veldur því, að söfnuðurinn leitar enn á náðir þingsins og vonar, að
það líti á nauðsýn hans með því að verða við bæn hans.

(D. 1. 1).
líd.

70. Fyrirspurn

til landsstjórnai innar um framkvæmdir í landhelgisgæslumálinu.
Frá Pjetri Ottesen og Hákoni J. Kristóferssvni.
Hvað líður framkvæmdum stjórnarinnar í landhelgisgæslumálinu, sbr. lög
nr. 78, 28. nóv. 1919, og ályktun Alþingis 1920, á þingskj. 171?

(A. XXXVIII, 2).
Ed.

71. Xcfndarálit

um frumvarp til laga um verslun með tilbúinn áburð og fóðurbæti.
Frá landbúnaðarnefnd.
Vjer teljum frumvarp þetta í fullu samræmi við þingsályktun Nd. Alþingis
1919, um mat á fóðurbæti og kjarnfóðri, og álítum mikla nauðsyn til þess bera,
að það verði að lögum.
Vjer leyfum oss því að ráða háttv. deild til að samþvkkja frumvarpið
með eftirfarandi

Alpt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.
a. Við tölui.
b. — —

3.

c. —

4.

—

»áburðurinn« í fyrri málsgrein falli burt.
í staðinn fyrir »Sje köfnunarefni í« komi:
Sje hyldi i.
a. b. c. og d. í staðinn fyrir »köfnunarefni« komi:

hyldi.
2. Við 2. gr.
a. Við 1. málsgr.
b.
c.
d.
e.
f.

í staðinn fyrir »melasse« komi:
sykurúrgangi (melasse).
— tölulið 3. í staðinn fyrir »og úr hverju það er tilbúið« komi:
og úr hverju hann er tilbúinn.
5. í staðinn fvrir »að svo sje eigi« komi:
—
að svo sje ekki.
11. í staðinn fyrir »fiskimjöl« komi:
—
fiskmjöl.
— — 12.a. { staðinn fyrir »köfnunarefniskendum« komi:
hyldiskendum.
Næst siðasta málsgrein gr. orðist þannig:
Vilji seljandi eigi gefa tryggingu fyrir einhverju í nefndum atriðum, verður hann að taka fram, að honum sje ekki
um þau kunnugt.
í staðinn fyrir »ábyrgist hann« í síðustu málsgrein, komi:
ábyrgist seljandi.

3. Við 4. gr.
í staðinn fyrir »Stjórnarráðið getur í reglugerð ákveðið« komi:
Stjórnarráðið ákveður í reglugerð.
4. Við 6. gr.
Tölul. 3. í staðinn fyrir »Stjórnarráðið getur látið gefa út eyðublöð« komi:
Stjórnarráðið gefur út eyðublöð.
5. Við 9. gr.
í staðinn fyrir »10—1000 krónum« komi:
100—2000 krónum.
Alþingi, 28. febr. 1921.
Hjörtur Snorrason,
form. og ritari.

Sigurður Jónsson,
framsm.

Guðm. Olafsson,
fundaskrifari.
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(B. VIII, 1).

Jtd.

73. Fruititarp

til laga um eignarnám á Andakilsfossum og landspildum við Andakilsá til
vatnsvirkjunar.
Fiutningsmenn: Pjetur Þórðarson og Pjelur Ottesen.
1. gr.
Sýslunefndunum í Mýrasýslu og Borgarfjarðarsj’slu veitisl beimild til að
taka eignarnámi svo nefnda Andakilsfossa í Andakílsá til rafvirkjunar fyrir
sýslurnar, ásamt landspildum, eitir þörfum, til virkjunarinnar og vatnsmiðlunar í ánni og við Skorradalsvatn.
2. gr.
Um framkvæmd eignarnámsins skal farið eftir ákvæðum laga nr. 61,
14. nóv. 1917.
Greinargerð.
Sýslunefndirnar i Mýrasýslu og Borgarfjarðarsýslu bafa i sameiningu látið
gera allmikinn undirbúning til þess að taka Andakílsfossa i Andakilsá til rafvirkjunar fyrir bjeruðin beggja megin Borgarfjarðar, svo sem mælingar, uppdrætti og áætlanir; svo og tilraunir til samninga um kaup á fossunum og nauðsynlegum rjettindum til landsnotkunar við virkjunina. Þessir samningar bafa ekki
tekist og engar likur til að þeir muni takast.
Að visu má nú líta svo á, að heimiW tit eignarnámsins sje fólgin í lögum nr. 55, 22. nóvember 1907, en vegna þess að eigandi fossanna og rjettinda
til landsnotkunar á nokkru af landi þvi, er taka þarf eignarnámi, er breskur
þegn og búseltur i Lundúnum, þykir rjettara að fá sjerstaka lagabeimild til
eignarnámsins.

(A. XXXI. 2).
líd.

73. A'efndarálit

um frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1918 og 1919.
Frá fjárhagsnetnd.
Fjárhagsnefnd hefir athugað þetta frv. og rækilega borið það saman við
atbugasemdir og tillögur yfirskoðunarmanna Lr. og svör ráðherra, og þar sem
tilefni var til, við Landsreikninginn sjálfan. Hefir nefndin aðeins fundið eina
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sraávægilega reikningsvillu. En hvað þau atriði snertir, er einliver ágreiningur
hefir verið um milli endurskoðenda og stjórnarinnar, er sjerstaklega snerta umframgreiðslur og ástæða þykir að minnast á, verður vikið að í framsögu málsins.
Nefndin ræður því háttv. deild til þess að samþykkja frv. með þessari

BREYTINGV.
Við 2. gr. B. tölul. 4. Fyrir »kr. 181,61« komi:
kr. 180,61.
Aðallölurnar í 1. málsgr. og enda greinarinnar breytast samkv. þessu.
Alþingi, 26. febr. 1921.
Pórarinn Jónsson,
framsm.

Jón A, Jónsson,
fundaskrifari.

M. J. Kristjánsson,
formaður.

Jakob Möller.

Sveinn Ólafsson.

Þorl. Guðmundsson.

Hákon J. Kristófersson.

(A. XLVII, 2).
Bd.

74x lefixlarálit

um frv. til laga um breyling á 1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júlí 1911.
Frá fjárhagsnefnd.
Fjárhagsnefnd heíir athugað frumvarp þelta og leggur til, að það, eftir
atvikum, nái fram að ganga óbrevtt.
Alþingi, 28. fehrúar 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari og framsm.

t’orl. Guðmundsson.

Jakob Möller.

Hákon J. Kristófersson,
með fyrirvara.

Þórarinn Jónsson.
Sveinn Ólafsson.
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(A. XXVII, 3).
Ed.

75. Breytlngartillögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Giðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs.
Frá allsherjarnefnd.
1. Meginmál frv. verði 1. gr.
2. A eftir henni komi ný 2. gr., svo hljóðandi:
í stað 4. gr. laganna komi:
Við skólann skal skipaður skólastjóri og tveir kennarar. Taka þeir
laun eftir 26. gr. laga nr. 71, 28. nóvember 1919, um laun embættismanna.

(B. IX, 1).
flíd.

76. Fruinvarp

til laga um breytingu á 1. gr. laga nr. 45, 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla.
Flulningsmaður: I’orleii'ur Jónsson.
1. gr.
Breytingar á lögunr um skipun preslakalla eru þær, er nú skalgreina:
1. Stafafell: Stafafellssókn.
2. Bjarnanes: Bjarnaness og Einhollssóknir.
3. Kálfafellsstaður: Kálfafellsslaðarsókn.
2. gr.
Prestakallaskipun þessi keinur i stað þeirrar, er setl er ineð lögum
um skipun prestakalla, nr. 15, 16. nóv. 1907, 1. gr. III, 15. og 16.
3. gr.
Pegar lög þessi öðlast gildi, skal færa brevtingar þær, er ræðir um í
þeim, inn i lög nr. 45, 16. nóv. 1907, uin skipun prestakalla.
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A s t æ ð u I’
fyrir máli þessu felast í brjefi því, er hjer fer á eftir.

Fylgiskjal.

SÓKNARNEFNDIN í SKAFTAFELLSSÝSLU.
Hlíö i Lóni, 24. september 1920.

A fjölmennum safnaðarfundi 5. þ. m. kom fram í einu hljóði sú
áskorun til sóknarnefndarinnar, að hún legði það fyrir hjeraðsfund, að Stafaíellssókn yrði áfram sjerstakt prestakall og mótmælti sameiningu við Bjarnanessprestakall sem ómögulegri, vegna staðhátta. — Út af þessu skorar sóknarnefndin
á yður, herra prófastur, að kalla saman hjeraðsfund og leggja þetta mál fyrir
hann, í því trausti að fundurinn verði við þessari kröfu safnaðarins í Stafafellsprestakalli, að samþykkja þá heitu ósk safnáðarins um að mótmæla sameiningunni og vinna að því, að Stafafellssókn verði áfram sjerstakt prestakall eins og
hún hefir ávalt verið.
Vjer viljum að eins benda á það helsta, sem gerir sameininguna
ómögulega:
1. Almannaskarð er svo oft ófært yfirferðar að vetrarlagi, að ómögulegt er að
fara yfir það með hesta, og gangandi mönnum ekki fært stundum nema í
góðu veðri, fleirum saman; enda eru mörg dæmi þess, að menn hafa orðið
frá að hverfa að komast þar leiðar sinnar, og oft hafa þar slys orðið, menn
og hestar hrapað til meiðsla eða bana; oftast er það ekki fært nema friskum og liðugum mönnum, nema margir sjeu saman, til bjálpar þeim, sem
stirðir eru eða óvanir slíkum fjallvegi. Auk þess er fjarska illviðrasamt á
þessum stað og langt bæja milli.
2. Jökulsá er mjög slæm torfæra, og sandur sá, er hún rennur um, 10—12
kílómetra langur; er þar mjög villugjarnt, því engar eru þar stikur eða glögg
kennileiti til að fara eftir. Jökulsá verður í leysingum á vetrum stundum
ófær dögum saman.
Allir kunnugir menn eru sammála um það, að þessar torfærur geri
sameiningu Stafafells og Bjarnanessprestakalla ómögulega, og að slík sameining varð að lögum, hefir valdið fullkominn ókunnugleiki þingsins. Eigi
þessi söfnuður ekki að fara á mis við prestsþjónustu meslan tíma ársins,
verður að fá lögunum breytt og Stafafellssókn að vera sjerstakt prestakall.
Að hjeraðsfundurinn vinni að því að bera þetta mál fram til sigurs,
samkvæmt heitustu óskum safnaðarins, er von vor og traust.
Virðingarfylst
Stefán Jónsson.

Sigjóu Bjarnason.

Til prófastsins í Austur-Skaftafellsprófaslsdæmi.

Davíð Sveinsson.
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(B. X, 1).

Wd.

77. Frumvarp

til laga um biskupskosningu.
Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.
1- gr.

Þegar biskupsembætti þjóðkirkjunnar losnar, skal það veitt samkvæmt
lögum þessum.
2. gr.
Allir þjónandi prestar og prófastar þjóðkirkjunnar, sem og guðfræðiskennarar háskólans, tilnefna 3 menn sem biskupsefni, er rjett hafa til embætta í þjóðkirkjunni, i þeirri röð, er þeim þvkir best við eiga.
3. gr.
Rjett kjörinn biskup er sá, sem fær 8 5 atkvæða.
Xú fær enginn þann atkvæðafjölda, og skal embættið þá veitt þeim
þeirra þriggja, er flest fekk atkvæðin og kirkjustjórnin telur best til þess fallinn.
4. gr.
Xánari reglur um kosninguna setur kirkjustjórnin.

Á s t æ ð u r.
A síðasta þingi var borið fram frumvarp um biskupskosningu; var því
vísað til stjórnarinnar með þeirri áskorun, að hún ljeti leggja það fyrir Synodus
og hjeraðsfundi. Þetta hefir biskup landsins gert.
í ástæðum frumvarpsins var þess getið, að hjer væri að ræða um upptöku gamals og góðs siðar frá blómaöld kristninnar hjer á landi, en sem hefði
löngu síðar lagst niður af völdum erlendrar sljórnar. Saga málsins var þar og í
flutningi málsins nokkuð rakin.
Biskupskosning er lögtekin í 3 nágrannalöndum vorum, Xoregi, Svíþjóð
og Finnlandi, og er á döfinni í Danmörku. Ber það til þessarar löggjafar, að
kirkjan óskar að fá þá hlutdeild i stjórn sinni, sem samrýmst getur sambandi
hennar við ríkið, og verður að telja þá ósk sanngjarna og eðlilega í alla staði.
Hjer á landi er söfnuðunum veittur rjettur til að kjósa presta sína, vígslubiskuparnir eru skipaðir samkvæmt lillögum prestastjeltarinnar og prófastarnir
sömuleiðis. Er frumvarpið í fullu samræmi við þetta fyrirkomulag.
Synodus var málinu fylgjandi, en breylli frumvarpinu í þá átt, að biskup
skyldi kosinn af kjörmönnum, einum kosnum af prestunum í hverju prófastsdæmi, og einum af guðfræðisdeild háskólans, eða 21 manni alls. Ríkissjóður átti
að greiða ferðakostnað kjörmanna á kjörfund og annan kostnað við fundarhaldið.
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Þessi aðferð er allfyrirhafnarmikil og kostnaðarsöm.
Frá 13 hjeraðsfundum eru svör komin; eru 11 fylgjandi frumvarpinu, en
2 af þeim vilja hafa svipað fyrirkomulag á kosningunni og Synodus, þó nokkuð
umfangsminna. En 2 hjeraðsfundir vilja úna við hið núverandi fyrirkomulag.
Frumvarp þetta er að nokkru leyti sniðið eftir samskonar löggjöf fyrnefndra landa, en þó haldið þeirri meginreglu frumvarpsins í fyrra, að meiri hluti
atkvæða prestastjettarinnar ráða mestu um veitingu biskupsembættisins; er það í
fullu samræmi við Synodus og meiri hluta hjeraðsfundanna.
Frekari grein verður gerð fyrir frumvarpinu í flutningi þess í deildinni.

(B. XI, 1).
Iri.

7S. Frumvarp

til laga um læknaskipun í Revkjavík.
Flutningsmaður: Magnús Pjetursson.
1- g>’Hjeraðslæknisembættið í Reykjavík skal lagt niður. I stað hjeraðslæknis
skulu skipaðir tveir embættismenn: heilbrigðisstjóri og sóttvarnalæknir.
2. gr.
Heilbrigðisstjóri skal hafa á hendi öll skyldustörf, sem á hjeraðslæknum hvíla, önnur en þau, sem þeim eru á herðar lögð samkvæmt lögum
um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til íslands. En óleyfilegt skal
honum að fást við almenn læknisstörf (praxis). Hann hefir sömu vfirsókn
sem hjeraðslæknirinn í Reykjavik hefir haft hingað til.
Enn fremur skal honum skylt að gegna læknisstörfum í farsóttahúsi
Reykjavíkurbæjar, veita læknisnemum tilsögn í farsóttafræði og kenna heilbrigðisfræði við læknadeild háskólans, ef þessa verður krafist af honum.
3. gr.
Sóttvarnalæknir hefir að gegna þeim skyldum, sem hjeraðslæknum
eru á herðar lagðar samkvæmt lögum um varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til íslands. Auk þess er honum skylt, án sjerstaks endurgjalds,
að rannsaka öll þau aðkomuskip, sem að landi koma í Reykjavíkurhjeraði,
og annast læknisstörf í sóttvarnahúsi ríkisins í Revkjavíkurkaupstað, þegar
þess gerist þörf.
4. gr.
Embættismenn þessir skulu taka laun sin úr ríkissjóði, og verða þau
ákveðin í lögum um laun embættismanna.
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Aukatekjur þær af skipum, sem hingað til hafa runnið til sóttvarnalæknisins í Revkjavík, skulu framvegis renna beint í ríkissjóð.
o. gr.
Heilbrigðisstjórn ríkisins setur með erindisbrjefi nánari ákvæði um
starfsvið þessara embættismanna.

Greinarger ð.
l'm greinargerð vísast til bls. 29 í áliti berklaveikisnefndarinnar.

(B. XII, 1).
>«1.

79. Frumvarp

til laga um viðauka við lög um laun embæltismanna, nr. 71, 28. nóv. 1919.
Flutningsmaður: Magnús Pjetursson.
1. gr.

Á eftir fvrstu málsgrein 12. greinar laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun
embættismanna, komi ný málsgrein, svo bljóðandi:
Heilbrigðisstjórinn og sóttvarnalæknirinn í Revkjavik bafa að byrjunarlaunum 4500 krónur á ári, en launin hækka á hverjnm þriggja ára fresti
um 500 krónur, upp í 0000 krónur.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi jafnsnemnia og lög um læknaskipun í Revkjavík
komast til framkvæmda.

Greinargerð.
L’m greinargerð vísast til bls. 32 í áliti berklaveikisnefndar.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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(B. XIII, 1).

ll'd.

SO. Fruinvnr|i

til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 36, 30. júlí 1909, um laun háskólakennara
Flutningsmaður: Magnús Pjetursson.
1. gr.
Fjórða málsgrein 1. gr. laga nr. 36, 30. júli 1909, um laun háskólakennara, orðist svo:
I læknadeildinni eru 3 prófessorar, 1 dósent og 1 aukakennarar. Aukakennarar eru: Holdsveikralæknirinn, efnafræðingur landsins, augnlæknir sá
og tannlæknir, sem styrks njóta úr ríkissjóði. Aukakennarar eru skyldir til að
kenna við háskólann með sömu kjörum og þeir kendu við læknaskólann.
Auk nefndrar kenslu má ráða lækni til þess að veita tilsögn í lækningum á
sjúkdómum í evrum, nefi og hálsi, gegn 1000 kr. þóknun á ári.
2. gr.
I.ög nr. 34, 26. október 1917, um stofnun dósentsembættis i læknadeild
Háskóla íslands, eru úr gildi numin.
3. gr.
Lög þessi taka gildi um leið og lög um læknaskipun í Heykjavík koma
til framkvæmda.
G r e i n a r g e r ð.
Uin greinargerð vísast til bls. 34 í áliti berklaveikisnefndarinnar.

(A. XVIII. 2).
Ed.

Sl. Aiefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 54, 30. júlí 1909, um stofnun vátryggingarfjelags fyrir fiskiskip (stjórnarfrv.).
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og orðið á eitt sátt um það, að
ákvæði þess, svo langt sem þau ná, sjeu til bóta. Samanborið við frumvarp það,
er sjávarútvegsnefnd bar fram í Nd. Alþingis 1917 og afgreitt var á því þingi
með rökstuddri dagskrá, þess efnis, að stjórninni var falið að undiibúa málið,
fer frumvarp þetta lengra sjerstaklega i því atriði að fella burt alla sjálfsábvrgð
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og þá einnig að sjálfsögðu gagnkvæma ábyrgð. Þessi breyting er að mörgu mjög
ísjárverð, en hins vegar virðist trygt eftirlit og framkvæmd ákvæða 7. gr. laganna
frá 1909, þegar veruleg ástæða liggur fyrir hendi, ætti að geta dregið úr þeirri
bættu, sem af breylingu þessari slafar fyrir fjelagið.
Tvær breytingarlillögur við frumvarpið vill nefndin bera fram, og er það
gert tii að leiðrjelta villur, sem inunu hafa slæðst inn í frumvarpið, og er önnur
þeirra prentvilla. Hin fyrri breytingartillaga við 5. gr. frv. miðar að þvi að
nema burt ákvæðið um það, að tjón, sem eigi nemi 2°/o af vátryggingarupphæðinni, skuli ekki bælt nema eins standi á og um getur undir a-lið þeirrar greinar,
enda sjest af athugasemdunum um þetta við frumvarpið, og forstjóri samábyrgðarinnar er sömu skoðunar, að þetta var og meining þeirra, er sömdu frumvarpið.
Nefndin hefði nú raunar óskað, að stjórnin hefði sjeð sjer fært að gera
vátryggingarfjelag þetta viðtækara en ætlast er til eftir frumvarpinu, því ekki er
hægt að neita þvi, að skip þau, er aðallega eru trygð i því og verða, ef frv.
þetta verður að lögum, eru meiri hættu undirorpin en þau skip, hin stærri flutningaskip og botnvörpuskipin, sem tæplega munu þar trygð meðan fjelagið er
ekki gert öflugra.
Nefndin leggur til við háttv. deild, að frumvarpið nái fram að ganga
með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 5. gr. Stafliður a. orðist svo:
Tjón, er orsakast af því, að verðmæti hefir verið lagt i sölurnar af
vátryggjanda hálfu lil þess að komast hjá meira tjóni eða lil að bjarga öðrum
eigum, vátrygðum í Samábyrgðinni, endurgreiðist að fullu.
2. Við 7. gr. Fyrir »gerðardóm« komi:
gerðardómi.
Alþingi, 1. mars 1921.
Björn Kristjánsson,
form.

Karl Einarsson,
skrifari og framsm.

Einar Árnason.

(A. XLVII, 3).
H<1.

83. Breytingartlllag'a

við frumvarp til laga um breytingu á 1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júli 1911.
Flulningsm.: Pjetur Oltesen.
Við 1. gr. 8. lið.
í stað »60 aurar« koini:
30 aurar.
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líd.

83. Frumvarp

til laga um húsnæði í Reykjavik.
Flutningsmenn: Jakob Möller, Jón Baldvinsson, Jón I’orláksson
og Magnús Jónsson.
1. gr.
Bæjarstjórn Revkjavíkur skal heimilt að setja reglugerð um leigu á
húsnæði til ibúðar, hámark húsaleigu og annað til tryggingar því, að bæjarbúar geti notið þess lnisnæðis, sem til er eða verður í bænum.
Með reglugerðinni má óheimila að leigja ibúðir eða einstök herbergi í
bænum, án leyfis þar til settrar nefndar, öðrum en þeim, sem löglega dvöl
hafa átt i bænum næsta ár á undan eða verið flultir til bæjarins áður en
reglugerðin öðlaðist gildi.
2. gr.
í reglugerðinni má ákveða 200—2000 króna sekt fyrir brot á ákvæðum
liennar, og renna sektirnar i bæjarsjóð. Með mál út af brotum skal farið sem
almenn lögreglumál.
3. gr.
Stjórnarráðið staðfestir reglugerðina. Skal reglugerðin endurskoðuð
eigi sjaldnar en á 2 ára fresti, enda falla úr gildi, sje ný reglugerð eigi
staðfest áður.
1. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, og jafnskjótt og búið er að setja
reglugerð samkvæmt þeim, þó eigi siðar en eftir 4 vikur, falla úr gildi lög nr.
24, 12. sept. 1917, um húsaleigu í Reykjavík, og lög nr. 45, 28. nóv. 1919, um
viðauka við tjeð lög.

Greinargerð.
Frv. þetta er sainið og saniþykt af bæjarstjórn Reykjavíkur, og bera
flutningsmenn það fram samkvæmt tilmælum hennar, en áskilja sjer óbundnar
hendur um efni þess.
Bæjarstjórnin hefir haft húsnæðismálið í bænum til athugunar um langan
tíma, og sjerstaklega það atriði, hvort ráðlegt væri að afnema húsaleigulögin.
Er hún þeirrar skoðunar, að ekki geti komið lil tals að afnema lögÍD, eins og
nú horfir við, nema önnur ákvæði komi í staðinn viðvíkjandi leigu á íbúðum
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og hámarki húsaleigu, og er bæjarstjórnin sammála um, að heppilegast muni
að setja þessi ákvæði með reglugeið, sem breiyta megi hve nær sem kringumstæður breytast og æskilegt þykir að breyta reglum um þessi atriði.
Borgarstjóri telur æskilegt, að fi v. þetta gæti orðið afgreitt sem lög frá
Alþingi svo fljótt, að reglugerð, sem sett yrði samkvæmt þeim, geti öðlast gildi
síðari hluta marsmánaðar, þar sem hann býst við, að með reglugerðinni verði
heimiluð uppsögn á húsnæði með 6 mánaða fyrirvara, en flutningsdagur er 1.
október, og þyrftu því uppsagnir að fara fram fyrir 1. april.

(B. XV, 1).
®d.

84.

Fruinvar))

til laga um brevtingu á lögum nr. 49, frá 30. nóv. 1914.
Flutningsm.,- Jakob Möller, Jón Baldvinsson, Jón Porláksson
og Magnús Jónsson.
3. gr. laga nr. 19, frá 30. nóvember 1914, um breyting á tilskipun 20.
april 1872 um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavik, oröist þannig:
Kosningarrjett hafa allir kaupstaðarbúar, karlar og konur, í hverri stöðu
sem þeir eru, ef þeir eru 25 ára að aldri þegar kosning fer fram, hafa átt
lögheimili í kaupstaðnum siðastliðið ár, hafa óflekkað mannorð og eru fjár
síns ráðandi. Þó getur enginn neytt kosningarrjettar, ef hann stendur í skuld
fyrir skattgjaldi til bæjarsjóðs, og skal kjörstjórn, þrem dögum áður en kosning fer fram, strika út af kjörskrá nöfn þeirra kjósenda, sem svo er ástatt
um. En sýni þeir á kjördegi skilriki fvrir að þeir hafi greitt skuld siua, skal
þeim Jeyft að kjósa.
Gift kona hefir kosningarrjett, þó liún sje ekki fjár síns ráðandi sökum hjónabandsins, uppfylli hún að öðru leyti áðnr greind skilyrði fyrir kosningarrjetti.
Kjörgengur er hver sá, karl eða kona, sem kosningarrjelt hefir.
G rein arge i ð.
Frumvarp þetta er samið og samþykt af bæjarstjórn Reykjavíkur, og bera
flutningsmenn það fiam samkvæmt tilmæluin bennar, en áskilja sjer óbundnar
bendur um efni þess.
Nýmælin í frv. eru þau aðallega, að þeginn sveitarstyrkur svifti menn
ekki kosningarrjetti nje kjörgengi til bæjarstjórnar, og að þeim kjósendum verði
varnað að neyta kosningarrjettar síns, sem standa í skuld fyrir skattgjaldi til
bæjarsjóðs. Astæður bæjarstjórnarinnar fyrir fyrnefndu breytingunni em þær, að
allur þorri þeirra manna, sem nú orðið þiggja sveitaistyrk, geri það vegna barnafjölda, veikinda eða aunars stíks, sem eigi rjetttæti það að þiggjandi sje gerður rjettlægri en aðrir borgarar. Ástæðurnar fyrir síðarnefndu breytingunni eru
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taldar þær, að eðlilegt sje að sá, sem lætur fyrir farast að inna af hendi skvldu
sína við bæjarfjelagið, skattgreiðsluna, ínissi fyrir það rjettar síns, og að ákvæðið
muni vera hagkvæmt til þess að flýta fyrir greiðslu bæjargjalda, en bæjarsjóði
mikil nauðsyn, að greiðsla á gjöldum til hans dragist sem minst fram yfir
gjalddaga.
Rjelt þykir að geta þess, að ágreiningur er innan bæjarstjórnarinnar um
þetta frumvarp.

(A. XLVII, 4).
IWd.

85. Breytingartiilaga

við frv. til laga um breytingu á 1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júlt 1911.
Elutningsmaður: Jón Baldvinsson.
Við 1. gr.
8., 9. og 10. töluliður falli burt. Liðatalan breytist samkvæmt því.
Til vara.
8. og 9. töluliður orðist svo:
8. Af óbrendu kaffi og kaffihæti allskonar 30 aura af hverju kg.
9. Af alfskonar brendu kaffi 40 aura af hverju kg.

(B. XV, 2).
IVd.

86. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 49, frá 3. nóv. 1914.
Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.
1. 1 stað »25 ára« i 2. málsgrein komi:
21 árs.
2. Orðin »Þó getur enginn .......... « til enda málsgreinarinnar falli burt.
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(A. XXVII, 4).

Kd.

87. Frumvarp

til laga um breyting á löguni nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á
Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
!• gr.
1 stað 3. gr. 2. málsl. laga nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs, komi:
Enn fremur skal haldið á hverju vori búnaðarnámsskeið við skólann,
6—7 vikur.
2. gr.

1 stað 4. gr. laganna komi:
Við skólann skal skipaður skólastjóri og tveir kennarar. Taka þeir
laun eftir 26. gr. laga nr. 71, 2S. nóvember 1919, um laun embættismanna.

(A. V. 3).
Ed.

58. Frumvarp

til laga um lííeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra.
(Eftir 2. umr. í Ed.)
1. gr.
Stofna skal sjerstakan sjóð til að tryggja embættismönnum, er láta
af embætti sakir elli eða vanheilsu, geymdan lifeyri, svo og lífeyri ekkjum
þeirra. Sjóðnrinn stendur undir umsjón landsstjórnarinnar, og annast hún
reikningshald hans. Ríkissjóður leggur sjóði þessum fil stofnfje, 50000 kr. í eitt
skifli fyrir öll.
Eandsstjórnin kveður á með reglugerð nm stjórn sjóðsins og skipulag.
3. gr.
Hver embættismaður, karl eða kona, er Iaun tekur eftir hinum almennu
launalögum, skal kaupa lífevri í sjóði þeim, er ræðir um i 1. gr., og verja til
þess 7°'o af árslaunum sinum.
Iðgjöldum skal halda eftir af launum embættismanna.
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4. gr.
Þegai embættismaður fær lausn frá embætti vegna elli eða vanheilsu,
skal hann fá greiddan úr sjóðnum lífeyri, sem nemur 27°/oo af launum þeim
saman lögðum, sem embættismaðurinn hefir greitt iðgjöld af í sjóðinn.
Lifeyrir þessi má þó aldrei fara fram úr 3 4 hámarkslauna þeirra, er
embæltismaðurinn hefir haft.
Nú er embættismaður orðinn 70 ára að aldri, eða samanlagður aldur
hans og þjónustutimi er 95 ár, og á hann þá rjett á að fá lausn frá embætti
og lífeyri samkvæmt lögum þessum.
Nú er embætti lagt niður og embættismaðurinn flytst eigi jafnframt í
annað embætli, og skal hann þá eiga rjett á að fá endurgreidd úr lífeyrissjóðnum, vaxtalaust og afdráttarlaust, iðgjöld þau, er hann hefir greitt i sjóðinn. Ef hann kýs heldur, mega iðgjöld hans standa inni í sjóðnum þar til
hann er 70 ára, og fær hann þá lífeyri samkvæmt 4. gr. og ekkja hans
samkvæmt 5. gr.
5. gr.
Ekkja eftir embættismann, sem hafði rjett til lifevris eða naut lífeyris
er hann ljest, fær lífeyri úr sjóðnum, með ur.dantekningum þeim, sem segir
í 7. og 9. gr.
Lifeyrir ekkju nemur Ls af byrjunarlaunum þess embættis, er maður
hennar var í, er hann ljest eða fjekk lausn frá embætti.
0. gr.
Iiikissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum, og
greiðist hann með ýi? fvrirfram á hverjum mánuði.
7. gr.
Embættismaður, sem á eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum og eigi
er skvldur til að tryggja ekkju sinni lífeyri í sjóðnum, sbr. lög. nr. 71, 28.
nóv. 1919, 7. gr. 2. málsgr., greiðir sem iðgjald í lífevrissjóð 5° o af launaviðbót þeirri, sem hann kann að hafa fengið samkvæmt nefndum lögum, enda
nýtur ekkja hans þá eigi lífeyris úr sjóðnum og hann sjálfur eigi nema sem
svarar greiðslu hans af launaviðbótinni.
Embættismaður, sem eldri er en 50 ára, þegar lög þessi ganga i gildi
og á ekki eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum, greiðir sem iðgjald í lífeyrissjóð 5° o af launum sinum, enda nýtur hann að eins sjálfur lifevris úr sjóðnum, en ekkja hans eigi.
8. grEmbættismannsekkja, sem lífevris nýtur samkvæmt 5. gr., nýtur enn
fremur úr ríkissjóði árlega ý'io af föstum lágmarkslaunum embættis þess, er
maður hennar hafði, er hann ljest. Til fastra launa í þessu sambandi skal
telja hlunnindi þau, er talin eru fylgja embættinu í launalögunum.
Ekkjur, sem rjett eiga til hærri eftirlauna eflir eldri lögum en liffjeð
nemur, halda þeim rjetti.

433

í viðbót við líffjeð getur konungur veitt ekkju 100—200 kr. árlegan
uppeldisstyrk handa hverju barni hennar og manns þess, er hún nýtur lifeyris
eftir, þangað til barnið er fullra 16 ára. Skilyrði fyrir viðbót þessari er það,
að ekkjan verði talin þurfa styrksins, til að veita börnunum sæmilegt uppeldi.
9. gr.
Embættismannsekkja öðlast ekki rjett til lífeyris úr sjóðnum nje líffjár úr rikissjóði, et hún hefir gifst eldra manni en 60 ára eða á banasæng
hans, eða eflir að hann fjekk lausn frá embætti með lífeyri, eða ef hjónabandinu var gersamlega slitið áður en maðurinn dó.
10- gr.
Rjettur ekkju til líffjár fellur burt:
1. ef ekkjan giftist af nýju;
2. ef hún tekur sjer bústað utanrikis án samþykkis konungs;
3. ef hún hirðir ekki lífíje í 3 ár samfleytt án þess að sanna lögmæt forföll;
4. ef hún verður dæmd sek um einhvern verknað, er að almenningsáliti er
svívirðilegur.
Er ekkja missir liffje, af þvi hún hefir gifst af nýju, á hún rjett á að
fá hið sama Jiffje, ef hún verður ekkja í annað sinn.
Rjettur ekkju til lífeyris fellur burt eftir sömu reglum sem rjettur til
liffjár samkvæmt stafl. 1—3, þó þannig, að taki hún sjer bústað utanríkis,
kemur samþykki stjórnar lifeyrissjóðsins i stað samþykkis konungs. Og á sama
hátt öðlast hun aftur rjelt til lífevris, ef hún verður ekkja i annað sinn.
11. gr.
Föðurlausum og móðurlausum börnum þeirra embættismanna, er
laun eiga að taka eftir launalögunum, getur konungur veitt hverju um sig
200—100 kr. uppeldisstyrk árlega, að svo miklu leyti og svo lengi sem þau
þurfa, þó ekki lengur en þangað til þau eru 16 ára.
12. gr.
Ekkill konu, sem gegnt hefir embælti, hefir sama rjett til lífeyris úr
sjóðnum sem ekkja embættismanns, með öllum sömu takmörkunum.
13. grEmbættismenn, sem sitja í embætti þegar lög þessi öðlast gildi og
eftirlaunarjett eiga samkvæmt eldri lögum, halda þeim rjetti, þó með þeim
takmörkunum, sem settar eru í 7. gr. launalaganna (nr. 71, 28. nóv. 1919).
Hið sama gildir um rjettindi ekkna þeirra og barna.
14. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 72, 28. nóv. 1919, um
stofnun lífeyrissjóðs fvrir embættismenn og um skyldu þeirra til að kaupa
sjer geymdan lífevri, og lög nr. 73, 28. nóv. 1919, um ekkjutrygging embættismanna.
Alþl. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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15. gr.
Þeir, sem kunna að hafa trygt ekkjum sínum lífeyri samkvæmt lögum nr.
73, 28. nóv. 1919, greiða að eins 5°/o af launum sínum í lífeyrissjóðinn á ári,
enda njóta ekkjur þeirra eigi neins ur sjóðnum.
16. gr.
Ákvæði þessara laga gilda frá 1. janúar 1920.

(B. XVI, 1).
lid.

89.

p

til laga um brevting á lögum nr. 67, 11. nóv. 1917, um bæjarstjórn ísafjarðar.
Flutningsmaður: Jón Auðunn Jónsson.
1- gi’.
21. gr. orðist svo:
Aukaniðurjöfnun skal fram fara i siðari hluta júníinánaðar og skattur
þá lagður á þá, sem flutst hafa til bæjarins eftir að aðalniðurjöfnun fór fram
og skattskyldir eru samkvæmt því er áður segir.
Enn fremur getur bæjarstjórn ákveðið niðurjöfnun samkv. 19. gr. 2.
málsgr., og skal sá skattur á fallinn þann dag, sem niðurjöfnunin er undirrituð
af niðurjöfnunarnefnd.
Aukaniðurjöfnun skal lögð fram til sýnis vikutíma, á sama hátt og
fvr greinir, og frestir allir vera hálfu skemri en við aðalniðurjöfnun.
2. gr.
I.ög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er borið tram eftir ósk bæjarstjórnar ísafjarðar, sem hefir
samþykt það á fundi 3. febr. síðastt. með samhljóða atkvæðum.
Nanari greinargerð verður gerð við framsögu málsins.

90

j

435

(B. XVII, 1).

M’<1.

90, Frumvari>

1
j

j

til laga uni breyting á löguni nr. 71, irá 14. nóv. 1917, uni vátrygging sveitabæja og annara húsa i sveitum, utan kauptúna.
Flutningsmaður: Jón Sigurðsson.

j
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í
j
j
j
i
!
:

1- «>’•
1. gr. laganna orðist svo:
Sveitarfjelögum á íslandi er heimilt að stofna með skylduábyrgð brunabótasjóði fyrir bæi og hús i hreppum utan kauptúna.
Brunabótasjóðir þessir geta enn fremur trygt lausafje hreppsbúa gegn
eldsvoða, þó þannig að samanlögð vátryggingarupphæö Iausafjár hvers hrepps,
sem trygð er í brunabótasjóði, nemi aldrei meiru en Vs af samanlagðri vátryggingarupphæo húsa i brunabótasjóði hreppsins.
Lög þessi takmarka verksvið þeirra, en fyrirkomulagið skal ákveðið
i reglugerð.
gr2. gr. laganna orðist þannig:
Brunabótasjóður bætir b/g alls þess brunaskaða á húsum og lausafje,
válrygðu i sjóðnum, sem eiganda, konu hans eða nánustu erfingjum verður
eigi kent um að hafa valdið með ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, og gildir
það án tillits til byggingarefnis hússins, nema brunaskaði sje svo lítill, að ekki
nemi 20 krónum í 2000 kr. húseign og meiri eða lausafje, eða l°/o í minni
húseignum eða lausafjáreign, en þá skal eigandi hafa skaðann óbættan. Til
brunaskaða teljast skemdir á trygðum húsum eða lausalje, sem stafa af björgunartilraunum.
3. gr.
í staðinn fyrir »fari eigi fram úr 6000 kr.« i 4. gr. laganna komi:
fari eigi fram úr 12000 kr.
1. g'-í staðinn fyrir »þó hærra verði nemi en 6000 kr.« i 5. gr. laganna komi:
þó hærra verði nemi en 12000 kr.
5. gr.
6. gr. orðist svo:
Hvergi má tryggja þann sjötta hluta húsa eða lausatjár, sem ekki er
vátrygður samkvæmt lögum þessum.
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6. gr.
11. gr. orðist þannig:
Nú stofnar hreppur brunabótasjóð samkvæmt lögum þessum, og skal
þá sýslumaður nefna tii skoðunarmenn, tvo eða fleiri í hreppi, eftir því sem
sveitarstjórn ákveður nánar, til þess að gera lýsing og virðing allra húsa, sem
vátryggjast eiga í sjóðnum; enn fremur virða lausafje það, sem óskast vátrygt,
og annað það, er reglugerð mælir fyrir. Skulu þeir vinna eið að starfi sínu.
Endurvirðing fer fram á hverjum 10 ára fresti. Eigandi eða leigjandi húseignar
eða lausafjár getur kraíist yfirvirðingar á sinn kostnað, og kveður þá sjTslumaður til þess 1 menn óvilhalla. Fyrir skoðun þá, er fer fram við stofnun
brunabótasjóða, greiða sveitarsjóðir 1 kr. á býli hverjum skoðunarmanni. Fyrir
skoðunarkostnað við endurvirðingar og önnur störf skoðunarmanna skal
launa sem reglugerð ákveður.
/. gr.
í stað orðanna: »Nú er hús veðsett, sem vátrygt er samkvæmt lögum
þessum« i upphafi 14. gr. komi:
Nú er hús eða lausatje veðsett, sem vátrygt er samkvæml lögum
þessum.

8. gr.
Á ettir 15. gr. komi ný grein, er verði 16. gr. og hljóði þannig:
Vátryggjendum er heimilt að taka lausafje sitt úr brunabótatryggir.gu
brunabótasjóðanna við áramót, að undangenginni uppsögn með 3 mánaða
fresti, og hafi vátryggjandi greitt iðgjald sitt til þess líma er hann fer úr
fjelaginu.
9. gr.

18. gr. verði 19. gr. og orðist þannig:
1 hinum sameiginlega brunabótasjóði skal endurtryggja hvlming þeirra
9/<s hluta allra liibýla annara húsa og lausafjár, sem vátrygt er í brunabótasjóði hreppanna. Helmingur allra fastra iðgjalda frá vátryggjendum gengur
til endurtryggingar. Sljórnarráð íslands mælir fvrir um gjalddaga og greiðslu
endurtryggingariðgjalds.
10. gr.
22. gr. verði 23. gr. og orðist svo:
Nú fær stjórnarráðið likur fyrir, að of há sje brunabótavirðing á húsum eða lausafje i fleiri eða færri af hreppum þeim, er stofnað hafa brunabótasjóði samkvæmt lögum þessum, og er þvi þá heimilt að skipa fyrir um
endurvirðingu. Lækki virðing á þeim húsum eða lausafje til jafnaðar við endurvirðingu, greiðist kostnaðurinn við hana úr brunabótasjóði hlutaðeigandi
hrepps, en standi hún i stað eða hækki, greiðist kostnaðurinn úr hinum
sameiginlega brunabótasjóði.
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11. gr.

Þá er iög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn í
meginmál laga nr. 71, 14. nóv. 1917, og gefa þau út svo breytt.
A s t æ ð u r.
Eins Og kunnugt er hefir verðgildi peninga rýrnað stórkostlega siðustu
árin. Það er því svo komið, að stærri sveitabæir verða ekki vátrygðir í brunabótasjóðum sveitarfjelaganna, vegna þess að virðingarverð þeirra fer yfir 6000 kr.
Sanngirni virðist líka mæla með því, að sveitamenn fái að vátryggja lausafje sitt
með sæmilegum kjörum, eins og kaupstaðabúar eiga nú kost á.

(A. XXVII, 5).
Ed.

91. Yidaukafillaga

við frv. til laga um breyting á Jögum nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs (þingskjal 87).
Frá allsherjarnefnd.
Aftan við 2. gr. frumvarpsins komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Auk þessa skal sjeð fyrir nauðsynlegri timakenslu og búnaðarkenslu
við vornámsskeiðin, annaðhvort með aðstoð forstöðumanns gróðrarstöðvar
þeirrar, sem á Eiðum er, eða á annan veg.

(B. XVIII, 1).
líd.

92. F/univarp

til laga um eignarnám á landspildu á Bolungarvikurmölum.
Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.
1. gr.
Hreppsnefnd Hólshrepps i Norður-ísafjarðarsýslu veitist heimild til að
láta taka eignarnámi til skipsuppsáturs fyrir almenning landspildu á Bolungarvikurmölum, kringum brimbrjótinn, ásamt öllum mannvirkjum og byggingum, er á landspildunni standa.
2. gr.
Stærð spildunnar er 4000 fermetrar, 78 metrar á lengd og 51 til 52
metrar á breidd að meðaltali; takmarkast hún að norðanverðu af ytri lóðarmerkjum Árna E. Árnasonar, Jóns I. Nordkvists og Hannesar Guðjónssonar,
að sunnanverðu af ylri lóðarmerkjum svonefndrar Eyfirðingalóðar, að vestanverðu af götunni og að austanverðu af sjónum.
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3. gr.

Eignarnámið

skal framkvæm samkvæmt lögum nr. 61, 14. nóv. 1917.

Greinargerð.

Bolungarvíkurmalir eru einstakra manna eign. Á þeim bvilir sú kvöð, að
almenningur á þar frjálst skipsuppsátur gegn umsömdum vertolli. Malirnar eru
löng slrandlengja fyrir opnu hafi, og lending því nær jafnill á þeim öllum. Á
þessu hefir þó orðið allmikil breyting siðan brimbrjóturinn var bygður. Pó bygging hans sje enn ekki svo langt komið sem æskilegt væri, er hann þegar orðinn
mikil lendingarbót; hefir innanverl við hann myndast á nokkru svæði allgott var
fyrir brimi og hafsjó. Á svæði þessu hafa verið reist hús og byggingar, svo nærri
sjónum, að örugt uppsátur er þar ekki, að sögn hreppsnefndarinnar, í haust- og
vetrarbrimum nema fyrir 6 vjelbáta. Tilætlun hreppsnefndarinnar með eignarnáminu er, að hreppurinn fái landspildu þessa til eignar og umráða og lendingin
verði bætt svo á þessu svæði, að hún nægi öllum bátaútvegnum í Bolungarvík,
að minsta kosti á haust- og vetrarvertíðinni. Á vorvertíðinni, þegar bátafjöldinn er
margfalt meiri, hefir almenningur vjelbáta sína á floli milli sjóferða.
Að öðru leyti vísast til umsagnar hieppsnefndaiinnar í brjefi hennar til
þingsins, dagsettu 7. febrúar þ. á., sbr. neðanprentað fylgiskjal.
Fylgiskjal.

Tilgangurinn með beiðni þessari er sá, að tryggja sem best að brimbrjóturinn geti komið að fullum notum fyrir úlveginn og almenning yfir höfuð.
Eins og nú er ástatt hafa 6 bátar uppsátur á þessu svæði, og fleiri geta ekki
komist að vegna húsa og annara mannvirkja. Ef breppurinn eignaðist landið,
myndi hann bæta lendinguna, svo að 12—15 bálar gætu haft fast uppsátur á
svæðinu næst fyrir innan brimbijótinn, eða á sama svæðinu og nú þarf fyrir
6—7. Að því loknu er áformað að færa burtu hús, sem bygð hafa verið of nærri
sjónum til þess að hægt sje að setja upp tvöfalda röð af bátuin þegar brimasamt
er og ilt að lenda fjær brjótnum. Þegar Gúsin hafa veiið færð burtu og tæki til
að setja bátana komin i staðinn, gætu allir bátar, sem hjeðan ganga, fengið að
lenda í skjóli við brimgarðinn. Verbúðuni og öðruin húsum, sem nauðsynleg eru
til útgerðarinnar, mundi verða komið fyrir seni haganlegast á þeim hluta lóðarinnar, er fjærst liggur sjónum. Alt þetta þarf að gera til þess að útvegurinn geti
notað sem best skjól það, sem brimbrjóturinn myndar, en það verður tæplega
gert á annan hátt en þann, að hreppurinti fái einn fullkominn eignar- og umráðarjett á landspildu þeirri, sem hjer er uni að ræða.
Virðingarfyllst.
Bolungarvík, 7. febrúar 1921.
F. h. hreppsnefndarinnar í Hólshreppi.
Jón J. Fannberg,
oddviti.
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(B. XIX, 1).

E(l.

03. Frumvarp

til laga um brevling á lögurn ur. 31, 16. nóv. 1907, uin skipun læknishjeraða
o. fl.
Flutningsm.: Björn Kristjánsson.
Kjósarhreppur, Kjalarnesshreppur og Mosrellshreppur skulu vera eitt
læknishjerað, sem nefnist Kjalarnesshjerað, með læknisaðsetri á Kjalarnesi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er fram komið eftir ósk hjeraðsbúa í þessum sveitum
og fyrir eindregnar og inarg-ítrekaðar bænir þeirra til Alþingis um að láta ekki
lengur dragast að bæta úr læknisþörf þeirra. Að öðru leyti eru ástæður þessa
máls hinu háa Alþingi kunnar. Að eins skai enn minst á það, sem áður hefir
verið bent á í flutningi málsins á þingi, að eftir læknaskipunarlögunum 13. okt.
1899 höfðu þessar sveitir sjerstakan lækni, en voru sviftar honum með lögum
16. nóv. 1907, og hafa sjerstaklega Kjósarmenn og Kjalnesingar frá upphafi mótmælt þeirri meðferð. Xú er þeim ætlað að vitja læknis tii Hafnarfjarðar, sem
má heita sama sem að þeir hafi engan iækni. Til mála kemur varla annað en
að leita lækna frá Reykjavík, þó að einnig sje það erfitt og kostnaðarsamt, en
þar er enginn læknir skyldur til að sinna þeim, og þá ekki bundinn við taxta,
sem búast má við, að geri læknisvitjunina enn dj’rari. Til samanburðar skal
tekið fram, að íbúatala í þessum sveitum var eftir manntalinu 1910 947 manns,
og er það hærri íbúatala en þá var i 11 læknishjeruðum landsins.

(A. XXXII, 2).
Ed.

04. Wefndarállí

um frumvarp til iaga um friðun rjúpna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin fellst eindregið á frumvarpið og leggur tii, að háttvirt deiid samþykki það með eftirfarandi
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BREYTINGUM.
1. Á eftir 1. gr. komi svo hljóðandi grein, sem verði
2. gr.
Frá árinu 1922 sje friðunarár rjúpna 7. hvert ár, talið frá 1. okt. til
30. sept. árið eftir.
2. 2. gr. verði 3. gr. og 3. gr. verði 4. gr.
Alþingi, 3. mars 1921.
Hjörtur Snorrason,
formaður.

Guðm. Ólafsson,
skrifari og framsögum.

Sigurður Jónsson.

(A. XXXI. 3).
ld.

95. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1918 og 1919.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum 1918 og 1919,
veitast kr. 2243028,22 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru i 2.—9. gr. hjer á eftir.
2. gr.
Sem viðbót við giöldin í 9. gr. veitast kr. 104584,03.

Við tölulið 2.
—
— 4.
— —.
—
— 5.
—
—
— —
—
—
7.
—

A. Æðsta stjórn
Utanferðir ráðherra ...........
Aðstoð og skrifstofukostnaður
—
Ríkisfjehirðisstörf
...........
—
..........
Umbætur og viðhald..........
—
..........

landsins.
1919 kr.
1918 —
1919 —
1918 —
1919 —
1918 —
1919 —

B. Hagstofa íslands.
Við tölulið 3. Pappír og prentun
.......... 1918
—
— —
—
.......... 1919
—
— 4. Prentun eyðublaða
.......... 1918
—
— 5. Húsaleiga o. fl........................
—
—
_ —
—
.................. 1919
—
— 6. Aðstoð og skrifstofukostnaður 1918
_
_ _
—
1919

kr.
—
—
—
—
—
—

10915,75
29329,20
27077,74
1667,64
1679,30
6939,80
12076,66

2559,35
6230.52
180,61
1710,26
2598,44
109,05
1509,71

Samtals A—B.

kr.

14897,94

kr. 104584,03
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3. gr.
Seni viðbót við gjöidin í 11. gr. veitasl kr. 158754,58.
A. Dómgæsla og lögreglustjórn.
Við tölulið 4. Hegningarhúsið
.. 1918 kr.
—
—
—
—
................ .. 1919 —
—
—
5. Sakamálakostnaður o. fl. . . 1918 —
—
— —
. 1919 —
—

3355,09
10040,88
5482,35
6555,88

25434,20

B. Ymisleg útgjöld.
Við tölulið 1. a. Útgáfa Stjórnartiðinda . .. 1918
—
—
—
. 1919
1.
—
b.
Pappír
og
prentun
.
1918
—
—
—
—
. . 1919
—
—
2. a. Burðareyrir embættismanna 1918
—
—
—
1919
2. b. Embættissímskeyti
—
—
. 1918
—
—
—
. 1919
3. Brunaábyrgðargjald o. fl. . . 1918
—
—
—
—
—
. 1919
—
—
4. Eftiriitsferðir
................ . 1918
—
—
. 1919
—
8. Yfirskattanefndir o. fl.
—
—
—

450,00
450,00
7810,32
12714,64
7906,03
12706,32
47729,72
30047,54
2639,47
5224,62
3921,44
1236,73
483,55

133320,38

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Samtals A—B kr. 158754,58

Við
—
—
—
—
—
—
—
—

4. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 12. gr. veitast kr.
töluiið 11. Röntgenstarfræksla
... 1918
—
—
1919
—
1918
— 14. Holdsveikraspítalinn
—
—
—
1919
— 16. Geðveikrahælið á Kleppi ... 1918
—
—
1919
—
1918
— 17. Heilsuhælið á Vifilsstöðum
—
—
—
1919
—
— 18. g. Heilbrigðiseftirlit ..........

437976,47.
kr.
6135,00
—
1000,00
— 64921,03
— 67124,05
— 29858,88
— 58337,02
— 112289,31
— 97216,56
1094,62
—

437976,47

5. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 13. gr. veitast kr. 866699,21.

Við
—
—
*-

A. Póstmál.
tölulið 2. Póstflutningur
................... 1918 kr.
— 3. a.—b. Skrifstofukostnaður
— —
—
—
—
1919 —
— 3' e.
Önnur gjöld
...
...
— -y

6810,49
4435,51
762,45
30186,92 kr.
Flyt kr.

Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

42195,37
42195,37
56
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Fluttar kr.
Við tölul.
— —
— —
—
_ —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
—
—
—
—

—
—
—
—

Við tölul.
’_ —
— .—
— —

Við tölul.
-— —
— —
— —
— —
-—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

I. 1. b.
I. 2.
t. 3.
I. 4.
II. 1.
II. 3.
II. 6.
III. 10.
III. 11.

V.
VII.
—

II. 1.
11. 5.

B. Vegabætiur.
Ferðakostnaður o. 11 1918
—
Verkfróðra aðstoð ...
—
1919
Skrifstofukostnaður
1918
—
1919
1918
Eftirlit með vegum
Húnvetningabraut ...
—
—
1919
1918
Grímsnessbraut
Viðhald flutningabrauta
—
1919
Vegagerð frá Ljá ...
—
Aðrar vegabætur og
viðhald.................. 1918
—
1919
—
Áhöld
..................
Brú áAustur-Hjeraðsvötnl918
1919
—
G. Samgöngur
Faxaflóaferðir ..........
—
..........
Langanessbátur
—
..........

á sjó.
1918
1919
1918
1919

D. Símasamband.
Til viðauka símakerfa 1918
II.
—
—
1919
—
IV. 1. a. Laun landssímastjóra
Laun símaverkfræðings —
IV. 2.
IV. 3.
Aðstoð og annar kostnaður .......................... 1918
—
—
1919
RitsímastöðReykjavíkur 1918
IV. 4.
—
—
1919
ÞráðlausstöðíReykjavík 1918
IV. 5.
—
—
1919
Áhalda- og efnisvörður —
IV. 6.
Ritsímastöð á Akureyri 1918
IV. 7.
—
—
1919
Ritsímastöð á Seyðisfirði 1918
IV. 8.
—
—
1919
Ritsimastöð á ísafirði 1918
IV. 9.
—
—
1919
Flyt

42195,37

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

269,08
1793,02
6216,80
1418,72
2052,88
95,08
30365,38
36834,19
9449,95
9240,80
15709,94
5196,76

—
—
—
—
—

20438,06
8835,73
9901,30
43362,37
184,61

kr. 201364,67

kr.
—
—
—

3000,00
20571,43
12000,00
12000,00

kr.

kr.
—
—
—

14805,01
15887,16
3000,00
1100,00

—
3816,87
—
4136,76
— 31407,45
— 38985,21
—
784,56
—
3614,64
—
609,50
—
3771,06
—
9176,76
—
4084,92
—
9909,36
—
3632,20
6153,06
—
kr. 154874,52

47571,43

kr. 291131,47

Pingskjal 95

Við lölul.
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
—
— —
— —
—
—
—
—

—
—
—
—
_

IV. 10.
—
IV. 11.
—
IV. 12.
—
IV. 13.
—
V.
_
VI.
—
VII.
—
VIII.
—
IX.
X.

Fluttar
Simastöð á Borðeyri
1918
—
1919
Símastöð i Hafnaríirði 1918
—
1919
Símast. í Vestm.eyjum 1918
—
1919
Aðrar stöðvar
1918
—
1919
Eyðublöð, prentun o.fl. 1918
—
1919
Viðbótogviðbald stöðva 1918
—
1919
Ferðalög vegna starfrækslu .................. 1918
—
1919
Viðhald landssimanna 1918
—
1919
Alþjóðaskrifstofan í Bern
Loftskeytastöð í Flatey —
E.

Við tölul.
— —
— —
— —
— —
_ —
_ —
— —
— —
— —
— .—
,— —
— —

I. a.
I. b.
I. c.
—
I. d.
III.
—
IV. a.
IV. d.
V.
—
VI.
—
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kr. 154874,52
—
1587,48
—
4062,41
—
742,81
—
1844,15
—
709,05
—
1162,57
— 14035,73
— 23752,94
— 26432,07
— 38248,65
—
6906,47
— 23735,22
—
—
—
—
—
—

4438,25
3573,88
68088,75
63547,43
97,44
19970,37

kr. 291131,47

kr. 457810,19

Vitamái.

Laun vitamálastjóra
Verkfræðings aðstoð
Skrifstofuhald..........
—
..........
Ferðakostnaður
Rekstrarkostnaður vita
—
Akranesviti
..........
Gerðatangaviti
Sjómerki
...........
—
..........
Ýmislegt
..........
—
..................

1919
—
1918
1919
1918
—
1919
1918
—
—
1919
1918
1919

3000,00
kr.
1366.66
—
1843,68
—
—
2223,16
637,63
—
— 26845,18
— 30194,03
— 14030,86
2922,82
—
1581,58
—
1490,71
—
— 22899,26
8721,98 kr. 117757,55
—
Samtals A—E kr. 866699,21

6. gr
Sem viðbót við gjöldin í 14. gr. veitast kr. 121870,94.
Við tölul. b. 2.

A. Kirkjumál.
Bráðabirgðauppbót brauða 1919

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

B. I. Háskólinn.
Kennari
i
efnafræði...........
1919 kr,
Við tölul. c. 3.
— — e. 3. Utanfararstyrkur læknaefna 1918__—
Flyt

kr.

kr.

240,00
450,00____
690,00 kr.

250,00

250,00
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Fluttar
Viö tölul. e. 3. Utanfararstyrkur læknaefna 1919
— — i.
Lífíærameinfræða rannsókn —
_ _ j.
1918
Gldiviður, ljós og ræsting
— —
—
1919
........... 1918
— — k. 3. Ýmisleg útgjöld
1919
—
— —
—

kr.
kr.
—
—
—
—
—

B. II. MeDtaskólÍDn.
... 1918
Við lölul. c. 2. Eldiviður, ljós o. fl.
— —
—
—
... 1919
— — c. 3. Skólahús utan og innan ... 1918
— —
—
—
... 1919
— — c. 5. Tímakensla og prófdómendur —
— - c. 9. Ýmisleg útgjöld
........... 1918
—
—
1919

kr.
—
—
—
—
—
—

690,00 kr.
750,00
630,55
6323,82
10079,79
2323,87
4802,12 kr.

250,00

25600,15

7126,27
5044,53
361,28
581,17
1118,75
70,41
262,77

kr.

14565,18

Við. tölui. b. 3.
— — b. 5.
— —
—
— - b. 9.

B. III. Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
Bækur og kensluáhöld ... 1919 kr.
878,83
Eldiviður og ljós
... 1918 —
5076,86
—
... 1919 —
5893,83
Ýmisleg útgjöld
805,00
—
—

kr.

12654,52

Við tölul. b. 3.
_ —
_
— — b. 6.
—
- b. 7.

B. IV. Kennaraskólinn.
Eidiviður og ljós
.. 1918 kr.
—
... 1919 —
Viðhaldskostnaður ... ...
—
—
Ýmisleg útgjöld
—
—

kr.

2521,91

Við tölul. b. 1.
— —
—
— — b. 2.
— — b. 3.
— .—
—
— — b. 4.
— —
’—

B. V.
Tímakensla
—
Áhaldakaup
Eldiviður og ljós
—
Ýmisleg útgjöld
—

915,90
5591,00
656,46
111,43
6213,88
313,48
986,08 kr.

14788,23

Við tölul. b.
— — —
— — c.
— — —
— — d.

B. VI. Vjelstjóraskólinn.
Tímakensla
................ 1918 kr.
—
................ 1919 —
Húsnæði m. m.
........... 1918 —
—
................ 1919 —
Ýmisleg útgjöld
.......... 1918 —

1200,00
1800,00
139,46
1300,00
250,00 kr.
Fiyt kr.

4689,46
75069,45

Stýrimannaskólinn.
................ 1918 kr.
................ 1919 —
................ 1918 —
..........
—
—
.......... 1919 —
.......... 1918 —
.......... 1919 —

849.07
768,29
144,02
760,53
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Fluttar kr.

75069,45

B. VII. 1. Bændaskólinn á Hólum.
Við tölul. b.
Aðstoðarkensla ... ........... 1919 kr.
150,00
— — c.
Smíði og dráttlist ........... 1918 —
300.00
— — d. 2. Kensluáhöld
.................. 1919 —
80.64
— — d. 3. Eldiviður og ljós
........... 1918 —
1625,00
— —
—
—
........... 1919 —
5921,81
—
—
405,00
— — d. 4. Kaup á stórgripavog
2123,15
— — d. 5. Ýmisleg útgjöld
...........
—
—

kr.

10605,60

B. VII. 2. Bændaskólinn á Hvanneyri.
1186,27
Eldiviður og ljós
.......... 1918 kr.
3614,52
.......... 1919 —
108,68
d. 4. Ýmisleg útgjöld

kr.

4909,47

Við tðlul. d. 3.
—

—

B. XI. Yfirsetukvennaskólinn.
.......... 1918 kr.
Annar kostnaður
—
.......... 1919 —
Styrkur til námskvenna ... 1918 —
—
1919 —
.......... 1918 —
Húsaleiga o. fl.
.......... 1919 —
—

479,56
118,40
6070,00
9340,00
254,00
20,00

kr.

16281,96

B. XIII. Almenn barnafræðsla.
................. 1919 kr.
Við töiul. 1. Til barnaskóla
— — 5. Prófdómarar ... . ................ 1918 —
— — —
— ................ ................. 1919 —

656,12
1150,26
2443,08

kr.

4249,46

Við tölul. 2. b.
_
— —
— — 3.
— — —
— — 4.
— — —

B. XVI Daufdumbrakensla.
5070,00
................. 1918 kr.
Kenslukostnaður
kr. 10755,00
5685,00
—
. . ................. 1919 —
Samtals A—B kr. 121870,94

Við
—
—
—
—
—
—
—
—
—

7. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 15. gr. veitast kr. 32565,38.
tölul. 2.
Þjóðskjalasafnið:
— 2. c. Til að binda inn skjöl m. m. 1919 kr. ... ... kr.
— 5.
Landsbókasafnshúsið:
— 5. a. Eldiviður, Ijós o. íl................. 1918 — 3263,33
—
—
.......... 1919 — 19700,00
— 5. c. Viðbald og áhöld
.......... 1918 — 3722,79
_
—
—
.......... 1919 — 2256,76 kr.
— 15.
Dómasafn
.................. 1918 — 1460,00
— 21. f. Listasafnshús ... .................. 1919 — 1500,00
460,00 kr.
— 28.
Mýrarannsókn m. m............... 1918 —
Samtals .......... kr.

202,50

28942,88

3420,00
32565,38
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Við
—
—
—
—
—
—
—
—
—

8. gr.
Setn viðbót við gjöldin í 16. gr. veitasl kr. 50817,36.
370,40
tölul. 5. Rannsókn vatnsvirkja ........... 1919 kr.
147,52
Miklavatnsmýraráveita
— —
— 6.
— 32558,27
—
Kaup á skurðgröfu ..........
— 7.
- 10. b. Laun skógarvarða m. m. ... 1918 — 7000,00
673,10
— 23. b. Ferðakostn. fískimatsmanna 1919 —
184,15
1918 —
— 25. b. Ferðak. uliarmatsmanna
— —
—
1919 — 2444,65
352,12
1918 .—
— 29.
Eftirlit með áfengiskaupum
— .—
—
1919 — 1187,99
—
— 5899,16
Brimbrjótur í Bolungarvík
— 38.
9. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 19. gr. veitast kr.
Óviss útgjöld
................1918 kr.
—
.................. 1919
Greiðslur samkv. landsreikningi upp á væntanlega
aukafjárveitingu
..........
—

kr.

50817,36

469760,25.
245846,56
— 185726,55

—

38187,14

kr. 469760,25

(A. XXXVIII, 3).

Ed.

90. Frnnivarp

til laga um verslun með tilbúinn áburð og fóðurbæti.
(Eftir 2. umr. i Ed,).

1. gr.
Pá er verslað er með tilbúinn áburð og meira selt i senn eða sama
manni en 500 kilógr. af hverri tegund, er seljanda skyll, um leið og áburðurinn er afhentur, að afhenda kaupanda tryggingarskjal, undirritað af báðum
málsaðiljum, eða umboðsmönnum þeirra, nema þeir hafl gert með sjer skriflegan samning um kaupin.
t tryggingarskjalinu sjeu þær upplýsingar um vöruna, sem lög
þessi ákveða.
Nú hefir seljandi vanrækt að gefa tryggingarskjalið, og eigi er heldur
skriflegur samningur um kaupin, og hvílir þá á honum sönnunarskyldan um
það, að varan hafl fullnægt þeim skilyrðum, er um var samið munnlega.
1 tryggingarskjalinu skal tilgreina:
1. Nafn seljanda og kaupanda.
2. Þyngd og verð hverrar tegundar af áburðinum.
3. Nafn áburðarins, sem eigi má gefa ranga hugmynd um hver er. Bendi
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nafn áburðarins á, af hvaða efnum hann er tilbúinn, skal tilgreina, ef
öðrum etnum er blandað saman við. Sje köfnunarefni i lifrænum samböndum, skal tilgreina uppruna þeirra.
Sje áburðurínn blandinn sandi eða öðrum óverðmætum efnum, skal
tilgreina, hve mikið er af þeim.
4. Efnasamsetning áburðarins í hundraðshlutföllum þannig:
a. Köfnunarefni í saltpjeturssý’ru.
b. Köfnunarefni i ammoniaki.
c. Köfnunarefni i lífrænum samböndum.
d. Köfnunarefni i cyanamídi.
e. Fosfórsýra, vatnslaus, leysanleg i vatni.
f. Fosfórsýra, vatnslaus, ólevsanleg bæði í vatni og citrónsýru.
g. Kalí, leysanlegt i vatni.
h. Kalk, (sem kolsúrt kalk).
i. Gibs, (vatnslaust, brennisteinssúrt kalk).
Ábyrgð sú, er seljandi tekur á sig með tryggingarbrjefinu, um lágmarksinnihald áburðarins af þeim efnum, sem nefnd eru undir stalliðunum
a.—i„ skal tilgreind með einni tölu svigrúmslaust.
Seljandi ábyrgist með undirskrift sinni, að það, sem sagt er í tryggingarskjalinu um áburðinn, sje rjett, og að áburðurinn sje hæfilega þur og mulinn og vel nothæfur.
í verðlistum, umburðarbjefum og auglýsingum má eigi nota önnur
orðatiltæki um jurtanærandi efni áburðarins en þau, sem nefnd eru undir
stafliðunum a.—i.
2. gr.
Þegar verslað er með fóðurbæti, svo sem korntegundir, olíukökur, sykurúrgang (melasse), sild, síldarmjöl, lýsi og aðrar fóðurtegundir, sem ekki eru
innlendar jarðarafurðir, og meira er selt en 300 kg. af hverri tegund, er seljandi skyldur til á sama hátl og fyrir er mælt í 1. gr., að gefa við afhendingu
vörunnar tryggingarskírteini, þar sem tilgreindar sjeu þessar upplýsingar:
1. Nafn seljanda og kaupanda.
2. Þyngd og verð hverrar tegundar fóðurbætisins.
3. Nafn fóðurbætisins og úr hverju hann er tilbúinn.
4. Sje fóðurbætirinn búinn til úr fleiri efnum, skal tilgreina, hver þau eru og
i hvaða hlutföllum.
5. Hvort fóðurbætirinn er blandaður annarlegum efnum. Sje það eigi tilgreint, verður að álíta, að svo sje ekki.
6. Sje um olíukökur að ræða, skal tilgreina, hvort þær eru tilbúnar af fræi
með hýði eða hýðislausu.
7. Sje um lýsi að ræða, skal ætið gefa tryggingu fvrir, hve margir hundraðshlutar af feiti eru í þvi að minsta kosti.
8. Sje um lifur að ræða, skal tilgreint hvers konar lifur; enn fremur hve
margir hundraðshlutar af vatni eða sjó sjeu saman við lifrina, enda sje
slikt ætið siað frá áður en sala fer fram, aö því leyti sem það getur aðgreinst án bræðslu.
9. Sje um sfld að ræða, skal tilgreina veiöitímann, hve nær söltuð, hvort hún
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sje metin útflutningsvara, og þá i hvaða flokki. Eu sje hún það ekki, þá
skal tilgreint, hvort hún hafi verið söltuð óskemd og verið viðhaldið með
nægum pækli í fullbentum og lagarheldum ilátum þar til hún er afhent.
10. Sje um síldarmjöl að ræða, skal tilgreina, hvort það er unnið úr nýrri
síld eða saltaðri.
11. Sje um fiskmjöl að ræða, skal tilgreina, úr hverju það er unnið, hvort
heldur úr beinum eða innýflum.
12. Sje trygging gefin fyrir ákveðnum næringarefnum i fóðurbætinum, skal
tilgreina, með einni tölu eða með ákveðnum svigrúmstölum, hve margir
hundraðshlutar eru í því, þannig:
a. Af köfnunarefniskendum efnum.
b. Af feiti.
c. Af sykri.
d. Af öðrum kolvetnum, sje um þau að ræða í fóðrinu.
e. Af meltanlegum efnum í hverjum þessara flokka.
Vilji seljandi eigi gefa tryggingu fyrir einhverju í nefndum atriðum,
verður hann að taka fram, að honum sje ekki um þau kunnugt.
Með undirskrift sinni ábyrgist seljandi, að það, sem sagt er um fóðrið,
sje rjett, og sje enginn varnagli sleginn, verður að álíta, að fóðrið sje eigi
blandað neinum efnum, er skaðleg teljast fvrir heilbrigðisástand búpenings,
að það sje óskemt og vel nothæft til fóðurs.
3. gr.
Stjórnarráðið sjer um, að út sjeu gefin eyðublöð fyrir trvggingarskjöl
þau, sem um ræðir i 1. og 2. gr.
Sje það nauðsynlegt, vegna nýrra áburðar- eða fóðurbætisefna, eða
breyttra aðferða við efnarannsóknir eða af öðrum breyttum ástæðum, getur
stjórnarráðið breytt um eða aukið reglur þær, er hjer eru settar um tryggingar.
1. gr.
Stjórnarráðið ákveður í reglugerð, að umbúðir um vöruv þær, er
ræðir um i lögum þessum, skuli bera með sjer, eða þeim á annan hátt
fylgja, upplýsingar um:
a. Nafn vörunnar.
b. Nafn verksmiðju eða seljanda.
c. Hvert efnainnihald seljandi ábyrgist í vörunni samkvæmt trvggingarskírteini, hafi það verið gefið.
5. gr.
í verðlistum, umburðarbrjefum og auglýsingum um vörur þær, er lög
þessi ræða um, er bannað að segja nokkuð það, sem orðið getur til þess að
gylla notagildi þeirra, fram yfir það, sem rjett er.
6. gr.
Hver kaupandi, er hefir í höndum tryggingarskirteini, samkvæmt 1.
og 2. gr., hefir rjett til að taka sýnishorn af vörum og láta rannsaka þau á

Þingskjal 96

449

efnarannsóknarstofu ríkisins eða öðrum löggiltum rannsóknarstofum, ef til eru,
eftir þeim reglum, er hjer segir:
1. Taki kaupandi vöruna sjálfur hjá seljanda, er sýnishornið tekið áður en
varan er aíhent, í viðurvist seljanda og kaupanda eða umboðsmanna
þeirra. Taka skal þrjú sýnishorn af hverri tegund, um þau búa og merkja
eins og ákveðið verður í reglugerð, er stjörnarráðið setur, og leggja með
hverju þeirra blað, er á sje ritað hve nær og hvar sýnishornið er tekið,
með tilvisun til tryggingarskirteinis, samkvæmt 1. og 2. gr. Skal blaðið
undirritað af hlutaðeigendum eða umboðsmönnum þeirra.
Eitt sýnishornið sendist þegar til efnarannsóknarstofunnar, ásamt
tryggingarskírteininu, en seljandi og kaupandi halda sinu hvor, eða umboðsmenn þeirra.
2. Nú annast seljandi flutning vörunnar á ákveðinn stað, áleiðis til kaupanda, og skal þá, nema hann sanni, að öðruvísi sje um samið, sýnishornið tekið svo fljótt sem auðið er, eftir að vörurnar eru komnar á
ákvörðunarstaðinn, og má eigi dragast lengur en viku, eftir að kaupanda
hefir verið tilkynt að varan sje komin.
3. Sje seljandi eða umboðsmaður hans viðstaddur, þegar varan er afhent,
er farið eftir því, er segir i tölulið 1. Sje það eigi, skal þannig að farið:
Um leið og kaupandi eða umboðsmaður hans tekur á móti vörunni, skal
hann kveðja til tvo menn, til þess skipaða af lögreglustjóra, að taka
sýnishorn af vörunni, og skulu þeir í öllu fylgjareglum þeim, er um getur
í tölulið 1 í þessari grein, og gefa vottorð um, að reglunum hafi verið
fylgt. Þess skal og getið, hvort vörurnar hafi verið í umbúðum, hve mörg
ílát eða pokar sjeu at hverri tegund og úr hve mörgum af þeim sýnishornin sjeu tekin. Enn fremur skal í vottorðinu tekið fram, hvort álitast
megi, að varan hafi skemst i flutningi, og þá hvernig. Stjórnarráðið gefur
út evðublöð fyrir vottorð þessi.
4. Sýnishorn þau, sem nú hefir verið um getið, skal taka af vörunni þannig,
að þau sjeu, eftir því sem unt er, meðaltal þeirrar vöru, sem um er að
ræða. Pó verða eigi sýnishorn af þeim hluta vörunnar, sem skemst hefir
í flutningnum eða er rakur eða i skemdum umbúðum, höfð til marks
um annað en skemdir á vörunni.
5. Sje varan í umbúðum og eigi um meira en 5 heildir (poka eða önnur
ílát) að ræða, skal taka sýnishorn af þeim öllum. Sje um meira að ræða,
skal að minsta kosti taka sýnishorn af 10. hverri heild, og aldrei af minna
en 5 af hverri tegund. Öllum sýnishornum sömu tegundar skal blanda nákvæmlega saman, og af þeirri samblöndun skal laka hin umræddu 3
sýnishorn.
Efnarannsóknarstofa ríkisins og aðrar löggiltar rannsóknarstofur, ef til
eru, hafa rjett til að láta taka sýnishorn til rannsóknar gf' vörum þeim, er
lög þessi ræða um, hjá verksmiðjum, sem framleiða þær, og kaupmönnum og
samvinnufjelögum, er versla með þær.
7. gr.

Rannsóknir þær, sem um ræðir i 6. gr., skulu gerðar af efnarannAlþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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sóknarstofu ríkisins, eða öðrum rannsóknarstofum, er til þess kunna að verða
löggiilar af stjórnarráðinu, eftir þeim reglum, ei' stjórnarráðið setur.
I.eiði rannsóknin i ljós, að verðmæt efni varanna sjeu rýrari en ábyrgst
hefir verið, ber seljanda að borga kostnaðinn við rannsóknina. Að öðrum kosti
borgar ríkissjóður kostnaðinn að hálfu, en kaupandi að hálfu.
Rannsóknarstofan tilkynnir hlutaðeigendum árangurinn af rannsókninni, og er úrskurður hennar hindandi fyrir háða málsparta.
8. gr.
Nú reynast verðmæt efni áburðar og fóðurs, sem um ræðir í lögum
þessum, rýrari en tilgreint hefir verið á tryggingarskírteinum, að minst geti
verið, og á kaupandi þá rjett til skaðabóta hjá seljanda. Skal rannsóknarstofan áætla þær og úrskurða, eftir reglum, er stjórnarráðið setur. Skal miða
við þá rýrnun á verðmæti vörunaar, er stafar af því, að eigi er efnainnihald
hennar eins og til var skilið, og er seljandi skyldur að greiða þann mismun.
9. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglugerða, sem settar kunna að
verða samkvæmt þeim, varða sektum, frá 100—2000 krónuin.
Með mál út at lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

(B. I. 2).
ilri.

07. Aiefndarálit

um frv. lil laga um sölu á prestsmölu.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. þetta, sem er eins og það var samþykt í
neðri deild á þinginu 1919, og ræður nefndin hv. deild til að samþykkja frumvarpið óbreytt.
Alþingi, 4. mars 1921.
Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Sigurður Stefánsson,
form.

Stefán Stefánsson.

Pjelur Ottesen,
framsm.

Einar Þorgilsson.
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(A. XVÍ, 2).

08. B’efndarállt
um frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka í sínar hendur
alla sölu á hrossum til útlanda, svo og útflutning þeirra.
Frá landbúnaðarnefnd.

í

j

i
i
j

Eins og kunnugt er hefir landsstjórnin haft á hendi einkasölu á hrossum
til útlanda siðastliðin 3 ár.
Frumvarp það, sem hjer ræðir um, er því ekkert nýmæli i aðalatriðunum;
þvert á móti, bæði þeir, sem hafa haft á hendi framkvæmd laganna, og hrossaeigendur, sem hafa átt við lögin að búa, hafa orðið talsverða reynslu i þessu efni.
Samkvæml núverandi horfum og reynslu undanfarinna ára, virðist markaðurinn fyrir islensk hross, einkum smærri hrossin, mjög takmarkaður; það hefir
því reynst ókleift að komast að þolanlegum samningum við hestakaupmenn í
Danmörku og Bretlandi, nema því að eins, að þeir hefðu einkainnflutning á íslenskum hestum, svo að þeir ættu ekki á hættu að verða undirboðnir. t öðru
lagi befir markaðsverð íslenskra hrossa í Danmörku og Bretlandi verið mjög
mismunandi, eftir stærð þeirra og kyni, svo að á talsverðum fjárupphæðum hefir
oltið, hvort og hvernig hrossin hafa verið greind til útflutnings. Þetta verður
tæplega gert til hlitar af einstaklingum eða fjelögum, sem hafa að eins umráð
yfir tiltölulega fáum hrossum hvert, eins og venjulegt var fyrir striðið.
Það virðist þvi óhætt að fullyrða, að söluverð íslenskra hrossa erlendis
hall orðið, eftir þeim skýrslum, sem fyrir liggja, mun hærra siðastliðin 3 ár en ella
mundi hafa orðið, ef engin einkasala hefði átt sjer stað. Reynslan frá síðastliðnu
ári og núverandi horfur benda heldur ekki á, að aðstaðan sje breytt í nokkrum
verulegum atriðum, að því er snertir útflutning og sölu á hrossum erlendis.
Á hinn bóginn verður því ekki neitað, að framkvæmdir innanlands og
fyrirkomulag það, er útflutnings- og hrossasölunefnd hafa valið, hefir í ýmsum
atriðum verið mjög á annan veg en hrossaeigendur hefðu kosið; en þar eð það
er að eins fyrirkomulagsatriði, sjer nefndin ekki ástæðu til að fjölyrða um það
að sinni, en mun víkja að því siðar, ef frumvarp þetta nær fram að ganga.
Nefndin leggur til, að stjórnin leitist árlega fyrir bjá sýslunefndunum í
hrossahjeruðum landsins, um hvort þær óski, að landsstjórnin hafi sóluna á hendi,
og að meiri hluti sýslunefndanna ráði þar úrslilum. Þetta virðist eðlileg og óbrotin aðferö, til þess að fá vitneskjn um skoðanir hrossaeigenda í þessu máli.
Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykt með þessari
BREYTINGARTILLÖGF.
1. gr. orðist svo:
Rikisstjórninni heimilast að taka í sínar hendur alla sölu á hrossum til
útlanda, svo og flutning þeirra, ef sýslunefndir í meiri blula hrossahjeraðanna
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æskja þess. Ríkisstjórnin getur sett með reglugerð eða reglugerðum nánari ákvæði
Iijer að lútandi.

Alþingi, 4. mars 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

t’órarinn Jónsson.

Jón Sigurðsson,
framsögumaður.

Hákon J. Kristófersson.

(A. XXXV, 2).
Fd.

00. íkefndarálit

um frumvarp til laga um lifeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra.
Frá allsherjarnefnd.
Xefndin hefir athugað frumvarp þetta og leggur til, að það sje samþykt
með þessum

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr.
Önnur málsgr. (»Nú nema árslaun meiru en 3000 kr.« o. s. frv.) falli niður.
2. Við 7. gr.
Orðin »nje lílljár úr rikissjóði« falli niður.
3. Við 8. gr.
a. Fyrir orðið »lí11je« í 3. lölul. og niðurlagi greinariunar komi:
lífeyri.

b. Fyrir orðið »hið« i niðurl. komi:
hinn.
í frumv. eru 2 prentvillur, sem þarf að leiðrjetta: i 4. gr. 25% fyrir
25°,oo og í 10. gr. 1915 (ártal) fyrir 1913.
Alþingi, 4. mars 1921.
Sigurj. Friðjónsson,
form. og ritari.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson
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(A. XXVII, 6).

Míd.

ÍOO. Fmmvar|)

til laga um breyting á lögum nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á
Eiðum og afbending Eiðaeignar til landssjóðs.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
1. gr.
í slað 3. gr. 2. málsl. laga nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs, komi:
Enn fremur skal haldið á hverju vori búnaðarnámsskeið við skólann,
6—7 vikur.
2. gr.
1 stað 4. gr. laganna komi:
Við skólann skal skipaður skólastjóri og tveir kennarar. Taka þeir
laun eftir 26. gr. laga nr. 71, 28. nóvember 1919, um laun embættismanna.
Auk þessa skal sjeð fyrir nauðsynlegri timakenslu og búnaðarkenslu
við vornámsskeiðin, annaðhvort með aðstoð forstöðumanns gróðrarstöðvar
þeirrar, sem á Eiðum er, eða á anuan veg.

(A. XVIII, 3).

Ed.

1O1. Fmmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 54, 30. júlí 1909, um stofnun vátryggingar
fjelags fyrir fiskiskip.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
1- gr.
2. grein laganna orðist svo:
Vátryggingarfjelag það, sem stofnað var með lögum 30. júlí 1909 og
nefnist Samábyrgð íslands á fiskiskipum, og sem i lögum þessum er nefnt
»Samábyrgðin«, tekst á hendur:
a. Endurtrygging fyrir íslensk ábyrgðarfjelög skipa og báta, á helmingi eða aJt
að helmingi þess hluta af tryggingarhæfu verði skipa þeirra og báta, erfjelögin sjálf taka að sjer ábyrgð á.
b. Beina vátrygging á skipum og bátum.
c. Trygging á afla, veiðarfærum og útbúnaði, ef um algerðan skiptapa er
að ræða.
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Fjelagið tekur aðallega ábyrgð á þeim skipum og bátum, sem ætluð
eru til fiskveiða eða ílutninga við ísland.
2. gr.
3. grein laganna orðist svo:
Rikissjóður ábyrgist með alt að 800000 kr., að fjelagið fullnægi skuldbindingum sinum. Ef það getur eigi af eigin ramleik borgað skaðabætur, sem
því er skylt að greiða, leggur rikissjóður til það, er á vantar, þó aldrei meira
en áður nefnda upphæð.
Ef fjelagið befir orðið að leita aðstoðar rikissjóðs til þess að greiða
skaðabætur, skal slyrkur sá, er það hefir þegið af rikissjóði, að viðbættum
-P/2% i árlega vöxtu, endurgreiddur smátt og smátt, eftir þvi sem efni þess leyfa.
3. gr.
5. gr. laganna:
í stað orðanna »5000 kr.« komi 10000 kr.
1. gr.
0. grein laganna falli burt.
5. gr.
7. grein laganna:
1. málsgrein og stafliður a orðist þannig:
Um greiðslu og frádrált skaðabóta skal nánara ákveðið í reglugerð
Samábyrgðarinnar; meðan ábyrgð rikissjóðs stendur, skulu þar jafnan fast
ákveðin þau atriði, er nú skal greina:
a. Tjón, er orsakast af þvi, að verðmæti heíir verið lagt i sölurnar af vátryggjanda hálfu, til þess að komast bjá meira tjóni eða til að bjarga öðrum
eigum, vátrygðum i Samábyrgðinni, greiðist að fuliu.
6. gr.
9. grein laganna orðist svo:
Sjórjettarpróf skal halda um hverskonar tjón, sem bóta er krafist fyrir
eftir lögum þessum, nema stjórn Samábyrgðarinnar telji það óþarft, enda sje
henni gert viðvart um það með nægilegum fyrirvara.
7. gr.
Inn i 12. grein laganna bætist orðið »gerðardómi«, á undan orðunum
»ef þess er heldur óskað.«
8. gr.
í fyrstu málsgr. 13. greinar laganna falla burt orðin: »til 5 ára i
senn«. Sömuleiðis falla burt i niðurlagi greinarinnar þessi orð: »Til kostnaðar við stofnun fjelagsins og stjórn leggur landssjóður því til 5000 kr. á ári í
fyrstu 5 árin«.
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9. gr.
14. grein laganna falli burt.
10. gr.
16. grein laganna:
I stað orðanna »1000 kr.« komi: 2000 kr.; og í stað orðanna »yflrdómi
landsins« komi: hæstarjetti ríkisins.
11. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn í
texta laga nr. 54, 30. júli 1909, og getur konungur þá gefið þau lög út, þannig breytt, sem lög um vátryggingarfjelag fvrir fiskiskip.

(A. XXXVIII, I).
E<1.

103. Breyfingartillaga

við frumvarp til laga um verslun með tilbúinn áburð og fóðurbæti.
Frá landbúnaðarnefnd.
Við 1. gr., tölul. 3.
í staðinn fyrir »sem eigi má gefa ranga hugmvnd um hver er« komi:
sem eigi má gefa ranga hugmvnd um, hver hann sje.

103. Frumvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aðflutningsbann á
áfengi.
Lagt fvrir Alþingi 1921).
Eftirgreindar greinar í lögum nr. 91 frá 1917 brevtist eins og hjer segir.
í stað orðanna »áfengan
Á eftir oröunum »settar
sem samkvæmt þeim eru settar
í stað orðanna sáfengur
í stað orðanna »áfengan

1. gr.
drykk« komi: áfengisvökva.
eru í lögum þessum« komi: eða reglugerðum,
af stjórnarvöldum.
drykkur« komi: áfengisvökvi.
drykk« komi: áfengisvökva.
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2. gr.
Upphaf greinarinnar orðist svo:
Heimilt skal að flytja til landsins vínanda og annað áfengi til iðnþarfa
og visindalegra og verklegra nota, enn fremur vinanda til eldsneytis, svo og
ilmvötn, hármeðul og þesskonar vökva, enda sjeu þau gerð óhæf til drykkjar,
svo sem unt er.
Lyfsölum skal heimilt o. s. frv.
Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Tilbúningur í atvinnuskyni á ilmvötnum, hárvötnum og slikum vökvurn, sem i þarf áfengi, er bannaður.
gr.
2. málsgrein: „Stjórnarráðið................ erlend skip« falli burt.
Á eftir orðunum í 6. málsgr.: „skipverja gegn þessari grein« komi: en
farþegar á farangri sínurn.
Siðasta málsgrein falli burt.
(i. gr.
2. málsgrein: í stað orðanna »eða eigandi..............innan 12 mánaða«
komi: Óski eigandinn innan 12 mánaða, að áfengið sje flutt úr landi, skal það
gert, enda sje áfengið undir umsjón lögreglunnar þar til afhent er í skip til
útflutnings, og skal lögreglustjóri sá, er afhendir, fá viðurkenningu skipstjóra
fvrir áfhendingunni.
7. gr.
Við greinina bætist: nema heimilað sje í lögum þessum. Ekki má
heldur nokkur veita, selja, gefa eða láta af hendi til annara manna áfengisvökva, nema heimilað sje í lögum þessum, og þá eftir þeim reglum, sem um
það eru settar. í reglum, er stjórnarráðið setur samkvæmt lögum þessum, má
kveða á um sektir fvrir brot gegn hinum settu reglum.
8. gr.
í slað orðanna „áfengan drykk« komi: áfengisvökva. Við gr. bætist:
eða annað áfengi, sem heimilt er að flvtja samkv. 2. gr. og farið hefir verið
löglega með.
9. gr.

Fvrri málsgrein orðist þannig: Þeim einum, sem stjórnin veitir heimild
til þess, skal leyfilegt að flytja til landsins og selja áfengisvökva til iðnþarfa,
visindalegra og verklegra nota og eldsneytis, hármeðul, ilmvötn og þesskonar
vökva. Stjórnin setur reglur um sölu, afhendingu og meðferð þessara áfengisvökva, þvi til tryggingar, að þeir verði ekki notaðir til drykkjar.
Upphaf 2. málsgr. orðist svo: Lyfsalai' og hjeraðslæknar, sem Iyfsölu
hafa á hendi, mega selja áfeng lyf eftir lyfseðli o. s. frv.

457

15. gr.
3. málsgr.: í stað orðanna »þessarar greinar« komi: þessi ákvæði. í
stað orðanna »áfenga drykki« komi: áfengi.
4. málsgr.: 1 stað orðanna »undir því yfirskyni..............lögleyfðum
tilgangi« komi: á þann hátt, er lög þessi heimila.
Siðasta málsgr.: Orðin »sama hegning liggur við því« falli burt, Aftan
við greinina bætist: varðar það sektum, frá 200—1000 krónum. Skal lyfsali
sviftur lyfsöluleyfi, ef miklar sakir eru.
16. gr.
Við gr. bætist svo hljóðandi málsgrein:
Geri einhver sig sekan um að brjóta innsigli lögreglustjóra eða
taka áfengi úr innsiglaðri geymslu, varðar það sektum, frá 1000—10000 kr.
Verði ekki upplýst, hver slikt brot hefir framið í skipi, ber skipstjóri ábyrgðina á brotinu.
18. gr.

A eftir orðunum »læknisseðil um áfengi« komi: án sjúkdómsrannsóknar og þar af leiðandi sannfæringar um nauðsyn lyfsins eða..............
í stað orðanna »má svifta hann læknisleyfi um stundarsakir« komi:
skal svifta hann rjetti til að gefa úl áfengislyfseðla. óhlýðnist læknir enn, má
svifta hann læknislevfi um stundarsakir eða að öllu.
19. gr.
Greinin hljóði þannig:
Hver sem dæmdur er i sekt samkv. 14., 15., 16., 17. eða 18. grein laga
þessara, skál auk sektanna greiða til ríkissjóðs 50 kr. fyrir hvern liter áfengis,
sem gerður er upptækur, sannast að látinn hefir verið af hendi eða á annan
hátt hefir verið farið með ólöglega.
Allar sektir eftir lögum þessum renna í rikissjóð.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Við framkvæmd áfengisbannlaganna hefir orðið vart ýmsra galla á gildandi lögum í þessu efni. Úr þessum gölíum á frumvarp þetta að bæta. Breytingar þær, sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu, eru á þá leið, að eigi þykir vera
þörf skýringa.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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(B. XX. 1).

Wd.

104. Frumvarp

til laga um breyting á lögum 8. okt. 1883 um bæjarstjórn á Akureyri.
Flutningsm.: Magnús Kristjánsson.
1. gr.

Af öllum útmældum eða afmörkuðum lóðum og lendum í lögsagnarumdæmi Akureyrarkaupstaðar, sem ekki eru eign hins opinbera, skal greiða
árlegt gjald í bæjarsjóð, sem nefnist lóðargjald. Bæjarstjórnin ákveður upphæð lóðargjaldsins fyrir eitt eða fleiri ár í senn. t*ó má eigi ákveða gjaldið
lægra en l°/o og eigi hærra en 2°/o af virðingarverði bygðra og óbygðra lóða,
og eigi lægra en Va °/° og eigi hærra en l°/o af virðingarverði túna, erfðafestulanda og matjurtagarða. Gjaldið má þó aldrei vera minna en 2 krónur.
Lóðargjaldið greiðist af verði því, sem lóðir eða lendur eru metnar af
lögskipaðri fasteignamatsneínd, sbr. lög nr. 22, 3. nóv. 1915, án tillits til mannvirkja þeirra, sem á þeim hafa verið gerð.
Ef lóðir eru mældar út af nýju, milli þess er reglulegt fasteignamat
fer fram, skal verð þeirra ákveðið til bráðabirgða af hinni lögskipuðu fasteignamatsnefnd og yfirmatsnefnd kaupstaðarins, samkvæmt gildandi lögum
um fasteignamat. Par sem lóðir, lendur og mannvirki eru metin saman,
ákveður byggingarnefnd og jarðeignanefnd, eftir því sem við á, hve mikið af
verðinu er innifalið i mannvirkjum, eða hve mikils virði lóð eða lenda er
talin út af fyrir sig, en gerðir nefndanna skulu samþyktar af bæjarstjórn.
2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði um Ióðargjald af
bygðri og óbygðri lóð í 18. gr. laga 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri

Greinarger ð.
Frumvarp þetta er lagt fyrir Alþingi samkvæmt ósk bæjarstjórnar Akureyrar, eftir að hún hafði tekið málið til rækilegrar íhugunar á fundum sínum.
Aðalástæðan fyrir því, að frumvarp þetta kemur nú fram, er sú, að nefnt bæjarfjelag sjer ekki fram á að geta staðið straum af hinum sívaxandi útgjöldum
sínum á annan hátt. Eins og öllum mun kunnugt, hafa útgjöld fiestra eða
allra sveitar- og bæjarfjelaga hjer á landi farið mjög vaxandi á hinum síðustu
árum, og aukaútsvör þar af leiðandi hækkað fram úr hófi. Afieiðingin hefir
orðið sú, að sumir efnamenn hafa jafnvel talið gjaldþoli sínu ofboðið og flutt
sig af landi burt.
Þegar um það er að ræða að finna nýja gjaldstofna fyrir bæjarfjelögin,
virðist liggja næst að hækka lóðargjöldin, sem að þessu hafa verið mjög lág, og
sumstaðar sama sem engin.
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Með því að oft hafa heyrst raddir um það, að nauðsyn bæri til að finna
nýja tekjustofna fyrir sveitar- og bæjarfjelögin, er þess vænst, að hið háa Alþingi
vilji styðja alla skynsamlega viðleitni í þá átt og sjái sjer því fært að samþykkja frumvarp þetta,

(A. XXIX, 2).
Ed.

105.

Wefndarállt

um frumvarp til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að taka einkasölu
á kornvörum.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta allitarlega, ásamt athugasemdunum, er þvi fylgja. Dylst nefndinni það eigi, að hjer er nm stórt mál að fjalla
og sem um leið markar nýja stefnu i löggjöf vorri, einkanlega með tilliti til þess,
að rikisstjórnin hafi með höndum einkasölu til frambúðar á þeim útlendum
vörum, sem þjóðin má ómögulega án vera. Tilgangurinn er sá, meðal annars,
að vernda fólk og fjenað gegn þeirri hættu, sem annars vofir yfir, þegar hallæri
ber að höndum.
Þennan tilgang ber vel að virða og má vera, að hann náist, að meira
eða minna leyti, verði heimildarlög i þessu efni notuð á hentugum tíma, og þá
fyllilega vel á öllu haldið með undirbúning og framkvæmdir i smáu og stóru.
Hins vegar er það skoðun nefndarinnar, að nú sje ekki hentugur tími
til þess, að Alþingi samþykki lög í þessu skyni — ekki einu sinni heimildarlög.
Er þar þá ofarlega á baugi sú ástæðan, að þjóðin befir ekki átt kost á
að kynna sjer þetta stórmál, en slikt telur nefndin að þurfi að vera um þetta
mál og önnur slik, sem snerta svo mjög hvert einasta heimili á landinu. Er
þessa ekki sist þörf, þegar um nýjar stefnur er að ræða í löggjöfinni, eins og
hjer á sjer stað.
Samkvæmt framansögðu telur nefndin rjett að halda máli þessu vakandi,
og ræður því þessari háttvirtu deild til þess að samþykkja svo felda
RÖKSTUDDA DAGSKRÁ.
í því trausti, að ríkisstjórnin leggi mál þetta fyrir allar sýslunefndir landsins, bæjarstjórnir og samvinnufjelög til álita og umsagnar, tekur deildin fyrir
næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 7. mars 1921.
Hjörtur Snorrason,
formaður.

Sigurður Jónsson,
framsögumaður.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.
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(A. XXXV. 3).

Ed.

106. Frumvarp

til laga um lifeyrissjóð baruakennara og ekkna þeirra.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
1. gr.
Stofna skal sjerstakan sjóð til að tryggja barnakennurum, er leggja
niður starf sitt annaðhvort fyrir ellisakir eða vanheilsu, geymdan lífeyri, svo
og lifeyri handa ekkjum þeirra. Sjóðurinn stendur undir umsjón rikisstjórnarinnar, og annast hún reikningshald hans. Stofnfje sjóðsins er styrktarsjóður
barnakennara, eins og hann verður, er lög þessi koma lil framkvæmda.
2. gr.
Ríkisstjórnin setur reglur um stjórn sjóðsins og skipulag hans.
3. gr.
Hver kennari, karl eða kona, sem laun tekur eftir launalögum barnakennara, skal kaupa lifeyri i sjóði þeim, sem ræðir um i 1. gr., og verja til
þess 7“/o af árslaunum sinum.
Iðgjöldum skal halda eftir af þeim hluta launanna, sem barnakennarar fá greiddan úr rikissjóði.
4. gr.
Pegar barnakennari er leystur frá starfi sinu annaðhvort fyrir sakir
elli eða vanheilsu, skal hann fá greiddan úr sjóðnum lifeyri, sem nemur 25°/oo
af samanlögðum öllum þeim launum, er hann hefir greitt iðgjöld af i lifeyrissjóðinn, og einum fjórða hluta þeirra launa, sem hann hefir greitt iðgjöld af
i styrklarsjóð barnakennara.
Lífeyrir þessi má þó aldrei fara fram úr 3/< hámarkslauna þeirra, sem
kennarinn hefir haft.
Nú er barnakennari orðinn /0 ára að aldri, eða samanlagður aldur
hans og þjónustutimi er 95 ár, og á hann þá rjett á að leggja kenslustarf sitt
niður og taka lifevri samkvæmt lögum þessum.
Verði sú breyting gerð á fræðsluhjeruðum eða skólahjeruðura, sem
gerir stöðu kennara óþarfa, svo að hann verði að láta af henni endurgjaldslaust, og fari hann ekki í aðra kennarastöðu, og hefir hann þá rjett til að fá
endurgreidd úr lifeyrissjóðnum, vaxtalaust og afdráttarlaust, iðgjöld þau, sem
hann hefir greitt i sjóðinn. Ef hann kýs það heldur, mega iðgjöld hans standa
inni i sjóðnum þangað til hann er 70 ára, og fær hann þá lifeyri samkvæmt
1. gr. og ekkja hans samkvæmt 5. gr.
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5. gr.
Ekkja eftir barnakennara, sem hafði rjett til lífeyris eða naut lífeyris,
er hann ljest, fær lífeyri úr sjóðnum, með þeim undantekningum, sem
segir í 7. gr.
Lifeyrir ekkju nemur V5 af byrjunarlaunum þeirrar kennarastöðu, sem
maður hennar var í, þegar hann Ijest, eða þeirrar, sem hann fjekk lausn frá.
6. gr.
Eikissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum, og
greiðist hann eftir þvi sem ákveðið verður í reglugerð þeirri, er i 2. gr. getur.
7. gr.
Ekkja eftir barnakennara öðlast ekki rjett til lífeyris úr sjóðnum, ef
hún hefir gifst eldra manni en 60 ára, eða á banasæng manns sins, eða eftir
að hann fjekk lausn frá kennarastarfi, eða ef hjónabandinu var gersamlega
slitið áður en maðurinn dó.
8. gr.
Rjettur ekkju til lifeyris fellur burt:
1. Ef ekkjan giftist af nýju.
2. Ef hún tekur sjer bústað utanrikis án samþykkis stjórnar sjóðsins.
3. Ef hún hirðir ekki Iífeyri í 3 ár samfleytl án þess að sanna lögmæt
forföll.
Nú missir ekkja lifeyri af þvi að hún hefir gifst af nýju, og á hún þá
rjett á að fá hinn sama lífeyri, ef hún verður ekkja í annað sinn.
9. gr.
Ekkill konu, sem verið hefir i kennarastöðu, hefir sama rjett til lifeyris
úr sjóðnum sem ekkja barnakennara, með öllum sömu takmörkunum.
10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um styrktarsjóð handa
barnakennurum, 9. júlí 1909, og lög um breyting á lögum um styrktarsjóð
handa barnakennurum, 20. okt. 1913.
11. gr.
Ákvæði þessara laga gilda frá 1. jan. 1921.
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(A. XXXII. 3).
Ed.

107. Fruinvarp

til laga um friðun rjúpna.
(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Rjúpur, er samkvæmt hinum almennu friðunarlögum, nr. 59 frá 1913,
verða alfriðaðar árið 1922, skulu einnig vera alfriðaðar til 1. janúar 1922.
2. gr.
Frá árinu 1922 sje friðunarár rjúpna 7. hvert ár, talið frá 1. okt. til
30. sept. árið eftir.
3. gr.
Fyrir hverja rjúpu skal sá, er brotlegur verður, gjalda 10 kr. sekt, er
tvöfaldast við ítrekun brotsins. Með mál, er risa út af brotum gegn lögum
þessum, skal farið sem með almenn lögreglumál.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(A. XVI. 3).
Híd.

1OS. Frumvarp

til iaga um heimild fyrir rikissljórnina til að taka i sinar hendur alla sölu á
hrossum til útlanda, svo og útflutning þeirra.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að taka i sinar hendur alla sölu á hrossum
til útlanda, svo og flutning þeirra, ef sýslunefndir í meiri hluta hrossahjeraðanna æskja þess. Rikisstjórnin getur sett með reglugerð eða reglugerðum nánari ákvæði hjer að lútandi.
2. gr.

Refsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, sem rikisstjórnin gerir
með heimild í lögum þessum, ákveður ríkisstjórnin á þann hátt, sem henni
þykir við eiga, um leið og hver ráðstöfun er gerð.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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(B. XXI, 1).

Ed.

109.

Frnmvarp

til laga um einkaleyfi banda Háskóla íslands til útgáfu almanaks.
Flutningsmaður: Jóhannes Jóhannesson.
1. gr.
Háskóli íslands skal hafa einkarjett til þess að gefa út og selja eða
afhenda með öðrum hætti almanök og rimbækur á íslandi.
2. gr.
Háskólaráðið sjer um úlreikning almanaksins, útgáfu þess og sölu.
Það heldur reikning yfir tekjur og gjöld af útgáfunni og birtir hann árlega í
Árbók Háskólans, endurskoðaðan af hálfu Háskólans, með sama hætti sem
ársreikningur Háskólans.
3. gr.
Háskólaráðinu er skvlt að gefa almanak út árlega, i nægilega mörgum
eintökum og svo snemma, að almenningur eigi þess kost að afla sjer þess
fyrir ár það, sem i hönd fer, hjá útsöltimönnum i hverri sýslu eða kaupstað
fvrir hver áramót.
4. gr.
Ráðherra ákveður verð almanaka Háskólans, ettir tillögum Háskólaráðsins.

1.
2.
3.
4.

5. gr.
Það er brot á einkarjetti Háskólans samkvæmt 1. gr., ef maður:
Flytur inn í landið til sölu eða afhendingar með öðrum hætti önnur almanök eða rímbækur en þau, er í 1. gr. segir.
Selur hjer í landi eða afhendir með öðru móti önnur almanök eða rímbækur en þau, sem einkarjettur Háskólans nær til.
Gefur út hjer á landi á prenti eða með öðrum hætti almanök eða rimbækur eða kafla úr þeim.
Prentar upp eða fjölritar almanök Háskólans eða rimbækur, eða kafla úr
þeim, til þess að selja eða láta af hendi með öðrum hætti.
6. gr.

Ráðherra getur, eftir tillögum Háskólaráðs, leyft að gefa út dagaskrár
og þess konai’ bækur eða töflur, svo og að flytja inn í landið útlend almanök
eða dagaskrár, enda greiði útgefandi eða innflytjandi gjald, sem ráðherra ákveður eftir tillögum Háskólaráðs, til Háskólans af hverju eintaki, sem hann
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gefur út eða flytur inn, og sje nægt eftirlil með því, að eintakafjöldi sje rjett
tilgreindur og að leyfi verði ekki að öðru leyti misbrúkað.
Heimilt er og að taka kafla úr erlendum almanökum eða almanaki
Háskólans i vísindarit eða kenslubækur og þess konar rit til skýringar, svo
og að flytja inn í landið og selja samskonar útlend rit með köflum úr almanökum, enda megi þeir teljast, að dómi ráðherra, að eins óverulegur hluti
ritsins eða bókarinnar.
7. gr.
Fyrir brot samkvæmt 5. gr. skal refsa með sektum frá 100—2000 kr.,
ef það er framið af ásetningi eða gáleysi, enda liggi ekki þyngri refsing við
að öðrum lögum.
Sektir má taka fjárnámi.
Leggja skal þegar hald á rit þau, sem ólöglega hafa verið flutt til
landsins, gefin hjer út eða seld eða af hendi látin samkvæmt 5. gr., og skal
síðan gera þau upptæk með dómi.
Skaðabætur skal hver sá greiða, sem sekur verður eftir 5. gr. Miða
skal bætur, ef því verður við komið, við samanlagt söluverð ólöglega seldra
eða afhentra eintaka, að frádregnum hæfilegum sölulaunum. Ella skal ákveða
bætur eftir atvikum.
8. gr.
Nú ná islenskir dómstólar ekki til þess manns, sem brotlegur hefii'
orðið samkvæmt 5. gr., vegna vistar hans erlendis, og skal þá sá svara til sakar,
lil refsingar eða skaðabóta, sem geymir hjer, selur eða afhendir eða prentar
pða fjölritar ril, eða kafla úr þeim, óheimilt samkvæmt 5. gr. Ráðherra kveður á um það, hvern skuli sækja, ef um fleiri er að velja, eða hvort fleiri
menn en einn skuli sækja fyrir sama brot.
9. gr.
Mál út af brotum samkvæmt 5. gr., sbr. 7. og 8. gr.,*skal eigi höfða, nema
Háskólaráðið krefjist þess. Fara skulu málin að hætti almennra lögreglumála.
Refsikrafa samkvæmt lögum þessum fyrnist á árs fresti frá þvi er
rektor Háskólans varð kunnugt um, hver brots er valdur, og aldrei skal dæma
til refsingar fyrir brot á lögum þessum, ef 2 ár líða svo frá þvi er broti er
lokið, að mál hefir ekki verið höfðað.
10. gr.
Hreinarð af útgáfu almanaka ár hvert, skaðabætur og sektir fyrir
brot á einkarjettinum, andvirði upptækra rita og gjöld samkvæmt 6. gr. skal
leggja í sjerstakan sjóð, sem Almanakssjóður heiti, og stjórnar Háskólaráðið
honum. Skal verja vöxtum sjóðsins, þegar innstæðan þykir hafa vaxiðnægilega, til eflingar stærðfræðivisindum á íslandi.
11. grHáskólaráðið semur og ráðherra staðfestir reglur, þar sem nánar verður kveðið á um tilhögun Almanaksins, hvað i það skuli taka og hvernig
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útgáfu þess ög útsölu skuli haga. Með saraa hætti skal setja reglur um raeðferð Almanakssjóðsins og um annað, sem lýtur að framkvæmd laga þessara
og eigi er látið um mælt í þeim.
12. gr.
Einkarjett þann, sem i 1. gr. segir, hefir Háskólinn á útgáfu almanaks
fyrir árið 1922.
13. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feldur VII. kafli tilsk. 3. febr. 1836,
svo og önnur fyrirmæli í lögum, sem koma kvnnu í bága við lög þessi.

Greinargerð.
Samkvæmt D. L. 2—21—5, sbr. kgsbr. 1. mars 1684, hefir Kaupmannahafnarháskóli haft einkarjett til útgáfu almanaka í Danmörku. Með opnu brjefi
5. ág. 1831 var nánar fyrir mælt um refsingar fyrir brot á einkarjetti þessum.
Opna brjefið frá 5. ág. 1831 var loks leitt í lög á íslandi með tilsk. 3. febr.
1836, VII. kafla. Par með er Kaupmannabafnarháskóla veittur sami einkarjettur
til almanaksútgáfu á íslandi, og öllum bannað að gefa út almanök hjer og selja,
nema almanak háskólans í Kaupmannahöfn. Siðan hefir Kaupmannahafnarháskóli gefið út íslensk almanök, svo sem kunnugt er.
Frá 1. des. 1918 er ísland viðurkent fullvalda ríki samkv. sambandslögunum frá 30. nóv. 1918, og fjell einkarjettur Kaupmannabafnarháskóla þá niður.
Hefir kenslumálaráðuneyti Danmerkur fallist afdráttarlaust á þessa skoðun i brjefi
sínu 13. apr. f. á., enda hafði Konsistorium Kaupmannahafnarháskóla einnig tjáð
sig sömu skoðunar í brjefi sínu 15. mars 1920, og getið þess, að af hálfu Hafnarháskóla væri ekkert því til fyrirstöðu, að Háskóla Islands eða öðrum yrði
veittur einkarjettur til útgáfu almanaks á íslandi. Vakti landsstjórnin athygli háskólaráðsins á þessu, og samþykti háskólaráðið það i einu hijóði á fundi sínum
9. okt. f. á. »að fara þess á leit, að Háskóla íslands yrði veitt einkaleyfi það til
að gefa út islensk almanök, er Kaupmannahafnarbáskóli hefir haft að undanförnu, en nú er niður fallið«.
Þess skal og getið, að háskólaráðinu hefir verið sýnt uppkast að frumvarpi þessu, óbreytt að efni til.
Það virðist vel fallið, að Háskóli íslands fái áðurnefndan einkarjett, sem
löggjafarvaldi íslands er nú tvimælalaust heimilt að ráðstafa. Það mun mega
gera ráð fyrir nokkrum tekjum af einkarjettinum, enda er almanaksútgáfan alls
kostar áhættulaus, með því að öll samkepni á því sviði er útilokuð.
Árið 1919 var upplag íslenska almanaksins einu eintaki fátt í 19000, og
telur almanaksnefndin danska í brjefi 9. mars 1920 hreinar tekjur af islenska
almanakinu munu verða árið 1919 600—700 kr. En almanakið hefir verið selt
einkar ódýrt, lengstum 11 aura heft, og nú siðast 16 aura heft. Það er 24
bls. eða P/2 örk, og er verðið því margfalt lægra að tiltölu en nú gerist á bókum,
sem síðustu árin hafa verið hjer gefnar út. Nú er algengt að setja verð á nýútkomnar bækur, sem svarar 1 kr. á hverja 16 blaðsiðna örk. Það gæti því ekki
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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talist dýrt, þó að almanakið yrði selt á 40 aura, ineð sömu eða líkri stærð, seni
það nú heíir. Ekki mun heldur of í lagt, að 15000 eintök muni seljast á ári. RitStjórn má áætla um 1000 kr. á ári og prentun og pappír að likindum alt að
1000 kr., með því verði, sem nú er. Þá er eftir hefting, útsending og burðargjald,
sem sjálfsagt yrði ekki undir 500 kr.
Ef þessi áætlun er nærhæfis, yrði reikningurinn á þessa leið:
Tekjur: 15000 eintök 0,40 ..................................... kr. 6000,00
-4- 25°/o sölulaunum ............................................ — 1500,00
Kr. 4500/00
Gjöld: Ritstjórn .................................................. .
kr. 1000,00
Pappír og prentun ............................................. — 1000,00
Hefting o. fl............................................................ — 500,00
Kr. 2500,00
Tekjur hreinar ættu með þessu móti að geta orðið kr. 2000,00. Ótalið er
það, sein inn kynni að koma fyrir leyfi samkvæmt 6. gr. frumvarpsins. En það
verður ekki áætlað að svo stöddu.
Um einstakar greinir frv. skal það tekið fram, sem hjer segir:
Um 1. gr.
Hún geymir aðalfyrirmæli frv. ásamt 12. gr. fyrri málsgr., er segir, hve
nær einkarjetturinn byrji. Pað er einsætt, að Háskólinn nýtur allrar verndar eftir
frv. fyrir almanak sitt 1922. Innflutningur annara almanaka fvrir það ár, og
aðrar athafnir þær, sem í 5. gr. segir, er því algerlega bannaður.
l'm 2. gr.
Háskólaráðið hefir hjer sama hlutverk sem Konsistorium Kaupmannahafnarháskóla og Almanaksnefnd hefir þar með liöndum. Sundurliðuð ákvæði
um hvað eina verður að setja með reglugerð, eftir því sem þörf krefur, svo sem
hvað i almanakið skuli taka, brot þess, útsölu o. s. frv.
Um 3. gr.
Almanak er öllum almenningi alveg ómissandi bók, og verður því að
fylgja einkarjettinum brýn skylda til að gefa það út, svo að viðunandi sje.
Um 4. gr.
Það virðist eðlilegt, að ráðherra ákveði eftir tillögum háskólaráðs verð á
almanakinu. Liggja þar til þau rök, sem í aths. við 3. gr. segir. Það hefir og
alt af tíðkast í Danmörku, að kenslumálaráðuneytið hefir ákveðið almanaksverðið.
Er varla gerandi ráð fyrir ósamkomulagi milli ráðherra og háskólaráðs i þessu efni.
Um 5. gr.
Ákvæði hennar svara til 1. gr. VII. kafla tilsk. 3. febr. 1836. Brotin eru
nokkru gerr sundurliðuð, og þykir ólíklegt, að einkarjelturinn verði brotinn svo,
að ekki verði annaðhvort refsað eftir þessari grein eða analogíu hennar.
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Um 6. gr.
Það heflr tíðkast, þrátt fyrir einkarjett Kaupmannahafnarháskóla, að mönnura hefir verið leyft að gefa út dagaskrár nokkurskonar og að flytja inn slik útlend rit fýrir gjald (sbr. brjef kenslumálaráðherra 28. mars 1874). Kaupsýslumenn
hjer hafa mjög haft þann hátt á nú um hríð, að senda skiftavinum sínum ýmiskonar dagaskrár, og munu ekki hafa goldið af til Hafnarháskóla, enda þótt þetta
hafi liklega verið brot á einkarjetti hans, sbr. brjef Almanaksnefndar áðurnefnt.
Það virðist rjett að taka hjer upp sömu eða svipaða reglu, sem gilt hefir i Danmörku, en einsætt er, að eftirlits þarf, svo að levfi verði ekki misbrúkað. í Danmörku hefir verið venja að stimpla þau eintök, sem leyft heiir verið að láta af
hendi, og mun hægt að hafa þá aðferð hjer líka.
Svipuð ákvæði eru og um einkarjett Hafnarháskóla sem i 2. málsgr. (sbr.
kgsúrsk. 23. des. 1831).
Um 7. gr.
Svarar til op. br. 5. ág. 1831, 1. gr., og tilsk. 3. febr. 1836, VII. kafla 1.
gr. Við er bætt um löghald eða lögbann og skaðabætur. Löghald þetta eða lögbann
þarf ekki að rjettlæta með öðrum hætti en löghald eftir 14. gr. tilsk. 24. janúar
1838, með dómi i opinbera málinu.
Um 8. gr.
Það getur borið við, að aðalmaður i broti samkvæmt 5. gr. sje vistfastur
erlendis, svo að ekki náist til hans. Og er þá rjett, að þeir, sem starfa hjer að
brotinu fyrir hann, einn eða fleiri, geti átt á hættu, að ábyrgð verði gerð á
hendur þeim, enda verði valið um, svo að sá verði tekinn, sem sekastur þykir
eða liklegastur til að geta bætt.
Um 9. gr.
Það virðist fara vel á þvi að láta málshöfðun fara eftir kröfu þess, sem
telja verður misgert við einkanlega, en það er Háskólinn.
2. málsgr. er i samræmi við 67. og 68. gr. alm. hegningarlaga.
Um 10. gr.
Það virðist miklu betur fara á því að leggja til hliðar það, sem græðist
á almanakinu, en að blanda þvi saman við annað fje Háskólans, og gera það, ef
til vill, að eyðslueyri i þarfir Háskólans. Og þá virðist liggja næst að verja fjenu
á sinum tíma til eflingar þeim vísindum hjer, sem eru undirstaða almanaksins,
og tekur þetta einkum til stjörnufræðinnar.
Um 11. gr.
Sbr. aths. við 2. gr. Virðist ekki þurfa skýringar.
Um 12. gr.
Sbr. aths. við 1. gr.
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(B. XXII, 1).
Htd.

11O. Frumvarp

til laga um sölu á landspildu, tilhevrandi Þingeyraklaustursprestakalli, til
Blönduóshrepps.
Flutningsmaður: Þórarinn Jónsson.
1. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að selja Blönduóshreppi landspildu
þá, tilheyrandi f’ingeyraklaustursprestakalli, sem er milli lands jarðarinnar
Hjaltabakka og lands Blönduóskauptúns. Við land Blönduóskauptúns ræður
merkjum svo nefnd Neðribrekka, sem er sunnan við Blönduóskauptún, eins
og hún stefnir vestur til sjávar og upp á akbrautina, og þá akbrautin út að
Blöndubrú.
2. gr.
Landið má selja fyrir það verð, er dómkvaddir, óvilhallir menn meta.
Rikisstjórnin kveður á um alla söluskilmála.

Greinargerð.
Rikisstjórnin telur sig þurfa sjerstaka Iagaheimild tit sölu þessa lands, og
þvi er frnmvarp þelta fram boiiö.
Hjeraðsprófastinum farast svo orð um þörf á sölu lands þessa:

Fylgiskjal.

Jeg undirritaður, Bjarni Pálsson prófastur i Húnavatnsprófastsdæmi og
prestur í Þingeyraprestakalli, lýsi því hjer með yfir, að gefnu tilefni, að jeg mæli
með þvi eindregið, að Blönduóshreppur fái keypt leigutand það og landspildu
norðan af öltu landi jarðarinnar Hjaltabakka í Torfalækjarhreppi, sem nefndur
hreppur fjekk leigt til 50 ára með samningi, gerðum 5. júlí 1914 og staðfestum
af Stjórnarráði íslands 22. ágúst s. á., og byggi jeg meðmæli mín á ástæðum
þeim, er nú skal greina:
1. Blönduóshreppur hefir auðsjáanlega mikla þörf á þessu landi, og það hefir
lamandi áhrif hvað allar framkvæmdir snertir, svo sem girðingu landsins og
ræktun í stórum stýl, að sitja við þessi miður sanngjörnu kjör, að hafa
landið leigt aðeins til 50 ára, og verða þá landið af hendi að láta, eða eiga
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undir högg að sækja hvað viðunanleg kjör snertir. Ætti það vel að geta
skilist á þessum upplýstu tímum, að það er ekki til að greiða fyrir framförum eða auka þjóðarauðinn, að halda óræktuðum löndum, sem vel má af
hendi láta, fyrir mönnum, sem dug og dáð hafa lil að breyla þeim i ræktuð
lönd, og því getur enginn neitað, að Blönduósmenn hafi sýnt það í verki
á undanförnum áratugum, að þeir hafi mikinn áhuga á jarðabótum, enda er
þörfin mikil, að grasrækt geti þar sem mest orðið, eins og aðstaðan er afarörðug með að stunda fiskveiðar, en vaxandi grasrækt og grasnyt mundi
stuðla að velmegun hreppsins, en það hefir, ef rjett er skoðað, ekki litla
þýðingu fyrir alt hjeraðid, að Biönduóskauptún geti sem best biómgast, því
þar er aðalverslun Austur-Húnavatnssýsiu, og hlýtur, eftir öllum staðháttum
að dæma, að verða framvegis, og þá er áriðandi, að lífsskilyrðin geti verið
þar svo sæmiieg, að fóik, sem vinnur að verslun og skipaafgreiðslu, fáist tii
að dvelja þar. Er því ekki vafasamt, að hjer er um þörf að ræða, sem ber
að fullnægja.
2. Ekkert varhugavert virðist vera við það frá hálfu hins opinbera að Játa
umrætt Iand af hendi og fullnægja þannig þörf Blönduóshrepps. Hjer er aðeins um beitiland aö ræða, að fráskildum hinurn útmældu ræktunariöndum.
Að visu er þetta dágott beitiland. Nær það að sjó á litlu svæði og einnig að
ánni Blöndu, þar sem dálitil veiði var til forna, og mætti þar að líkindum
enn litið eitt veiða, en þessi hlunnindi hafa um alllangan tíma reynst svo
litilfjörleg, að jeg get ekki álitið þau mikils virði. Get jeg ekki sjeð nokkra
ástæðu fyrir hið opinbera aö neita hreppsfjelagi um að fá slikt land keypt,
þar sem margar ágætar jarðir um land alt hafa verið seldar einstökum mönnum.
Að þvi er kaupverð snertir á landspildu þeirri, sem hjer er um að ræða,
þá leyfi jeg mjer að taka fram, að nýlega hefir hún, ásamt öðrum jarðeignum
landsins, verið metin til verðs, og þegar landið var leigt fyrir rúmlega 6 árum,
þávarhin árlega leiga ákveðin 110 kr., og er sú skoðun mín enn óbreytt, að
það hafi verið bygt á fullri sanngirni.
Steinnesi, 4. febrúar 1921.
Bjarni Pálsson.

(A. XXXII. 4).
Ed.

111. Breytlngartillaga

við frumvarp til laga um friðun rjúpna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Fyrirsögn frumvarpsins orðist þannig:
Frumvarp til laga um friðun rjúpna og breyling á lögum um friöun fugla
og eggja, nr. 59 frá 1913.
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(A. XXIX. 3).
Ed.

112. Breytlngartlllaga

við rökstudda dagskrá á þingskjali 105.
Flutningsmaður: Björn Kristjánsson.
Fyrir orðin í dagskránni »og samvinnufjelög« komi:
Verslunarráð íslands og Samband íslenskra samvinnufjelaga.
77/ vara:
Dagskráin orðist svo:
í því trausti, að ríkisstjórnin leggi mál þetta fyrir allar sýsluneíndir
landsins og bæjarstjórnir til álita og uinsagnar, tekur deildin fyrir næsta
mál á dagskrá.

(B. XXIII, 1).
B’d.

113. Frunnarp

til laga um breyting á lögum nr. 50, 28. nóv. 1919, um breyting á sveitar
stjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.
Flutningsmaður: Jón Sigurðsson.
2. málsliður 2. málsgreinar orðist svo:
Einnig má leggja útsvar á hvalveiði, sildveiði með nót, á atvinnu útlendra skipa við verkun á sild á hötnum inni eða í landhelgi, laxveiðaafnot,
ábúð á jörðu eða jarðarhluta, leiguliðaafnot, þótt engin ábúð fylgi, svo sem
slægjuafnof, ef leigusali slægna er ekki útsvarsskyldur i þeim hreppi, sem
slægjuland er i, og lóðarafnot, sem einhvern arð gefa, þólt sú atvinna sje rekin
enn styttri tíma.

A s t æ ð u r.
Á þinginu 1919 var sveilarstjórnarlögunum breytt þannig, að beimilað
var að Ieggja útsvar á slægjuafnot utanhreppsmanna. Breyting þessi hefir valdtð
mikilli óánægju, þvi við framkvæmd laganna hefir það komið i Ijós, að með
þessu eru lögð ný gjöld utan sveilar á þá atvinnurekendur, sem versta eiga að-
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stöðuna til heyöflunar, svo sem bændur á harðbalakotum, áém lítinn eða engan
heyskap hafa, og fátækari hluta kaupstaðarbúa, sem margir hverjir streitast við
að halda í ofurlítinn bústofn, til þess að geta veitt börnum sínum mjólk og fjölbreyttari og hollari fæðu.
Þess eru dæmi, að mönnum, og þá aðallega þeim, sem verst eru staddir
fjárhagslega, er gert að greiða mun hærra útsvar fyrir heyskaparafnot en þeir
greiða í sinum eigin hreppi.
Frumvarp þelta er fram komið til þess að reyna að ráða bót á þessu,
án þess þó að útiloka einstök sveitarfjelög frá þvi að hafa tekjur af jarðeignum
innanhrepps, sem eru nytjaðar án ábúðar af utansveitarmönnum.

(B. XXIV. 1).
1!«1.

114. Frumvarp

til la’ga um viðnuka við lög nr. 21, 9. júli 1909, [I'iskimal|.
Flutningsnienn: Ó. I’roppé, Einar Porgilsson, Pjetur Ottesen.
1- gr.
Allan óverkaðan saltfisk, sem ætlaður er til verkunar innanlands °g
gengur kaupum og sölum, og allan samskonar fisk, sem ætlaður er til útflutnings, skal meta og flokka eftir gæðum af fiskimatsmönnum undir umsjón
yfirfiskimatsmanns.
2. gr.
Yfirfiskimatsmenn, og undirmatsmenn samkv. fvrirmælum þeirra, skulu
einnig hafa umsjón og eftirlit með, að hreinlega og vandlega sje farið með
fiskinn eftir matið, hvort heldur er í gevmslu saltaður, í verkun eða útskipun,
og gefa fyrirskipanir hjer að lútandi, sem þeim er skylt að hly’ða, er hlut eiga
að máli.
3. gr.
L’m framkvæmd laga þessara fer að öðru leyti sem um lög nr. 21,
9. júli 1909, og reglugerð, sem stjórnarráðið setur.
4. gr.

I.ög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

G r e i n a r g e 1 ð.
Þegar fiskimatslögin frá 9. júlí 1909 voru samin, var þar stigið mjög
stórt og heillavænlegt spor sjávarútvegi vorum til eflingar og hagsmuna.
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Þessi lagasmíð hefir reynst svo vel, að vjer höfum til skamms tíma átt
því láni að fagna, að fiskur sá, sem nefnd lög ná til, hefir rjettilega verið álitinn
sá besti, er á suðræna markaði hefir flulst.
Hvaða hlunnindi þetta eru fyrir þessa útflutningsgrein, og þjóðina í heild
sinni, þarf ekki á að benda; slíkt getur engum dulist, en þeim mun meiri ástæða
er til þess að gæta fenginna hagsmuna og sjá um, að þeir gangi eigi aftur úr
höndum vorum.
Lögin þá 1909 ná eingöngu til fullverkaðs fiskjar, sem sendast á til
Spánar og ílaliu, og má að vísu segja, að þau hafi þá náð tilgangi sínum, þar
sem fiskafurðir vorar voru þá nær eingöngu flultar til þessara landa, og þá að
sjálfsögðu fullverkaðar.
Saltaður en óverkaður fiskur gat þá naumast talist venjuleg verslunarvara, enda þá venjan sú, að útgerðarmenn sáu um verkun aflans fyrir háseta, og
verðlagið þá jafnan miðað við verkaðan fisk.
Á meðan svo var ástatt náðu fyrgreind lög frá 1909 fyllilega tilgangi
sínum, en með aukinni og breyttri útgerð er þó nú komið á daginn, að lög
þessi eru ekki einhlít til þess að viðhaldist hið góða álit, er íslenski fiskurinn var
þegar húinn að ávinna sjer.
Til þessa eru ýmsar áslæður, sem nánar mun að vikið við framsögu
þessa máls; en aðalástæðan liggur í þeirri breytingu, sem hefir orðið á fiskversluninni innanlands nú hin síðari árin, sem sje þeirri, aö mikill meiri hluti
þess afla, sem kemur á land, gengur nú kaupum og sölum sem óverkaður, í stað
þess sem áður var eigi um annað að ræða en verkaðan fisk, sem verndaður var
með lögum.
Breytingar þær, sem frumvarp þetta fer fram á, eiu þvi hvorttveggja í senn,
trygging fyrir vöruvöndun á óverkuðum saltfiski, sem nú einnig er orðin stór
útflutningsgrein, og um leið nýlt meðal til þess að bæta framleiðsluna yfirleitt.

(A. XXIX. 4).
E<1.

115. Breytingartillag-a

við rökstudda dagskrá á þingskjali 105.
Frá landbúnaðarnefnd.
A eftir orðinu »bæjarstjórnir« bætist inn í:
Verslunarráð íslands.
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(A. XLIII. 3).
Ihl.

116, lefndarálit

um frumvarp til laga um sendiherra í Kaupmannahöfn.
Frá allsherjarnefnd.
í núgildandi fjárlögum er veitt fje til sendiherra í Kaupmannahöfn, og
sljórnin hefir notað heimildina og skipað sendiherrann. Þar sem hjer er um
þýðingarmikla stöðu að ræða, þykir rjett að skipa henni með lögum, og getur
nefndin að öllu leyti fallist á frumvarp stjórnarinnar og ræður því til, að það
verði samþykt óbreytt.
Alþingi, 9. mars 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari og ritari.

Jóh. Jóhannesson.

(B. III. 2).
E<1.

117. Jlefnilarálít

um frumvarp til laga um æfinlega erfingjarentu.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin telur frumvarpið þarft og fellst á það í öllum aðalatriðum. Leggur
nefndin því til, að frumvarpið nái fram að ganga með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. 3. gr. orðist þannig:
Peir 1000 kr. hlutir, sem nefndir eru í 1. gr., ganga til hjúa þeirra,
þar með talin börn hjá foreldrum, er gifst hafa næsta ár á undan og verið
hafa í ársvist á giftingardegi minst 8 ár, og eigi á fleiri en 2 heimilum, eftir
Atþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

(>0

Þingskjal 117 — il§

474

20 ára aldur. Hlutkesti milli hjúa ræður, hverjir hlutina fá, ef fleiri hafa gifst
á árinu en verðlaun geta hlotið. Stjórnarráðið sjer um hlutkestið, og skal
niðurstaða þess birt í Lögbirtingablaðinu.
2. Við 4. gr. í stað »landssjóðs« í síðari málsgrein komi:
rikissjóðs.
Alþingi, 9. mars 1921.
Hjörtur Snorrason,
formaður og ritari.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari og framsögum.

Sigurður Jónsson.

(B. XXV. 1).
IVd.

118. Fruinvarp

til laga um sölu á kirkjujörðinni Upsum í Svarfdælahreppi í Evjafjarðarsýslu.
Eiutningsm.: Stefán Stefánsson.

L gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að selja Svarfdælahreppi kirkjujörðina
Upsir í Svarfaðardal, með þeim gögnum og gæðum, er þeirri jörð fvlgja.
2. gr.
Jörðina má selja fyrir það verð, er dómkvaddir óvilhallir menn meta.
Bíkisstjórnin kveður á um alla söluskilmála.

A s t æ ð u r.
Á siðastliðnu ári barst hreppsnefndinni i Svarfdælahreppi áskorun um það
frá þorpsbúum i Dalvík, að hún útvegaði þeim, eða hlutaðist til um að þeir
gætu fengið, móland og beitiland, sem þorpið vantaði mjög tilfinnanlega, og yrði
þar af leiðandi að sæta mjög óaðgengilegum kjörum með hvorttveggja og af svo
skornum skaniti, að til mestu vandræða horfði fyrir þorpsbúa.
Hreppsnefndin álítur áskorunina á fullum rökum bygða og að brýna
nauðsyn beri til þess að úr sje bætt, ef kostur er á, og telur, að best verði ráðin
bót á þessu með því að kaupa jörð, er hafi bæði þessi skilyrði að bjóða.
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Nú er svo ástatt, að ekki er um aðra nærliggjandi jörð að ræða, sem að
miklu leyti mundi fullnægja þessari þörf, en Upsir, sem er kirkjueign, og hefir
hreppsnefndin komist að samningum við ábúandann um kauparjettinn, enda býst
hann við að láta af búskap mjög bráðlega,

(A. XXXVII, 2).
Hd.

il«. Hfefndarálit

um frv. til laga um varnir gegn berklaveiki.

Frá allsherjarnefnd.
Frumvarp þetta er samið af milliþinganefnd, sem skipuð var samkv.
þingsályktun Álþingis árið 1919, til þess að rannsaka og koma fram með tillögur
um varnir gegn berklaveiki hjer á landi.
Stjórnin lagði svo þetta frv. fyrir hv. Nd. nú. Nefndin hefir rætt þetta
frv. á mörgum fundum og komist að þeirri niðurstöðu, að rjett muni vera að
fylgja stefnu þess í aðalatriðura, enda þótt óvíst sje, að hægt verði að koma
máiinu i framkvæmd bráðlega.
Að vísu dylst nefndinni ekki, að mikill kostnaður og örðugleikar fylgja
framkvæmd frumvarpsins, ef það verður að Iögum, en nefndin Iítur svo á, að
ekki megi horfa i nokkuð aukinn kostnað, ef von er um verulegan ávinning i
þvi að varna berklaveikinni útbreiðslu.
Sá rauði þráður gengur í gegn um þetta frumvarp, að gera sem allra
skarpastar ráðstafanir til þess að vernda börnin fyrir smitun veikinnar. Þetta
verður nefndin að telja algerlega rjett spor, því að »það varðar mest til allra
orða, að undirstaðan rjett sje fundin.«
Börnunum er hættast við smitun og þau eiga væntanlega lengri æfibraut fram
undan sjer en fullorðið fólk, og varðar því miklu, að þau smitist ekki af næmum sjúkdómum þegar á fyrstu árum æfi sinnar. Af því leiðir aftur, að seltar eru
allharðar skorður i frv. fyrir smitunarhættu barna, og dylst nefndinni ekki, að i
mörgum tilfellum geti orðið fyrirhafnarsamt, erfitt og fyrst i stað næstum litt
mögulegt að framfylgja lögunum fyrir bæjar- og sveitarstjórnir. En samt verður
nefndin að fallast á þau ákvæði frv., er um þetta fjalla, því að’annars yrðu lögin
þýðingarlítið pappírsgagn.
Eitt verulegt nýmæli er í 14. gr. frv., sem er sanngjarnt og virðist vera
til talsverðra bóta, en er samt fullkomlega aðgæsluvert. Þetta nýmæli er það, að
frv. gerir ráð fyrir, að sýslusjóðir greiði meðlög sjúklinga, í stað sveitarsjóða eins
og nú er.
Nefndin tekur fullkomlega gildar þær ástæður, sem færðar eru fyrir þessari nýbreytni i skýringum milliþinganefndarinnar við 14. gr., það sem þær ná.
En sá galli er á þeim, að nefndin gefur enga ákveðna bendingu um það, hvar
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sýslusjóðir eigi að fá tekjur til þess að standast þennan útgjaldalið. Hins vegar er
það alkunnugt, að sýslusjóðir eru nú svo hlaðnir gjðldum, að það þarf beinlínis
að hugsa þeim fvrir tekjustofnum, ef bætt er á þá nýjum útgjaldaliðum.
Vjer gerum samt ráð fyrir, að milliþinganefndin muni ætlast til þess, að
sveitarsjóðir beri þelta, eins og verið hefir, og ekki sje annað fyrir bendi. En þá
Ijettist ekkert á þeim við breytinguna, aðeins jafna þeir þá byrðinni meira með
sjer en nú er, og virðist það sanngjarnt gagnvart þeim hreppum, sem svo eru
hlaðnir sveitarþyngslum, að þeir fá vart undir risið. En rjettara virðist, ef bægt
hefði verið að benda á nýja tekjuslofna handa sýslusjóðum, til þess hægt væri
að ljelta þessa byrði hreppanna.
Dálíiill ágreiningur varð um það í nefndinni, hvort rjett væri að ákveða
barnakennurum, sem láta verða af kenslu vegna berklaveiki, biðlaun, samanber
5. og 6. gr. Sömuleiðis ljósmæðrum eflir 9. gr. En meiri hluti nefndarinnar leggur
ekki mikla áherslu á þessi atriði, enda tæplega mjög þýðingarmikil fjárhagslega.
Pótt nefndin sje þannig sammála milliþinganefndinni í aðalstefnu frumvarpsins, þá telur hún þó breylingar þær, sem gert er ráð fyrir, svo mikilvægar
og að þeim fylgi svo mikil aukin útgjöld og fyrirhöfn frá því fyrirkomulagi,
sem nú er, fyrir bæjar-, sveitar- og sýslufjelög, að hún verður að álíta rjeltara að fresta framgangi frumvarpsins á þessu þingi. A milli þinga er hægt
að ræða málið á sýslufundum, þingmálafundum og leiðarþingum; við það skýrist stefna frv. fyrir þjóðinni og kemur ekki eins að óvörum þegar það verður
gert að lögum.
Xú eru mjög eríiðir timar á öllum sviðum viðskiftalífsins, og því brýn
nauðsyn að fresta málum, enda þótt nauðsynleg sjeu í sjálfu sjer, sem fylgja
mikil útgjöld, þar til eitthvað raknar úr þessari kreppu.
Leggur nefndin því til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi rökstuddri
DAGSKRÁ:
Með því að frv. þetta gerir ráð fyrir miklum breytingum á heilbrigðis- og
fátækramálum þjóðarinnar, og því fylgja verulega aukin útgjöld og erfiðleikar
á framkvæmd þess, telur deildin rjett, að stjórnin leggi þetta þýðingarmikla mál
fyrir allar sýslunefndir landsins til athugunar og umsagnar, og tekur því fyrir
næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 9. mars 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.
Stefán Stefánsson.

Björn Hallsson,
skrifari og framsögum.

Einar í’orgilsson.

Pjetur Ottesen.
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(A. XXXII. 5).
itd.

130. Frumvarp

til laga um friðun rjúpna og breyting á lögum um friðun fugla og eggja, nr.
59 frá 1913.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. gr.
Rjúpur, er samkvæmt hinum almennu friðunarlögum, nr. 59 frá 1913,
verða alfriðaðar árið 1922, skulu einnig vera alfriðaðar til 1. janúar 1922.
9

• gi’.
Frá árinu 1922 sje friðunarár rjúpna 7. hvert ár, talið frá 1. okt. til
30. sept. árið eftir.
3. gr.
Fyrir hverja rjúpu skal sá, er brotlegur verður, gjalda 10 kr. sekt, er
tvöfaldast við itrekun brotsins. Með mál, er risa út af brotum gegn lögum
þessum, skal farið sem með almenn lögreglumál.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(B. XXVI, 1).
BTd.

131. Frumvarp

til laga um atvinnu við vjelgæslu á islenskum mótorskipum.
Flutningsmaður: M. J. Kristjánsson.
L gr.
Öllum er heimilt að stunda atvinnu við vjelgæslu á íslenskum mótorskipum, með takmörkunum þeim, sem settar eru i lögum þessum.
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2. gr.
Sá heflr rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum meö minni vjel
en 10 hestafla, er sýnt getur skrásetningarstjóra vottorð frá tveim vjelgæslumönnum, er skírteini hafa frá mótorskólanum í Reykjavík eða námsskeiði
Fiskifjelags íslands, um að hann sje fær um að gegna starfinu.
3. gr.

Sá heíir rjett lil að stunda vjelgæslu á mótorskipum með 10 til 50
hestatla vjeí, er sannað getur, að hann hafi staðist próf við mótorskólann í
Revkjavik eða námsskeið Fiskifjelags íslands,
4. gr.
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með 50 til 150
hestatla vjel, er staðist hefir fullnaðarpróf við mótorskólann í Reykjavík, og
auk þess verið að minsta kosti 6 mánuði vjelgæsiumaður samkvæmt 3. grein.
Samanber þó 7. gr. þessara laga.
5. gr.
Sá heíir rjelt til að vera 1. vjelstjóri á mótorskipi með 150 hestalla
vjel og þar yfir, sem hefir:
a. fullnaðarpróf frá Vjelstjóraskóla íslands, og auk þess verið að minsta
kosti eitt ár við vjelgæslu á mótorskipi með 50 hestafla vjel eða stærri,
b. hefir skírteini sem 1. vjelstjóri samkvæmt 7. gr. laga frá 3. nóv. 1915, um
atvinnu við vjelgæslu á gufuskipum, og auk þess verið að minsta kosti
þrjá mánuði aðstoðarvjelstjóri á mótorskipi með 50 hestafla vjel eða
stærri.
0. gr.
A mótorskipum með 10 til 50 hestatla vjel skal vera einn vjelgæslumaður, sem fullnægir skilyrðum 3. gr., og einn aðstoðarmaður, sem fullnægír
2. gr. Þó skulu dráttarbátar og aðrir þeir bátar, sem notaðir eru við hafnir
eða til stuttra ferða, eigi skyldir að hafa þennan aðstoðarmann.
A mótorskipum með 50 til 150 hestafla vjel skal vera einn vjelgæslumaður, sem fullnægir kröfum 4. gr., og einn, sem fullnægir kröfum 3. gr.
Á mótorskipum með vjel yfir 150 hestöfl skal vera vjelalið, eins og
ákveðið er i 12. gr. nefndra laga, 3. nóv. 1915, eftir því sem við á, þó svo, að
sá liður greinarinnar, sem ræðir um vjelalið á skipum með minni vjel en 100
hestafla, falli burt.
7. gr.
Eftir að mótorskólinn í Reykjavík hefir starfað í

5 ár,

getur enginn
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orðið yfiryjelstjóri á mótorskipum með stærri vjel en 50 hestalla, nema hann
sanni, að hann hafi staðist fullnaðarpróf við mótorskólann í Reykjavik. Þó
heldur yfirvjelstjóri, er staðist hefir námsskeiðspróf Fiskifjelags íslands, rjettindum sinum, ef ekkert það er fram komið, er sanni, að hann sje óhæfur til
að gegna starfinu.
Þeir yfirvjelstjórar á mótorskipum, sem gegnt hafa því starfi lengur
en 1 ár áður en lög þessi öðlast gildi, eiga rjett til að halda stöðu sinni á
samskonar skipi og þeir hafa áður á verið.

8. gr.
Mótorvjelgæslu-skírteini skal gefið út af lögreglustjóra, og skal það
samið eftir reglum, er stjórnarráð Íslands setur. Fyrir hvert skírteini greiðist
10 krónur, er renna i ríkissjóð.
9. gr.
Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði lögreglustjóra um útgáfu skírteinis,
og skal hann þá leggja málið undir úrskurð stjórnarráðsins, en við það skerðist þó eigi rjettur hans til að leita dómsúrskurðar um málið.
10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 500 krónum. Sje brotið itrekað, getur sektin hækkað upp í 1000 krónur. Brot þessi sæta opinberri
rannsókn, og skal farið með þau sem almenn lögreglumál.

G r e i n a r g e r ð.

Alþingi 1920 samþykti, eins og kunnugt er, lög um kenslu í mótorvjelfræði. — Lög þessí hafa að visu ekki komið til framkvæmda enn, og mun
einkum borið við húsnæðisskorti þessum drætti til afsökunar. Þess má þó að
likindum vænta, að hæstvirt stjórn muni telja sjer skylt að koma .málinu til
framkvæmdar mjög bráðlega, enda hefir Alþingi sýnt, að því er ljóst, að hjer
er um brýna þörf að ræða, sem ekki verður til lengdar undan komist.
Jafnframt því sem áðurnefnd vjelfræðideild tekur til starfa verður að
sjálfsögðu að ákveða með lögum um skyldur og rjettindi þeirra manna, sem
vjelgæslu stunda á mótorskipum, engu síður en á öðrum skipum, og þess
vegna er frumvarp þetta fram komið.
Það virðist ekki ástæða til að fara, að svo komnu, út í einstakar greinar frumvarpsins, enda mætti skýra þær við umræðurnar, ef þurfa þvkir.
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(B. XXVII. 1).
Vd.

122. Fruinvarp

til laga um stofnun dócentsembættis við heimspekisdeild Háskóla íslands.
Frá mentamálanefnd.
1. gr.
í heimspekisdeild Háskóla Islands skal auk þriggja prófessora vera
einn dócent. Dócentinn kennir sögu og málfræði íslenskrar tungu að fornu
og nýju, með sjerstöku tilliti til sambands hennar við aðrar germanskar tungur.
2. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. janúar 1922,
Greinargerð.
Aukakennarinn i gotnesku, engilsaxnesku og germönskum fræðum við
háskólann hefir íarið þess á leit, að dócentsembætti það, er ræðir um i frumvarpi þessu, verði stofnað.
Að fengnum meðmælum heimspekisdeildar hefir háskólaráðið lagt það
til, að embættið verði stofnað. Tekur háskólaráðið það fram, að kensla i íslenskri hókmentasögu og ritský'ring sje ærinn starfi fyrir aðalkennarann i íslenskum fræðum.
Fyrirkomulag það, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, mundi engan aukinn kostnað hafa í för með sjer fyrir rikissjóð, þar sem kennari sá, sem ætlast er til að verði dócent, hefir nú, samkvæmt fjárveiting Alþingis, að launum
fyrir aukakenslu við háskólann upphæð, sem er jafnhá dócentslaununum.
Frekari grein verður gerð í framsögu. Kenslumálaráðherra hefir hana
á hendi, þvi að hann hefir samið frv. og greinargerðina, en nefndin ber málið
fram fyrir hann.

( B. XXVIII, 1).
Hd.

123. Frumvarp

til laga um vexti.
Flutningsmaður: Gunnar Sigurðsson.
1- grÞegar samið er um vexti af peningaláni, en ekki tiltekin upphæð þeirra,
skulu þeir vera 6°/o á ári.
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2. gr.
Heimilt er að taka alt að 8n/o ársvexti af peningaláni með veði í fasteignum.
3. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um vexti, nr. 10, 7. febr.
1890.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er ætlast til að komi í stað laga nr. 10, 7. febr. 1890,
sem farið er frara á að nema úr gildi, þar sem þau eru orðin langt á eftir tímanum og eiga alls ekki lengur við. Eins og sakir standa hafa aðeins Landsbankinn og íslandsbanki heimild til undanþágu frá nefndum lögum, en það er
auðsætt, að sparisjóðum er ógagn mikið að þeim, enda hafa þeir á siðustu timum
neyðst til að virða þau að vettugi. Þá er einstaklingum einnig, sjerstaklega eins
og peningaástandið nú er, stórbagi að þessum úreltu lögum. Rjett þykir að miða
vexti 1. gr. frv. þessa við vexti 38. gr. hinna almennu viðskiftalaga, nr. 31,
11. júlí 1911.

(C. VII. 1).
><1.

134. Tillag-ð

til þingsályktunar um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að hraða útgáfu tilskipunar samkv. 10. gr. laga nr. 29, 22. okt. 1912, um eftirlit með skipum og bátum
og öryggi þeirra, og jafnframt taka til ihugunar lagafrumvarp um sama efni, sem
sjávarútvegsnefnd neðri deildar hefir borist frá mönnum þeim, er stjórnarráðið
hefir falið að gera tillögur um ákvæði tilskipunarinnar.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).

01
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(B. XXIX, 1).
JEd.

1«5. Frnmvarp

til laga um samvinnufjelög.
Flutningsmenn: Sigurjón Friðjónsson, Einar Arnason og Hjörtur Snorrason.
I. kafli.
Almenn ákvœði.
1- grLög þessi gilda um öll fjelög, er starfa á samvinnugrundvelli, með því
markmiði að efla hagsæld fjelagsmanna, í rjettu hlutfalli við þátttöku þeirra
i fjelagsstarfinu, og hafa það verksvið og skipulag, sem nánar er tekið Iram í
eftirfarandi greinum.
2. gr.
Verksvið samvinnufjelaga er:
1. Að kaupa vörur til heimilisþarfa handa fjelagsmönnum, eða hluti, er þeir
þarfnast til afnota fyrir sjálla sig, á þann hátt, að vörurnar fáist sem
beinasta leið irá iramleiðendum og sparist útgjöld við óþarfa milliliði
(kaupfjelög, pöntunarfjelög).
2. Að selja afurðir af búum fjelagsmanna, eða vörur, er þeir framleiða sjálfir
með eigin atvinnurekstri, enda sje lögð stund á vöruvöndun og hún háð
opinberu eftirliti eða trygð á annan hátt (sláturfjelög, smjörbú).
3. Önnur starfsemi, svo sem almenn fræðsla, bygging híbX’la fyrir fjölskyldur,
starfræksla iðnaðarfvrirtækja og útvegun lána til atvinnureksturs.

1.
2.

3.
4.
5.

(i.
7.

3. gr.
Aðaleinkenni á skipulagi samvinnufjelaga eru:
Aðgangur frjáls fvrir alla, er fullnægja ákveðnum skilyrðum.
Sameiginleg ábyrgð allra fjelagsmanna í öllum fjárreiðum fjelagsins.
Þó nægir takmörkuð ábvrgð i þeim fjelögum, sem um er rætt í 2. og
3. lið 2. greinar.
Atkvæðisrjettur jafn, þannig að hver fjelagsmaður hafi eitt atkvæði, án
tillits til eigna eða viðskiíta í tjelaginu.
1 varasjóð greiðist árlegt fjártillag af óskiftum tekjum fjelagsins.
Tekjuafgangi í ársreikningi fjelags, er stafar af þvi, sem útsöluverð á
keyptum vörum fjelagsmanna hefir veriö ofan við kostnaðarverð, ellegar
útborgað verð fvrir seldar vörur þeirra hefir reynst neðan við fullnaðarverð, skal úthlutað eftir viðskiftamagni hvors um sig.
í stofnsjóð leggist sem sjereign fjelagsmanna nokkuð af tekjuafgangi þeim,
er kemur í hans hlut við reikningslok.
Arður af viðskillum, er utanfjelagsmenn kunna að hafa við fjelagið, skal
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lagður í varasjóð, nema honum sje varið á annan hátt til almenningsþarfa.
8. Vextir af innieignum fjelagsmanna, hvort heldur i stofnsjóði eða innlánsdeild, ellegar viðskiftareikningi, eigi hærri en P/í’/o ofan við innlánsvexti
í bönkum, enda eigi úthlutað arði á annan hátt.
9. Nafnaskrá skal haldin fyrir fjelagsmenn, svo að jafnan sje fyrir hendi
óræk skýrsla um fjelagatal.
10. Innstæðufje i óskiftilegum sameignarsjóðum sje ekki útborgað við fjelagsslit, lieldur skal það að loknum öllum skuldbindingum, sem á fjelagsheildinni hvila, ávaxtað undir umsjón hlutaðeigandi hjeraðsstjórnar, uns
samvinnufjelag eða samvinnufjelög með sama markmiði taka til starfa á
fjelagssvæðinu. Fær það fjelag eða þau fjelög þá umráð sjóðseignarinnar,
að áskildu samþvkki sýslunefndar, eða bæjarstjórnar, og atvinnumálaráðherra.

II. k a f 1 i.
Fjelagsstofnun.
4. gr.
Nú vilja menn stofna samvinnufjelag, og skulu þeir þá kveðja til
almenns fundar á því svæði, sem fjelaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið
upp til umræðu og atkvæða.
Ef 15 menn eða fleiri koma sjer saman um fjelagsstofnun og bindast
samtökum um að gerast tjelagsmenn, setja þeir fjelaginu samþyktir, í samræmi
við lög þessi, og er þá fjelagið löglega stofnað.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. gr.
í samþyktum skulu greind eftirfarandi atriði:
Heiti fjelagsins fullum stöfum og skammstafað heimilisfang og varnarþing.
Markmið fjelagsins og fyrirhugaðar framkvæmdir.
Tilhögun á stjórn fjelagsins og vald hennar í fjelagsmálum.
Deildarskipun fjelagsins, ef gert er ráð fyrir því fyrirkomulagi, og fulltrúakosning deilda.
Skipun framkvæmdarstjóra og starfsvið hans.
Vald og verksvið fjelagsfunda og á hvaða timabili aðalfund skal halda
ár hvert.
Sjóðstofnanir og lántökuheimildir.
Ábyrgð fjelagsmanna gagnvart skuldbindingum fjelagsins.
Reikningsskil, endurskoðun og úrskurðir reikninga.
Breytingar á samþyktum og viðaukar, svo og fjelagsslit.

6- gr.
Jafnskjótt sem fjelag er slofnað og samþyktir settar, skal kjósa stjórn
og endurskoðendur.
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7. gr.
í samþyktum skulu ákveðin skilyrði fyrir inngöngu nýrra ijelagsmanna.
Við inngöngu skrifar hver fjelagsmaður undir skuldbindingu um, að hann sje
háður samþyktum fjelagsins eins og þær eru eða verða á hverjum tima.
Inngöngueyrir er minst 10 kr., er rennur í varasjóð eða annan óskiflilegan sameignarsjóð.
8. gr.
Enn fremur skulu i samþyktum ákveðin skilvrði fvrir úrgöngu úr
fjelaginu, og ástæður, er heimili brottrekstur fjelagsmanna. Úrsögn sendist fjelagsstjórn og sömuleiðis tilkynning um andlát fjelagsmanns eða burttlutning
at fjelagssvæði. Fjelagsmaður, er úr gengur, ber ábvrgð á þeim skuldbindingum fjelagsins, er á því hvildu, er liann gekk úr, þó eigi lengur en 2 ár frá
næstu áramótum eftir úrgöngu, nema mál hafi risið út af skuld, er bíði úrslita
dómstólanna.

III. kafli.
Skrásetning.
9. gr.
Samvinnufjelag, sem er löglega stofnað, skal skrásett samkvæmt lögum
þessum, og getur það þá fyrst öðlast rjettindi á hendur mönnum með samningi, og aðrir á hendur þvi.
1 fjelagi, sem ekki er skrásetl, bera stjórnendur þess eða fjelagsmenn
sem einstaklingar ábvrgð á þeim skuldbindingum, er þeir gera ívrir fjelagsins
hönd.
10. gr.
Skrásetning annast lögreglustjóri, þar sem fjelagið hefir heimilisfang.
Atvinnumálaráðherra setur ákvæði um, hvernig skrásetningu skuli haga, og
lætur gera eyðublöð undir tilkynningar til skrásetningar.
11- gr.
A mánaðarfresti eftir að fjelag er stofnað skal sljórn þess tilkynna
það til skrásetningar. Fjelög, sem stofnuð eru áður en lög þessi öðlast gildi,
hafa tilkynningarfrest frá fyrsta aðalfundi, sem tækifæri hefir haft til að breyta
fjelagssamþyktum i það liorf, sem lög þessi mæla fyrir. í tilkynningu skulu
greind þessi atriði:
1. Heiti fjelagsins, heimili og varnarþing.
2. Tilgangur fjelagsins og starfsemi.
3. Dagsetning ijelagssamþykta.
4. Full nöfn, staða og heimili stjórnenda og framkvæmdarstjóra.
5. Hver heimild hafi til að skuldbinda fjelagið með samningum og hvernig
undirskrift sje hagað.
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6. Hvernig boða skuli fjelagsmönnum fundi og birta þeim fundarályktanir
eða önnur mólefni, er þá varða.
Tilkynningu skulu fylgja samþyktir fjelagsins i 2 eintökum, svo og
lögboðin gjöld.
12. gr.
Nú setur samvinnufjelag útibú i öðru lögsagnarumdæmi en heimili
þess er, 'og skal fjelagið þá einnig skrásett þar. Tilkynning sje komin til Iögreglustjóra, þegar útibúið tekur til starfa, og skal auk þess, sem fyr greinir,
geta þess, hver stýri útibúi og skuldbindi fjelagið vegna þess.
Ef fjelag setur útibú i sama lögsagnarumdæmi og heimili þess er,
skal tilkynna til skrásetningar stofnun útibúsins og hver skuldbindi fjelagið
vegna þess.
13. gr.
Ef samþyktum fjelags er breytt eða breyting verður að öðru leyti á
þvi, sem tilkynt heflr verið til skrásetningar, skal tilkynna lögreglustjóra breytinguna innan mánaðar. Bústaðaskifti þarf þó eigi að tilkynna, nema maður
taki sjer bólfestu utanlands, nje heldur breytingu á heimilisfangi fjelags innan
sama lögsagnarumdæmis. En sje heimili þess ílutt i annað lögsagnarumdæmi,
skal fjelagið skrásett þar.
11. gr.
Nú vantar i tilkynningu greinargerð um einhver þau atriði, sem skylt
er að geta, eða henni er áfátt að öðru leyti, og skal lögreglustjóri birta það
tilkynnanda, svo fljótt sem kostur er á, en fresta skrásetningu uns úr er bætt.
Itjelt er tilkynnanda að bera málið undir atvinnumálaráðherra eða leita úrlausnar dómstóla.
15. gr.
Tilkynningu til skrásetningar skal lögreglustjóri tafarlaust birta i Lögbirtingablaði á kostnað tilkynnanda.
Skrá yfir allar tilkynningar, sem auglýstar hafa verið á ári hverju,
lætur atvinnumálaráðherra birta i B-deild Stjórnartiðinda.
16. gr.
Um flrmu samvinnufjelaga fer samkvæmt ákvæðum firmalaganna.
Sama er um varnarþing, stefnubirting og stefnufrest i málum á hendur fjelagi.
17. gr.
Það sem skrásett hefir verið og birt samkvæmt lögum þessum, skal
telja manni kunnugt, nema atvik sjeu svo vaxin, að telja megi hann hvorki
haía haft vitneskju um það nje að til þess verði ætlast at honum. Nú hefir
lögskipuð birting eigi frarn farið, og helir skrásetningin þá eigi þý’ðingu gagnvart öðrum en þeim, er sannanlega höfðu vitneskju um hana.
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IV. kaíli.
Fjelagsstjórn.
18. gr.
Fjelagsfundur hefir æðsta vald í málefnum fjelags, með þeim hætti,
sem lög ákveða og samþvktir þess.
Einn aðalfund skal halda ár hvert. Aukafund getur fjelagsstjórn hoðað, þegar henni þvkir þess þörf. Enn freinur er stjórninni skylt að boða til
aukafundar, ef fjórðungur fjelagsmanna eða þriðjungur fjelagsdeilda krefst þess
skriflega og greinir fundarefni. Nú hefir sljórn eigi boðað fund innan 14 daga,
eftir að henni barst krafan, og geta hlutaðeigendur þá sjálfir kvatt til fundar.
Dagskrá skal jafnan greina í fundarboði.
19. gr.
A fundum í fjelagi, sem er óskift heild, hafa atkvæði allir íjelagsmenn.
En i fjelagi, sem skiftist í deildir, hafa fulltrúar deildanna einir atkvæðisrjett.
Hve marga fulltrúa hver fjelagsdeild má senda á fund með fullu umboði, fer
eftir tölu fjelagsmanna í deildinni, svo sem samþyktir fjelagsins nánar ákveða.
Aðalfundur er lögmætur, er meira en þriðjungur fjelagsmanna eða fulltrúar frá meira en helmingi fjelagsdeilda sækja fundinn, enda sje á fundinum
meiri hluti þeirra fulltrúa, sem þar eiga atkvæðisrjett.
Úrslitum mála á fjelagsfundum ræður afl atkvæða, nema þar sem lög
þessi eða fjelagssamþyktir mæla fyrir um aukinn meiri hluta.
20. gr.
A aðalfundi skal kjósa stjórn, aðalmenn og varamenn, og gengur
varamaður til fulls í stjórnina, ef aðalmaður deyr, gengur úr fjelaginu eða
vikur úr stjórninni á löglegan hátt, áður kjörtími hans er liðinn. 1 samþyktum skal tiltaka tölu stjórnenda og kjörtima, og sjeu þeir eigi færri en þrír.
Skulu þeir ganga úr á víxl, og aldrei meiri hluti á sama ári, nema óviðráðanleg atvik valdi.
Engan má kjósa í stjórn, nema hann sje fjelagsmaður.
21. gr.
Stjórnarfundur er lögmætur ef meira en helmingur stjórnenda er á
fundi. Stjórnin fer með málefni fjelagsins milli funda samkvæmt lögum og
samþyktum fjelagsins. Úrslitum ræður all atkvæða, en sjeu þau jöln, ræður
atkvæði formanns.
Stjórnendur bera ábyrgð fyrir aðalfundi, einn fyrir alla og allir fyrir
einn, nema sá, er látið hefir bóka ógreiningsatkvæði i gerðabók fjelagsins.
22. gr.
A aðalfundi skal kjósa tvo endurskoðendur og aðra tvo til vara.
Kosning þeirra gildir um 2 ár, og ganga þeir úr sitt árið hvor.
Endurskoðendur skulu vera fjelagsmenn, en mega ekki vera í stjórn
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fjelagsins. Þeim er skylt að sannprófa, að reikningum beri saman við bækur
fjelagsins, enda eigi þeir aðgang að öllum bókum og skjölum, hve nær sem
er á starfstíma fjelagsins, og er stjórninni skylt að veita þeim þær upplýsingar,
sem þeim eru nauðsynlegar við framkvæmd starfsins. Enn fremur er það
skylda endurskoðenda að hafa eftirlit með starírækslu fjelagsins yfirleitt. Nú
verða þeir varir við misfellur, er þeir álita fjelaginu stafi hætta af, og skulu
þeir þá blutast til um, að bót verði á ráðin, svo fljótt sem þörf krefur. En
takist það eigi, skulu þeir kveðja til fundar í íjelaginu og bera málið þar upp
til úrlausnar.
Endurskoðendur bera ábyrgð fyrir aðalfundi.
23. gr.
Reikningsár fjelagsins er almanaksárið. Reikningsskilum skal lokið
svo tímanlega, að endurskoðun geti farið tram áður en ársfundur er haldinn.
Á aðalfundi skal ávalt leggja fram endurskoðaða reikninga fyrir umliðið ár og taka ákvörðun um þá. Nú fellir fundurinn tillögu um að samþykkja reikninga, og getur hann þá ákveðið, að yfirskoðun skuli fram fara
eftir þeim rcglum, er fundurinn setur. Að þeirri vfirskoðun lokinni, skal af
nýju boða til fundar, er tekur fullnaðarákvörðun um reikningana.

V. kafli.
Skyldur og rjelliruli.
24- gr.
Árgjald í varasjóð fjelags og aðra óskiftilega trvggingarsjóði skal ákveða i samþyktum, eigi minna samtals en svarar 1°, o af viðskiftaveltu. —
Vexti af innstæðu skal árlega leggja við höfuðstól. Fje má ekki greiða úr
varasjóði, nema eftir tillögu fjelagsstjórnar, í samráði við endurskoðendur
og með samþykki aðalfundar, enda sjeu tillögunni fylgjandi eigi færri en s/3
þeirra fjelagsmanna eða fulltrúa, sem atkvæðisrjett eiga á fundinum.
25. gr.
í samþyktum skal ákveða árlegt tillag í stofnsjóð fjelagsins, hve mikið
það skuli vera frá hverjum fjelagsmanni og hvernig það skuli greitt. Má það
eigi nema minna en svarar 3 °/o af verði aðkevptra vara i þeim fjelögum, er
hafa vörukaup sem aðalverksvið. Fje stofnsjóðs skal notað sem veltufje í
þarfir fjelagsins, og skulu vextir lagðir við höfuðstólinn um hver áramót.
Stofnsjóðseign hvers fjelagsmanns er skylt að greiða:
a. Við andlát hans.
b. Við burtflutning af fjelagssvæði.
c. Við brottrekstur úr fjelaginu.
d. Verði hann fátækrastyrksþurfi.
Þegar stofnsjóðseign fjelagsmanns verður meiri en svo, að nemí árlegri úttekt hans, eins og lnin hefir verið að meðaltali 5 næstliðin ár, má
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greiða það, sem umfram er, enda hafi hann ekki skifl við fjelagið skemuf
en 15 ár.
Aldrei má þó borga út stofnsjóðseign, íyr en eigandi hefir int af hendi
allar fjármunalegar skuldbindingar, er á honum hvíla sem fjelagsmanni.
Að ððru leyti er stofnsjóðsfje óuppsegjanlegt, og verður ekki selt nje
af hendi látið á annan hátt, nema með samþykki fjelagsstjórnar.
26. gr.
Samvinnufjelög með samábyrgð hafa heimild til að stofna og starfrækja innlánsdeild, er tekur við innlögum trá fjelagsmönnum til ávöxtunar.
Um útborganir á innlögum fer eftir ákvæðum fjelagssamþvkta.
Til tryggingar fyrir fje þvi, sem lagt er i innlánsdeild, er varasjóður
fjelagsins og aðrar eignir þess, ásamt sameiginlegri ábyrgð fjelagsmanna.
27. gr.
Heimilt er samvinnufjelögum, er Ievsa borgarabrjef, að hafa verslunarviðskifti við utanfjelagsmenn, hvort heldur er aðaldeild fjelagsins eða útibú.
Enn fremur er þeim heimilt að hafa útsölustaði í sama kauptúni, svo marga
sem viðskiftaþörf krefur.
28. gr.
Samvinnufjelög, sem uppfylla ákvæði þessara laga, greiði skatta er
hjer segir:
A. Til rikissjóðs.
1. Skatt af löndum, lóðum og öðrum fasteignum, eftir því sem lög ákveða.
2. Tekjuskatt af arði, sem leiðir af viðskiftum utanfjelagsmanna.
B. Til sveitar- og bœjarsjóða:
1. Skatt af lóðum og öðrum fasteignum, eftir þvi sem lög mæla fyrir.
2. Utsvar at arði, sem leiðir af skiftum við utanfjelagsmenn, eftir sömu
reglum og kaupmenn á staðnum, samkvæmt skýrslu, er fjelagiö gefur
skattanefnd. En vanræki íjelagið þetta framtal, skal skattanefnd áætla
tekjur af þessum viðskiftum, og byggist útsvarið á þeim.
3. Fastan skatt l°/o af virðingarverði þeirra húsa, sem fjelagið notar við
starfrækslu sina. Þó skulu ekki þar með talin hús, sem notuð eru til
líknarstarfsemi eða fræðslu, t. d. sjúkrahús, bókasöfn, skólar o. s. frv.
Skatturinn fellur jafnt á, hvort sem fjelagið á húseignina eða tekur hana
á leigu, og skal jatnan vera bygður á siðasta tasteignamati.
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VI. kafli.
Sanw in nusambönd.
29. gr.
Ef 3 eða fleiri samvinnufjelög með liku verksviði koma sjer saman
um að mynda samband sem sjerstakt fjelag, skulu um stofnun þess, skrásetningu og skipulag gilda sömu ákvæði sem um samvinnufjelög yfirleitt, að
því leyti sem þau eiga við.
Hvert það fjelag, sem fullnægir ákvæðum laga þessara og skilyrðum
þeim, er sambandið setur, hefir rjett til upptöku.
30. gr.
Æðsta vald í sambandsmálum er í höndum fulltrúafunda. Fulltrúar
eru kosnir af fjelögum þeim, sem eru í sambandinu, og fer tala þeirra, er
hvert fjelag má senda á sambandsfund, eftir tölu fjelagsmanna, svo sem samþyktir sambandsins nánar ákveða.
Einn aðalfund skal halda ár hvert, og aukafundi þá er stjórn þess
þykir nauðsyn á eða meiri hluti fulltrúa óskar. Sambandsfundur er lögmætur,
þegar meiri hluti fulltrúa sækir fundinn. Úrslitum mála ræður afl atkvæða,
nema þar sem lög þessi eða sambandssamþyktir mæla fvrir um aukinn
meiri hluta.
31. gr.
Sambandsstjórn skal kosin á aðalfundi, og sjeu í henni eigi færri en
þrír menn. Stjórnin boðar til fulltrúafunda og undirb\r fundarmálefni, framkvæmir fundarályktanir og annast störf milli funda, leggur fyrir aðalfund
endurskoðaða reikninga sambandsins fyrir næsta ár á undan, heíir umsjón
með sjóðeignum, húsum, áhöldum og öðrum eignum, og gætir hagsmuna
sambandsins í öllum greinum.
Sambandsstjórn ræður framkvæmdarstjóra til þess að standa fyrir
starfrækslu sambandsins, sjá um viðskifti og annast reikningsskil. Hún gerir
við hann starfssamning, er skal lagður fyrir fulltrúafund til álita.
32. gr.
Endurskoðun reikninga hafa á hendi tveir menn, er aðalfundur kj’s.
Þeir skulu rannsaka reikningsskil, starfrækslu og allan hag sambandsins.
Tillögur þeirra skulu lagðar fyrir aðalfund til úrskurðar ásamt ársreikninginum.
Heimilt er sambandsstjórn að hafa eftirlit með öllum fjelögum í sambandinu, á þann hátt að láta trúnaðarmann sinn rannsaka reikninga þeirra,
starfshætti og efnahag. Yfirskoðunarmaður þessi hlutast til um, að bót sje á
ráðin, ef misfellur eru, og gefur fjelagsstjórn leiðbeiningar í þvi, sem betur
má fara, en lætur sambandsstjórn í tje skýrslu um árangur af rannsókninni.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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VII. kafli.
Fjelagsslit.
33. gr.
Samvinnufjelagi skal slita, ef ályktun um það er samþykt á tveim lögmætum fjelagsfundum i röð og henni eru fylgjandi eigi færri en 2 3 atkvæðisbærra fundarmanna, enda hafi málið verið borið undir fjelagsmenn milli
funda og samþykt af þeim með meiri hluta atkvæða.
34. gr.
Þegar fundur ákveður fjelagsslit, getur hann annaðhvort afhent fjelagið skiftarjetti til meðferðar eða kosið skilanefnd lil þess að fara með mál
fjelagsins, meðan á fjelagsslitinu stendur. I skilanefnd er einn maður eða íleiri,
löggiltir af dómsmálaráðherra. Skilanefnd kemur í stað stjórnar fjelagsins og
hefir samskonar vald og skyldur og ábyrgð. En fjelagsfundur getur sett nefndarmenn frá starfmu, hve nær sem er. Meðan skilanefnd stjórnar fjelagi, gilda
reglur laga þessara um íjelagsfundi, reikningsskil og endurskoðun.
L’m meðferð skilanefndar á fjelagsbúi gilda ákvæði skiftalaganna, að
því leyti sem við á, og ber skilanefnd að haga störfum sínum eftir þeim. Fjelagsslit skal jafnan tilkynna lögreglustjóra, og skal hann þá afmá skrásetningu
íjelagsins.
35. gr.
Sömu aðiljar, sem ráða fjelagsslitum, geta stöðvað þau á hvaða stigi
sem er, fengið fjelagsbúið aftur afhent sjer í hendur og haldið áfram starfsemi fjelagsins af nýju. En þar að lútandi ályktun skal vera samþvkt með
sama hætti og hin upphallega ályktun um fjelagsslitin.
36. gr.
Stjórn samvinnufjelags er rjett og skylt að framselja bú þess til gjaldþrotaskifta á sama hátt, sem einstakur maður getur gert eða er skyldur að
gera um bú sitt. Á henni hvíla samsvarandi skyldur sem einstökum mönnum til þess að veita skiftarjetti upplýsingar um húið, enda liggur sama við,
ef út af er brugðið.
Skiftarjettur skal tilkynna til skrásetningar upphaf og lok gjaldþrotaskitta.
37. gr.
Ef svo ber til, að samvinnufjelag, sem skrásett hefir verið, fullnægir
ekki grundvallarákvörðun laga þessara, og þess er ekki kostur að koma því
aftur í löglegt horf, er stjórn fjelagsins skylt, innan eins árs, að tilkynna það
lögreglustjóra, svo að skrásetning þess verði afmáð, enda nýtur það úr því
engra rjetlinda samkvæmt lögum þessum.
38. gr.
Bækur fjelags, sem slitið er, eru ríkiseign, og skal afhenda þær á þjóðskjalasafnið. Sama gildir um bækur annara fjelaga, sem orðnar eru eldri en
svo, að nota þurfi í þarfir fjelagsins.
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VIII. kafli.

Ymisleg ákvœði.
39. gr.
Eí stjórnendur eða skilanefndarmenn kerma visvitandi rangt eða villandi i skýrslum, reikningum, augRsingum eða yfirlvsingum til fjelagsfunda
eða forráðamanna, eða í tilkynningum til skrásetningar, skulu þeir sæta sektum eða fangelsi, nema verkið varði þyngri refsingu að lögum.
Sömuleiðis Iiggja sektir við, ef þeir herma vísvitandi eða af stórfeldu
gáleysi rangt eða villandi í öðrum skjölum, viðskiftabrjefum, umburðarbrjefum eða tilkynningum um eignir og efnahag fjelags, er þeir stýra.
Enn fremur varðar það sektum að vanrækja tilkynningu iögum þessum samkvæmt.
10. gr.
Mál út af brotum þeim, sem um er rætt i undanfarandi grein, skulu
rekin sem almenn lögreglumál. Sektir renna í rikissjóð.
41. gr.
Gjöld fyrir störf þau, sem lögreglustjórum eru falin i lögum þessum,
renna í ríkissjóð, og eru þau sem hjer segir:
a. Fyrir skrásetningu fjelags, sem eigi hefir verið skrásett áður . . . kr. 30,00
b. Fyrir skrásetningu útibús...................................................................................... — 20,00
c. Fyrir skrásetningu breytinga eða viðauka við eldri skrásetningu . — 15,00
d. Fyrir að afmá skrásetuingu greiðist helmingur af ofanrituðum gjöldum.
42. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.

Athugasemdir.
Samkvæmt áliti yfirdómsins í máli nr. 51 árið 1916, bæjarstjórn Reykjavíkur gegn Sláturfjelagi Suðurlands, 51/1916, þekkir islensk löggjöf ekki hugtakið
samvinnufjelag. Samt hafa þessi fjelög starfað hjer á landi hjer um bil 40 ár, eru
til i hverju einasta kjördæmi landsins og mörg í sumum. Meira en helmingur
allra Islendinga er á einn eða annan hátt starfandi í samvinnufjelögum.
Þessi aðstaða til löggjafarinnar er mjög óheppileg, af því að samvinnufjelögin eru mjög frábrugðin öðrum fjelagsskap, ef litið er á starfshætti og skipulag. Að sumu leyti starfa fjelögin eins og opinber fyrirtæki. T. d. er ein af algengustu mótbárum gegn því, að landið fáist við verslun, einmitt sú, að samvinnufjelögin haldi verðlagi í landinu á rjettum kili. Þjóðfjelagið geti þess vegna
sparað sjer fyrirhöfn og áhættu á því sviði. Þá má og segja, að minkuð útgjöld
við daglega eyðslu, sem samvinnufjelögin koma til leiðar, en almenningur nýtur
blunnindauna af, sje þjóðbatandi í fylsta skilningi orðsins.
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Samvinnufjelögunum hefir yfirleilt farnast vel, án sjerstakrar lagaverndar.
Pó hafa á stöku stöðum verið stofnuð fjelög með lítilli fyrirhyggju og orðið siys
að (Ólafsvík, Keflavík). Því lik mistök má alloft fyrirbyggja með almennum lagaákvæðum. t*að er nauðsyn, bæði vegna þeirra, sem líða við óhöpp sjálfs fjelagsins, en líka vegna hinna mörgu heilbrigðu fjelaga, sem fá óverðskuldað álas, ef
einhverju samskonar fjelagi farnast miður vel.
Þar sem nú samvinnufjelögin gripa svo mjög' inn i líf þjóðarinnar,
eru frábrugðin öllum öðrum fjelagsskap i landinu að skipulagi og vinna almenningi mikið gagn, bæði beint og óbeint, er það ekki nema sjálfsögð krafa til
þjóðfjelagsins, að það láti þau njóta fullkominnar verndar landslaganna. Til þess
þarf að lögtaka almenn samvinnulög. Og þar sem nú hliðstætt frumvarp
um hlutafjelög er Iagt fyrir Alþingi, er mjög heppilegt að hin almennu samvinnulög sjeu lögtekin um leið.
Flestar aðrar þjóðir hafa slíka löggjöf. Bretar fengu sín fyrstu samvinnulög 1852, fáum árum eftir að hin fyrstu kaupfjelög mynduðust þar í landi. Hafa
lög þessi oft verið endurbætt, síðast svo að um munaði 1893. Telja Bretar þessa
löggjöf hafa verið óhjákvæmilegt lífsskilyiði fyrir samvinnufjelögin þar í landi.
Þjóðverjar fengu sih samvinnulög 1889. Svíar hafa samvinnulög frá 1911. Finnar,
Belgir, Svisslendingar og ítalir hafa hliðslæða löggjöf. Danir og Norðmenn eru
hjerumbil hinar einu Evrópuþjóðir, fyrir utan íslendinga, sem ekki hafa enn
samvinnulöggjöf, og er þó ekki sama ástæðan í báðum löndunum. Andstæðingar
dönsku samvinnufjelaganna hafa lagt töluverða áherslu á að fá slíka löggjöf. En
samvinnumenn Dana hefir grunað, að tilgangurinn væri sá, að gera lögin þannig
úr garði, að þau yrðu íjötur á fjelagsskapinn. Jafnvel að inn í þau lög ætti að
koma óheppilegum ákvæðum um gjaldskvlduna. Þeir vilja þess vegna heldur
engin lög heldur en ósanngjörn lög. Er og þess að gæta, að i Danmörku eru
fjelögin betur trygð en í ílestum öðrum löndum, með hinum almennu skatlalögum. Aftur á móti hafa norsku samvinnumennirnir hvað eflir annað skorað á
stjórn landsins að leggja almenn samvinnulög fyrir Stórþingið. Verða varla bornar
brigður á, að sama þörf sje hjer á landi fyrir hendi um lagasetningu i þessu
efni eins og hjá öðrum þjóðum.

Um I. kafla.
í fyrsta kafla er gerð grein fyrir hverskonar fjelög það eru, sem lögin
eiga að ná til, og hefir þólt nauðsynlegt að lýsa að nokkru verksviði þeirra
og skipulagi.
Um 2. gr.
Hingað til hafa samvinnufjelög hjer á landi aðallega fengist við tvent,
að afla fjelagsmönnum nauðsynja og koma vörum þeirra í verð. En eftir því
sem fjelagsskapur þessi nær meiri þroska, má búast við, að þau færist meira í
fang og taki að sjer fleiri verkefni, svo sem bent er til með nokkrum dæmum í
3. lið greinarinnar,
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Um 3. gr.
Jafnvel þó samvinnufjelög sjeu engan veginn öll steypt í sama móti, hafa
þau eigi að síður mörg sameiginleg einkenni, sem gera þau frábrugðin öðrum
fjelögum, t. d. hlutafjelögum, sem stofnuð eru og rekin í gróðaskyni.
í greininni er tekið upp yfirlit yfir helstu atriðin, sem sjerkennileg eru
fyrir samvinnufjelög. Meðal þeirra má nefna 1. lið, um frjálsan aðgang fjelagsmanna án beinna fjárframlaga af þeirra hendi, að undanskildum inngöngueyri,
sem naumast er teljandi í þvi sambandi. Enn fremur má nefna 3. lið, um jafnan
atkvæðisrjett,án tillits til inneigna, sem á að varna því, að einstakir menn, er
meiri hafa fjárráð, nái valdi yfir fjelaginu og beri aðra minni máttar ofurliði.
Þá er ákvæði 6. liðs, að árlega sje haldið eftir sem sjereign fjelagsmanns nokkrum hluta af því, sem hann vinnur, eða rjettara sagt sparar, á viðskiftum sínum
við fjelagið, móts við samskonar viðskifti annarsstaðar, í þvi skyni, að umrædd
framlög, er ávaxtast í stofnsjóði fjelagsins, sjeu notuð sem starfsfje í þess þarfir.
Samkvæmt 8. lið er úthlutun á arði af inneignum bundin þeim takmörkum, að
hann sje aldrei til muna meiri en algengir vextir, og er það ákvæði sett til þess
að varna því, að fjelagið geti orðið gróðafyrirtæki einslakra manna. Loks má
benda á það ákvæði í 10. lið, að við fjelagsslit skuli innstæðufje í sameignarsjóðnum, og þar með arður af viðskiftum við utanfjelagsmenn, lagt til almenningsþarfa í sjerstöku augnamiði.
ÖIl þessi grundvallaratriði miða að því að greiða fyrir fjelitlum mönnum
og bæta aðstöðu þeirra til þess að hafa not af íjelagsskapnum, til jafns við þá,
sem efnaðri eru, með því að gera öllum, fátækum sem ríkum, jafnt undir höfði:
Þá er samábyrgð fjelagsmanna, sem um er rætt í 2. lið, þýðingarmikið
atriði í skipulagi samvinnufjelaga. Til grundvallar fyrir henni liggur sú skoðun,
að á móts við rjettinn til að njóta hagnaðar at fjelagsskap, þegar vel gengur,
eigi að koma skylda til að bera skaða þann, er fjelagsskapurinn kann að hafa í
för með sjer, ef illa fer, án þess að hann sje látinn Ienda á óviðkomandi mönnum, sem skifti hafa við fjelagið, þegar fjártjón ber að höndum. En eftir öllum
horfum á það langt í land, að þessi skoðun verði að ríkjandi rjettarmeðvitund
ráðandi manna í viðskiftalífi, enda er það vitanlegt, að á mörgum sviðum vantar
mikið á, að hugsjónin um rjettmæli samábyrgðar sje orðin samgróin almennum
hugsunarbætli. Með tilliti til þess, er hjer að eins farið fram á að lögleiða samábyrgðarskyldu þeirra samvinnufjelaga, er hafa með höndum innkaup á vörum.
Ber tvent til þess, að rjettmætt þykir að lála tjeð ákvæði gilda sjerstaklega um
slík fjelög, fyrst það, að meðan þau eru ekki búin að safna í sjóð nægu rekstursfje, þurfa þau öðrum fremur á miklu lánstrausti að halda, svo að þeim er
áriðandi að efla það með góðum tryggingarskilyrðum, og annað það, að sameiginleg ábyrgð er þegar á komin í flestum þeim innkaupafjelögum, sem nú eru
starfandi hjer á landi.
Um II. kafla.
Ákvæði annars kafla, um stofnun samvinnufjelaga, lúta fyrst og fremst að
þvi, að öllum, sem þess æskja, gefist koslur á að taka þátt I fjelagsskapnum þegar
frá upphafi og vera með í ráðum um fyrirkomulag hans. Og i annan stað eiga
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þau að stuðla lil þess, að ávalt sje skýlaus vissa fyrir því, bverjir njóti fjelagsrjettinda eða sjeu báðir fjelagsskyldum.
Um 4. gr.
Frjálslegast þykir, að fjelagsstofnun sje jafnan borin upp á almennum
fundi. Kemur þá til álita, hvað fjelagsmenn mega fæstir vera. í sænskum samvinnulögum er lágmarkið 5 og í enskum lögum 7. Hjer er talan sett 15, með
það fyrir augum, að ekki sje stofnað til smáfjelaga á sama svæði, frekar en þörf
gerist eftir staðbáttum eða annari aðstöðu.
Uin 5. gr.
Við stofnun fjelags er sjálfsagt að setja fastar reglur um alt fyrirkomulag
þess inn á við og út á við, og eru hjer talin upp þau atriði, sem skylt er að
kveða á um í slíkum samþyklum. Mega þau ákvæði hvergi fara í bága við lög
þessi, en að öðru leyti er hverju fjelagi í sjálfs vald sett að haga þeim eftir
vild sinni.
Um 6. gr.
Pá leiðir það af sjálfu sjer, að ekkert fjelag getur tekið til staría, nema
lögmæt stjórn sje kosin, og sömuleiðis fer vel á því, að kosning endurskoðenda
fari þá fram um leið, svo að þeir geti sem best fylgst með framkvæmdum stjórnarinnar frá byrjun.
Um 7. gr.
Til þess að koma í veg fyrir ágreining um rjettindi og skyldur fjelagsmanna, þykir nauðsynlegt, að þeir við inngöngu í fjelagið undirskrifi skuldbindingu
þar að lútandi, auk þess sem þeir, til merkis um að þeir sjeu löglegir fjelagsmenn,
greiða áskilinn inngöngueyri.
Um 8. gr.
Að sjálfsögðu geta þeir, sem segja sig úr fjelagi eða ganga úr þvi af
öðrum ástæðum, ekki losnað við ábyrgð á þeim skuldbindingum fjelagsins, er
þeir hafa verið háðir fram að úrgöngu, og má búast við, að það taki stundum
alllangan tfma að gera það upp til fullnustu; að vísu mundi oftast nægja eins
árs frestur, ef málssókn er ekki lil tafar. En til vonar og vara er fresturinn hjer
settur tvö ár, og er það á valdi aðalfundar, eftir tillögum fjelagsstjórnar, að stylta
frestinn, ef ástæður mæla með.

Um III. kalla.
Pað hefði mátt komast hjá því að hafa þriðja kafla, um skrásetningu
samvinnufjelaga, jafnítarlegan, með því að vísa til samskonar ákvæða í firmalögum. En sumpart hafa þau ákvæði ekki þótt allskostar viðeigandi, og enn fremur
hefir að sumu leyti þótt hentugra að taka aðalákvæðin upp í þessi lög sem
eina beild.
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Um 9. gr.
Hjer er skrásetningarskylda lögð á öll samvinnufjelög, sem lög þessi taka
til. Af þvi leiðir, að hvert það fjelag, sem ekki er tilkynt til skrásetningar, fer á
mis við þá vernd og rjettindi, er lögin veita, og getur ekki heldur skuldbundið
sig sem heild.
Um 10. gr.
Það hefir komið til álita, hvort eigi væri rjett að hafa eina fjelagsskrá
fyrir land alt. Gn jafnvel þó sú tilhögun hefði ýmsa kosti, hefir samt sem áðUr
sú orðið niðurstaðan, að skrásetning fari fram í hverju lögsagnarumdæmi, þar
sem fjelag er eða útibú þess.
Um 11. gr.
Eitt af fyrstu skylduverkum hverrar stjórnar, sem kosin er til þess að
veita nýstofnuðu fjelagi forstöðu, er að tilkvnna það til skrásetningar, og skal sú
tilkynning vera komin í hendur lögreglusljóra innan mánaðar frá stofnun fjelagsins. En að því er snertir fjelög, sem stofnuð eru áður en lög þessi öðlast gildi,
telst tilkynningarfrestur frá næsta aðalfundi, þá er tækifæri hefir verið til, ef þörf
gerist, að breyta fjelagssamþyktum í það liorf, sem lög þessi mæla fyrir.
Um 12. gr.
Ávalt þegar útibú er sett á stofn, er skylt að tilkynna það til skrásetningar, en sá munur gerður, að ef útibúið er í öðru lögsagnarumdæmi, ber að
skrásetja þar einnig aðalfjelagið.
Um 13. gr.
Þegar tilkynt er breyting á samþyktum eða viðauki, leiðir það af niðurlagsákvæði 11. gr., að tilkynningunni skulu fylgja samþvklir um breytinguna eða
viðaukann í 2 eintökum.
Um 11. gr.
Að vísu ætti það að vera áhugamál hverrar fjelagsstjórnar að láta tilkynningu vera svo fullkomna, að eigi sje ástæða til synjunar eða frestunar á
skrásetningu. En komi fyrir ágreiningur út af því, er stjórninni heimilt að leita
úrlausnar dómstóla, hvort heldur þegar í stað eða eftir að málið hefir verið
borið undir ráðherra.
Um 15.—17. gr.
Ákvæði 15. og 17. gr. svara til 4. og 7. gr. laga 13. nóv. 1903, um
verslunarskrár, firmu- og prókúruumboð.
Að því er snertir 16. gr., vísast til annars kafia og 34. gr. tjeðra laga.

Um IV. kalla.

Til þess að koma á sem fylstu samræmi í sljórnarfviirkomulagi samvinnu-
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fjelaga, að þvi leyti sem starfshæltir og aðrar ástæður leyfa, er í 4. Rafla safnað
saman aðaldráttum um fjelagsstjórn, fundi, reikningsskil og endurskoðun. í þvi
efni er einkum haft tvent fyrir augum, fyrst og fremst það að lögfesta grundvallarreglur, er öllum fjelögum sje skylt að hlíta, og því næst það, að slá föstum
þeim ákvæðum, sem eftir eðli sínu eiga jafnt við öll fjelög, er hjer koma til greina.
Um 18. gr.
Hjer er tekið upp það nýmæli, að ef fjelagsstjórn skellir skolleyrum við
kröfu frá lögmætum hluta fjeiagsmanna eða fjelagsdeilda um fundarhald til að
fjalla um ákveðið efni, þá geti þeir kvatl til fundar, sem krefjast hans. Og er
þetta ákvæði sett til þess, að stjórn geti ekki að ófyrirsynju þagað í hel eða dregið
á langinn mikilsvarðandi málefni, sem ef til vill snertir aðgerðir hennar sjálfrar.
Um 19. gr.
í ýmsum fjelögum hefir það komist á, og jafnvel verið gert að gildandi
ákvæði, að á fulltrúafundum hafi stjórnendur atkvæðisrjett, þó að þeir sjeu ekki
kjörnir fulltrúar. En með því að sú tíska virðist ekki allskostar rjeltmæt, er hjer
farið fram á að afnema hana.
í annan stað hefir tala þeirra fulltrúa, er einstakar deildir mega senda á
fund, í mörgum fjelögum verið miðuð við innieign eða viðskiftamagn. En í samræmi við það, sem þessi lög leggja til grundvallar fyrir atkvæðisrjetti einstaklinga,
virðist það eitt rjett, að fulllrúatala fari eftir tölu fjelagsmanna.
Um 20. gr.
Akvæði greinarinnar um, að ekki megi meiri hluti ganga úr stjórn á sama
ári, miðar að því að halda frekar en ella festu og samkvæmni i stjórnarstörfum.
Um hæfileika stjórnenda er það eitt áskilið, að þeir sjeu fjelagsmenn. En
jafnframt er gengið að því vísu, að þeir uppfvlli almenn skilyrði fyrir trúnaðarstörfum, svo sem lögræði, óflekkað mannorð o. s. frv.
Um 21. gr.
Sem aðalregla gildir það ákvæði, að sljórnendur beri áhyrgð á gerðum
sínum, einn fyrir alla og allir fyrir einn. En sanngirni virðist mæla með því, að
sá, sem gerir ágreiningsatkvæði, sje laus við ábyrgð, ef hann lætur bóka það í
gerðabók.
Um 22. gr.
Starf endurskoðenda á ekki eingöngu að vera bundið við rannsókn á
reikningsfærslu, svo sem oft vill við brenna um endurskoðun, heldur ber þeim
einnig að hafa eftirlit með starfrækslu. Að öðru leyti er sama að segja um þá og
stjórnendur, að gengið er að því vísu, að þeir fullnægi almennum skilyrðum fyrir
trúnaðarstarfi, og er það því eitt tekið fram um hæfileika þeirra, að þeir megi
ekki vera í fjelagsstjórn.
Um 23. gr.
Ef aðalfundur fellir tillögu um að samþykkja reikninga, þrátl fyrir það
þó tillögunni fylgi sá fyrirvari, að fullnægt verði úrskurðum um athugasemdir,
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má gera ráð fyrir þvi, að endurskoðun þyki ófullkomin, og er það þá í valdi
fundarins að kjósa aðra menn til að framkvæma yfirskoðun, áður en reikningarnir eru samþyktir.

Um V. kafla,

í
i

Ákvæði þau, er fímti kafli hefir inni að halda um rjettindi og skyldur
samvinnufjelaga, snerta ýmisleg atriði, sem eftir eðli sínu má skifta í tvo flokka.
Annars vegar eru sjóðstofnanir og aðrir útvegir lii þess að afla nauðsynlegs tryggingarfjár og rekstursfjár, er verður að safnast smátt og smátt, þar sem fjelögin
eiga ekki ráð á neinum fjárframlögum frá stofnendum eða öðrum fjelagsmönnum
til að byrja með starfsemi sína. Hins vegar eru skattar þeir, er á íjelögunum eiga
að hvíla til almennra þarfa.
Um 24. gr.
Varasjóður er nauðsynlegur til tryggingar í hverju fjelagi, til að mæta
ófyrirsjáanlegum óhöppum. Hefir vöntun slíkra sjóða stundum verið bagaleg. Að
vísu hafa þessi fyrirtæki oft verið búin að borga sig, og slundum mörgum sinnum.
En fjelagsmönnum kemur samt betur að ætla árlega einhverja vissa upphæð fyrir
óhöppum og tapi. Sum fjelög hafa marga sjóði af þessu tægi, auk hins venjulega
varasjóðs, t. d. skuldtryggingarsjóð, verðbreytingasjóð o. s. frv. í almennum samvinnulögum verður þetta tillag varla ákveðið nema eins og fast hundraðsgjald á
veltuna, með því að sum fjelög afhenda vöruna strax með kostnaðarverði, sto að
ekki er um neinn tekjuafgang að ræða.
Til þess að varasjóður geti náð þeim tilgangi sinum að verða öflug trygging fyrir áframhaldandi vexti og viðgangi fjelags, er ekki einhlítt að safna fje í
sjóð, heldur veröur einnig að gjalda varhuga við skerðing fjárins að nauðsynjalausu. Með því að reynsla sumra fjelaga hefir sýnt og sannað, að í því efni hefir
eigi verið gælt nægrar varkárni, eru hjer af ásettu ráði selt ströng skilyrði fyrir
greiðslum úr sjóðnum.
Um 25. gr.
Veltufjárleysið er mesti þröskuldur í götu verslunarframfara hjer á landi;
þjóðin verður að skulda, oft erlendis, fyrir miklum hluta af ársforða sinum. Ástæðan sú, að íslenskar afurðir seljast venjulega ekki fyr en seint eða seinast á
árinu. Eina úrræðið er því að koma upp föstum veltufjársjóði, þannig að hver
heimilisfaðir eigi i sínu kaupfjelagi sjóð, sem nægi fyrir þeirri upphæö, sem hann
verður að skulda i fjelaginu. Hjer er gert ráð fyrir, að þau samvinnufjelög, sem
fást við vöruinnkaup, sjeu skyld til að leggja 3°/o á veltuna ár hvert til að auka
með stofnsjóðseignina, með því að slík fjelög þurfa langmest veltufje. Aftur á móti
er ekki gert ráð fyrir, að sama þörf sje um veltufje fyrir þau 'fjelög, sem nefnd
eru í 2. og 3. lið 2. gr., og nær þetta ákvæði ekki til þeirra, þó að auðvitað sje
æskilegt að slík fjelög efni líka til stofnsjóða, þó að iðgjöldin sjeu lægri. Það leiðir
af sjálfu sjer, að ef stofnsjóður á að ná þessu takmarki, má ekki vera auðgengið
að útborgunum. Stofnsjóður verður með þessum hætti einskonar líftryggingarsjóður fjelagsmanna. Þó er höfuðtilgangur hans að gera íslenska verslun óháða í
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarping).

63

498

Þingskjal 125

fjármálum, tryggja hverjum borgara landsins, sem vill, hagstæða verslun, og gera
hverju heimili kleift, með festu og sparsemi, að eignast nægilegt veltufje, til afnota við hin árlegu innkaup. Má því segja, að slík sjóðmyndun geti orðið verulegur þáttur í baráttu íslensku þjóðarinnar fyrir fjárhagslegu sjálfstæði.
Um 26. gr.
Með því að samvinnufjelög hafa lítið annað veltufje en stofnsjóðstillög
fjelagsmanna, en þau hljóta að hrökkva skamt til allra framkvæmda, sjerstaklega
í vörukaupafjelögum, hafa þau fjelögin, sem lengst eru komin áleiðis og í fastast
horf, tekið það ráð að stofna innlánsdeild til að taka við fje hjá fjelagsmönnum til
ávöxtunar, og hefir það alstaðar vel gefist, eftir þeirri reynslu, sem þegar er fengin.
Hjer er því farið fram á að lögfesta þetta fyrirkomulag, en binda það
ákveðnum skilyrðum, sem eru:
1. Að fjelögin hafi samábyrgð, er sje til tryggingar fyrir innlögum, auk varasjóðs og annara eigna.
2. Að einungis sje tekið við innlögum frá fjelagsmönnum, svo að þar með sje
útilokað, að starfræksla innlánsdeildar komi í bága við lög um sparisjóði.
Um 27. gr.
Til þess að greiða fyrir viðskiftum samvinnufjelaga jafnt við fjelagsmenn
sem utanfjelagsmenn, einkum í stærri kauptúnum, þykir nauðsvnlegt að leysa
þau undan þeirri kvöð, sem á kaupmönnum hvilir samkvæmt opnu brjefi 7.
apríl 1811, að mega ekki hafa nema einn útsölustað í sama kauptúni, enda virðist tjeð ákvæði yfirleitt ekki svara tilgangi, auk þess sem örðugt revnist að tálma
því, að farið sje á snið við það með ýmsu móti.
Um 28. gr.
í því nær öllum löndum, þar sem samvinnufjelög starfa, gilda sjerstök
fyrirmæli um skattskyldu þeirra. Svo er t. d. á Englandi og Norðurlöndum ölium.
Þessi sjerstaða er bygð á sjereðli þessara fjelaga. Menn hafa fundið, að fvrirtæki,
sem ekki eru rekin í gróðaskyni, eiga ekki í skattamálum samleið við atvinnufyrirtæki einstaks manns eða fjelaga, þar sem takmarkið eitt er að græða og
mikið græðist. Samvinnufjelögin skortir þess vegna aðalskilyrðið, þ. e. sjálfstæðan gróða, sem á þarf að byggja, þegar um er ræða tekjuskatt eða útsvar
eftir efnum og ástæðum.
íslensk löggjöf hefir viðurkent sjerstöðu þeirra samvinnufjelaga, er útvega
vörur með kostnaðarverði, fyrst með lögum nr. 7, 1896, og síðast með lögum
nr. 50, 1919. En síðan þau lög voru fyrst samin, eru kringumstæður mjög breyttar.
Nýjar tegundir samvinnufjelaga hafa mvndast, sem gildandi lög vernda ekki eins
og vera ætti. Málaferli og deilur út af skatlskyldunni hafa títt átt sjer stað, og
eiga sjer enn stað, sem auðvelt væri að koma í veg fyrir með rjettlátri löggjöf
um skattskyldu samvinnufjelaganna. Er þess því fremur þörf, ef við útsvarsmálin
bætast nú nýjar og ekki allskostar eðlilegar skattakröfur á hendur fjelögunum frá
rikisins hálfu.
Sjerstöðu samvinnufjelaganna í skattamálum verður að marka í hinum
almennu skattalögum ríkisins. En sumar þjóðir láta líka þessi sjerstöku skattafyrirmæli koma fram í sjálfum samvinnulögunum. Þannig er t. d. í 24. gr. ensku
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samvinnulaganna beint tekið fram, að skrásett samvinnufjelög skuli vera undanþegin tekjuskatti til ríkisins. Að ekki eru tekin upp í ensku samvinnulögin samskonar fyrirmæli viðvíkjandi sveitarútsvörum, kemur af því, að öll sveilargjöld í
Englandi eru lögð á afnot fasteigna, en ekki jöfnuð niður eftir efnum og ástæðum.
Þar getur þess vegna ekki verið um nokkra hlutdrægni að ræða við niðurjöfnun
sveitargjalda, eins og stundum þvkir brenna við hjer á landi. Engar deilur hafa
orðið i Englandi um sveitargjöldin, Attur á móti beita samvinnumenn þar i landi
sjer einhuga móti þvf, að lagður verði skattur á sjóði fjelaganna, þar á meðal
varasjóð. Með því að Bretar hafa mesta revnslu í samvinnulöggjöf af öllum
þjóðum, hafa lög þeirra að nokkru leyti verið höfð til hliðsjónar við þessa grein
frumvarpsins. Fyrst það, að setja skattamálaákvæðin inn i samvinnulögin, og í
öðru lagi að ráða fram úr útsvarsmáli samvinnufjelaga með fasteignaskatti.
Til að augljósara verði, hvers vegna sjerstök skattafyrirmæli hljóta að gilda
um samvinnufjelög, verður að líta á einstök atriði í skattalöggjöf vorri, sem og
nábúaþjóðanna.
Hjer á landi eru ýms fyrirtæki, að frátöldum eignum ríkisins og bæjarfjelaga, undanþegin opinberum gjöldum. Má þar nefna íslandsbanka, sparisjóði,
sem ekki eru gróðafjelög einstakra manna, svo og Söfnunarsjóðinn. Þegar þess
er gætt, að Landsbankinn er vitanlega einnig undanþeginn sköttum, kemur í Ijós,
að bjer um bil alt veltufje landsmanna, nema það, sem samvinnufjelögin eiga í
sjóðum sínum, er nú undanþegið skattgjaldi í peningastofnununum sjálfum. Og
ástæðan er hin sama alstaðar, nema um íslandsbanka, sem sjerstaklega stendur
á með, að þessir sjóðir eru ekki skattlagðir, af því álitið er, að þeir vinni almenningi, en ekki einstökum mönnum, gagn.
Hjá frændum vorum á Norðurlöndum eru undanþágurnar fleiri. Danir
láta þannig vera undanþegnar skatti tekjur gróðafjelaga, ef þeim er varið tiJ góðgerða, mentunar, lista eða vísinda. Sama gildir um veðlánsfjelög, ef þau vinna
til almenningsheilla, en ekki til að afla einstökum mönnum fjár. Enn fremur eru
undanþegin skatti kaupfjelög og sölufjelög, ef þau skifta eingöngu við fjelagsmenn.
Svíar láta vera skattfrjálst: Búnaðarfjelög, allskonar mentastofnanir,
styrktarsjóði og góðgerðafyrirtæki, veðlánsbanka og veðlánsfjelög, sparisjóði og
samvinnufjelög, að því leyti er snertir endurborgaðan tekjuafgang af viðskiftum.
í Noregi gilda svipuð fyrirmæli. Allar mentastofnanir eru undanþegnar
skatti til ríkis og sveitarfjelaga, veðbankinn, veðlánsfjelögin, brunabótafjelög landsins, sjúkrahús, svo og samvinnutjelög, að þvi leyti er snertir skifti fjelagsmanna.
í löggjöf íslands, og þó einkum í löggjöf grannþjóðanna, er með tilliti til
skattskyldu gerður munur á þessum tveim flokkum:
1. Þeir, sem vinna almenningi gagn fyrst og freinst: Mentastofnanir, sjúkrahús,
veðbankar og veðlánsfjelög, sparisjóðir og samvinnufjelög. Þessar stofnanir
eru annaðhvort alveg skattfrjálsar eða greiða aðeins skatt að litlu levti. T. d.
samvinnufjelög vegna skifta utanfjelagsmanna. Veðlánsfjelögin eru brein samvinnufjelög, og eru þau í öllum þessum löndum undanþegin skalti.
2. Þeir, sem leitast við að græða fje handa sjálfum sjer, hvort heldur einstaklingur eða fjelag. Þar er skattbyrði til ríkis og sveitar lögð á eftir efnum
og ástæðum.
íslensk skattalöggjöf er í þessu efni að eins á einu sviði frábrugðin samskonar löggjöf f næstu löndum. Samvinnufjelögin eru hjer látin greiða sveitargjöld
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eftir söinu reglum og gróðastofnanir. Pannig borgar eitt kaupfjelag bjer .á landi
til Akureyrarbæjar 15000 kr. útsvar. En Samband norskra samvinnufjelaga í
Kiistianiu greiddi árið 1919 í alla skatta til ríkis og bæjar að eins 14074 kr. Þó
nær sú heildsala yfir 300 kaupfjelög í öllu landinu, en greiðir samt minna til
allra opinberra þarfa heldur en eitt kaupfjelag bjer á landi í útsvar. Og danska
samvinnuheildsalan, Fællesforeningen, sem árið 1919 hafði um 80 miljóna króna
veltu, fyrir utan hin mörgu iðnaðarfyrirtæki sín, greiðir að eins fasteignaskatta.
En af sanngirnisástæðum gefur Fællesforeningen nokkra fjárhæð árlega i bæjarsjóð Kaupmannahafnar fyrir vernd og aðstöðuhagræði í bænum. Til samanburðar má geta þess, að Samband íslenskra samvinnufjelaga greiddi í fyrra í
útsvar í Reykjavík 35 þúsund krónur, og ef búið hefði verið þá að lögfesta
tekjuskattsfrumvarp það, sem nú er lagt fyrir þingið, myndi Sambandið enn
fremur hafa orðið að greiða til ríkissjóðs 17955 kr. af þeim 70 þús., er það
lagði þaö ár i varasjóð sinn.
Þar sem nú enginn óhlutdrægur maður mun neita því, að samvinnufjelögin bjer á landi hafa valdið miklu um framför landsins á síðustu 40 árunum,
bætt verslunina, aukið vöruvöndun, aukið ráðdeild og fyrirhyggju almennings, í
stuttu máli unnið þýðingarmikið verk í þágu þjóðfjelagsins, þá verður því ekki
neitað, að aðstaða fjelaganna i skatlamálum er miður rjettlát eða líkleg til
góðra afleiðinga.
Með frumvarpi þessu er reynt að bæta úr þessum annmarka. Samvinnufjelögunum er þar ákveðin öll sú gjaldabyrði til ríkis og sveitarfjelaga, sem
rjettlát má teljast og leiðir af eðli málsins og kringumstæðum bjer á landi. FjeIögin eru sett á bekk bliðstætt samskonar fyrirtækjnm hjá öðrum þjóðum, sem
meiri hafa reynslu og skipulag í skattalöggjöfinni. Ef sum ákvæði í þessu frumvarpi gætu talist vægari í garð samvinnufjelaganna heldur en á sjer stað bjá
ofannefndum nábúaþjóðum, þá eru aftur önnur ákvæði óhagstæðari, sem meira
en vega á móti, t. d. aukaskattur á húseignum til bæjarsjóða.
Til rikissjóðs er gert ráð fyrir tvenskonar skatti: Fyrst af löndum og
lóðum og öðrum fasteignum, þar með talin skip, eftir því sem lög mæla fyrir á
hverjum tíma. í öðru lagi tekjuskattur af arði, sem leiðir af skiftum utanfjelagsmanna, sem er einskonar kaupmannságóði, og því háður sömu reglum.
Með þvi að sveitar- og bæjarfjelög láta samvinnufjelögum víðast hvar
bjer á landi nokkur hlunnindi i tje, t. d. afnot af vegum í kaupstöðum, götuljós
og lögregluvernd, er sanngjarnt, að samvinnufjelögin greiði nokkurn fastan skatt,
sem rennur til bæjarfjelagsins fyrir áðurnefnd og skyld hlunnindi. Er það greiðsla
sama eðlis og hafnar- og bryggjugjöld fyrir afnot þeirra mannvirkja. Um tvo fyrstu
liðina má segja, að þeir sjeu sjálfsagðir. Sundurgreining á veltu innan- og utanfjelagsmanna er mjög auðveld og örugg i samvinnufjelögum, þar sem bókfæra
verður nákvæmlega skifti hvers fjelagsmanns, vegna tekjuafgangs þess, er honum
kann að áskotnast i árslokin. Norðmenn hafa þetta fyrirkomulag, og gefst vel.
Þriðji liðurinn er nokkur nýjung hjer á landi. Er þar að nokkru líkt eftir sveitargjalda-fyrirkomulagi Breta. Þessi fasti húseignaskattur er framlag frá fjelagsins
hálfu fyrir afnot af vegum, Ijósum o. s. frv., að því leyti, sem hinir fyrnefndu
skattar ekki þættu hrökkva til. Að vísu er skattur þessi fastur, en þar sem stórt
og mannmargt fjelag hlýtur að jafnaði að hafa stærri og verðmeiri byggingar til
afnota heldur en litið og fáment fjelag, þá má segja að skattur þessi geti verið
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hækkandi i eðlilegum hlutföllum. Og um fyrsta liðinn er það að segja, að þar
hafa sveitaríjelögin opna leið til að koma við hækkandi skatti, með því að gera
nokkurn hluta sveitargjaidanna að verðhækkunarskatti á lönd og lóðir. Eitt
kauptún hjer á landi æskir nú eftir heimildarlögum til slikra breytinga. Tilgangur
þessarar greinar frumvarpsins er að finna rjettlátan grundvöll í skattamáli samvinnufjelaga, þar sem bæði ríki og sveitarfjelög fái af fjelögunum þær tekjur, sem
rjettlátar eru og sanngjarnar, en á hinn bóginn fyrirbyggja gerræði og hlutdrægni,
sem auðveldlega getur komið til greina, ef lagafyrirmæli, er þar að lúta, eru svo
ónákvæm, að unt er að blanda saman þjóðbætandi stofnunum og sjálfstæðum
gróðafyrirtækjum. Er hin sama nauðsyn að tryggja samvinnufjelögin i þessu efni
eins og aðrar þjóðir hafa gert, bæði um þann fjelagsskap, sparisjóði, veðbanka,
veðlánsfjelög og jafnvel gróöafjelög, ef þau verja gróða sinum til almennra þarfa.
Hjer er gert ráð fyrir að fylgja sem mest hinu gamla enska fyrirkomulagi, að skattleggja sem minst sjóði fjelaganna, enda sist þörf, þar sem hinir áður
greindu skattaliðir bæta meir en títt er annars staðar aðstöðuhagræði fjelaganna.
Sjóðir fjelaganna eru þrennskonar:
1. Innlánsdeild.
2. Stofnsjóður.
3. Varasjóður (o. fl. óskiftilegir sjóðir).
Tveir hinir fyrnefndu sjóðir eru blátt áfram sparisjóðir fjelagsmanna, og
gilda því vitanlega um þá rjettindi almennra sparisjóða. Ef greiða ætti af þeim
gjöld til bæjarfjelaga eða rikis, væri um bersýnilega hlutdrægni að ræða. Aftur á
móti koma innieignir manna i sjóðum þessum vitanlega til að bera öll opinber
gjöld, þar sem eigendurnir eru búsettir. Innieign í þessum sjóðum er nærfelt
ómögulegt að leyna fyrir hlutaðeigandi skattanefndum, með þvi að allar slíkar
fjárreiður samvinnufjelaga eru á margra manna vitorði. Aftur á móti fullyrða
bankafróðir menn, að mikið af innieignum í bönkum og sparisjóðum fari fram
hjá skattanefndum. Borgar þá hvorki eigandinn eða stofnunin af fjenu. En væri
tvíborgaö af sjóðum samvinnufjelaganna, yrði misrjetti það, er þau væru beitt, alveg
ómótmælanlegt.
Um varasjóð er að því leyti öðru máli að gegna, að hann er sjálfstæður
sjóður og óskiftilegur. En samkvæmt frnmvarpi þessu er hann i raun og veru
opinber sjóður og almenningseign. Að tvennu leyti er þá varasjóður þviliks fjelags
frábrugðinn varasjóði hlutafjelags. Meðan fjelagið starfar er sjóðurinn til öryggis
allri starfsemi þess. Og þar sem samvinnufjelag er opið öllum, án tillits til efna,
og vinnur að almennum efnahagsumbótum, gerir varasjóður þjóðfjelaginu ekki
minna gagn heldur en t. d. veðlánsfjelög eða sparisjóður. En við fjelagsslit er
varasjóði ekki skift, heldur stendur undir eftirliti stjórnarvaldanna, þar til hann
byrjar af nýju að vinna i þágu almennings.
í öðru lagi mundi rikis- eða sveitarskattur geta orðið nokkuð af handahófi á óskiftilega sjóði. Má benda á, að 25°/o skattur í rikissjóð af árstekjurn
óskiftilegra sjóða, eins og nú er stungið upp á að geti komið til greina, myndi
mjög draga úr áhuga fjelagsmanna að efla tryggingarsjóði. Ef bætt væri þar ofan
á handahófsútsvari niðurjöfnunarnefndar, er ástæða til að óltast, að sjóðir þessir
yrðu til einskis gagns. Sýnist og lítil þörf slíkrar álagningar, þar sem framlög
íslenskra samvinnufyrirtækja til almennra þarfa verða hlutfallslega meiri samkvæmt þessu frumvarpi heldur en samkonar stofnanir greiða i Danmörku, Noregi
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og Englandi. Enn fremur ber að lfta á, að veltufjárskorturinn hefir á umliðnum
öldum gert íslendinga háða erlendu fjármagni. Sjóðir samvinnufjelaganna eru
róttækasta úrræðið til að bæta úr þessu gamla þjóðarböli. Að leggja á þá sjóði
óeðlilega skattabyrði, sem gerði fjelagsmenn ófúsa á að auka þá eftir fremsta
megni, væri að vinna á móti framför landsins.

Um VI. kafla.
Tilgangur samvinnusambanda, sem um er rætt í sjötta kafla, er að koma
tii leiðar samstarfi meðal þeirra fjelaga, sem í sambandinu eru, og að þvi er
snerlir innkaupafjelög og framleiðslufjelög, að annast um vörukaup þeirra og
vörusöiu i einni heild.
Um 29.-32. gr.
Til þess að mynda slíkt samband þurfa að minsta kosti 3 fjelög að koma
sjer saman um það. Um stofnun, skrásetningu og skipulag, fundarhöld, stjórn og
endurskoðun gilda að miklu ieyti sömu ákvæði, sem um samvinnufjelög yfirleitt,
og þykir nægja að vísa til þess, sem um þau er greint bjer að framan.
Þó skal sjerstaklega bent á það, að sökum binna margbáttuðu viðskifta,
er fjelögin hljóta að hafa við sambandið, og vegna hins mikla trausts, sem þau
þurfa að njóta, þykir nauðsynlegt, að sambandið hafi beimild til að kynna sjer
allan hag þeirra á hverjum tíma sem er.

Um VII. kafla.
Eins og sjöundi kafli ber með sjer, er það tvent, sem fjelagsslitum getur
valdið, ákvörðun fjelagsins sjálfs og gjaldþrot. Um hið fyrra eru sett sjerstök
ákvæði, en um hið síðara fer eftir almennum lögum.
Um 33. gr.
Með því að ávalt er inikið í húfi, ef fjelagi er slitið, er áriðandi, að ekki
sje að því hrapað fyrir litla sök. í þessu efni þarf því að búa vel um bnúta, og
er það gert með þeim ákvæðum, að ályktun um fjelagsslit sje því aðeins gild, að
hún sje samþykt á 2 fundum i röð með auknum meiri hluta atkvæða, og borin
undir fjelagsmenn milli funda.
Um 34. gr.
Við fjelagsslit er auðvitað heimilt að afhenda búið skiftarjetti til meðferðar, en oftar mun það þykja haganlegra að fá það í hendur sjerstökum, þar
til kjörnum mönnum eða skilanefnd, er hafi á hendi sameinað blutverk fjelagsstjórnar og skiftaforstjóra.
Um 35, gr.
Það virðist leiða af sjálfu sjer, að meðan fjelagsbú er undir skiftameð-
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ferð, eigi forráðendur, fjelagsfundnr og stjórn að hafa það á valdi sínu að
stöðva fjelagsslitin, hve nær sem er, og endurreisa fjelagið.
Um 36. gr.
Að þvi er þessa grein snertir, vísast til laga nr. 7, 13. april 1894, um
gjaldþrotaskifti.
Um 37. gr.
Ef sú breyting verður á hag fjelags, að það fullnægir ekki upphaflegum
skilyrðum fyrir skrásetningu, ber að sjálfsögðu að afmá hana, og er það skylda
fjelagsstjórnar að tilkynna lögreglustjóra breytinguna.
Um 38. gr.
Með þvi að í gömlum gerðabókum og reikningabókum er fólginn mikill
fróðleikur um sögu landsins, eru þær hvergi betur komnar en í þjóðskjalasafni.

Um VIII. kafla.
Með þvi að fyrirmæli almennra hegningarlaga geta naumast átt við um
brot eða vanrækslu þeirra, sem fást við stjórn fjelaga, eru i áttunda kafla meðal
annars tekin upp nokkur refsingarákvæði.
Um 39. og 40. gr.
Brot þau, sem hjer ræðir um, eru einkum fólgin í röngum skýrslum, en
geta verið mismunandi, eftir því, hverjum þær eru gefnar, hve þýðingarmikið efni
þeirra er og hvort rjettu máli er hallað af ásettu ráði. Refsingar þær, sem hjer
koma til greina, eru fangelsi, ef miklar sakir eru, en annars sektir, og heflr ekki
þótt þörf á að tiltaka hámark þeirra.
Um 41. gr.
Gjöld fyrir skrásetningarstörf lögreglustjóra er nauðsynlegt að ákveða, að
því leyti sem þau eru ekki tekin upp í almenn aukatekjulög.
Um 42. gr.

Tímatakmark það, er lögunum er ætlað að öðlast gildi, er miðað við að
frumvarpið verði samþykt á Alþingi 1921.
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(C. VIII. 1).
Wd.

196. Tillaga

til þingsályktunar um vantraust á núverandi stjórn.
Fiutningsm.: Bjarni Jónsson frá Vogi.
Neðri deild Alþingis ályktar að lýsa yfir vantrausti á núverandi stjórn.

(A. XXXIV. 2).
Jld.

197. lWefndarállt

um frumvarp til laga um samþykt á landsreikningnum 1918 og 1919.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarpið vendilega og borið það lið fyrir lið
saman við landsreikning nefndra ára, einnig leitað á annan veg upplýsinga’um
þau atriði, er þurfa þótti. Hefir hún ekkert fundið að athuga við frumvarpið
reikningslega, og ræður háttvirtri deild til að samþykkja það óbreytt.
Alþingi, 11. mars 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Sveinn Ólafsson,
framsögum.

Jakob Möller.

Porl. Guðmundsson.

Þórarinn Jónsson.

H. J. Kristófersson.
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(A. XXX, 2).
M<1.

19$. Aef'ndarálit

um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá fjárveitinganefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og rætt það á allmörgum fundum;
einnig hefir hún kynt sjer og tekið ákvörðun um ýms skjöl og erindi, er að því
lúta. Eftir nákvæma athugun hefir henni, þrátt fyrir hið örðuga fjárhagsástand,
virst óhjákvæmilegt að auka að nokkru leyti gjö'.din á þessu tíinabili. Leyfir hún
sjer því að bera fram á sjerstöku þingskjali nokkrar breytingartillögur, sem allar
eru gialdamegin. Að sumum þessum breytingartillögum hefir nefndin sjálf átt
upptökin, en aðrar eru fram komnar fyrir tilmæli eða meðmæli hæstv. stjórnar.
Þess má enn fremur geta, áður en farið er út í einstakar breytingartillögur, að nefndin býst við að verða að bera fram fleiri viðaukatillögur áður
en frumvarpið fer út úr deilJinni.
Nokkrum orðum skal svo farið um hinar einstöku breytingartillögur.
1.
Laun ráðherranna eru nú, svo sem kunnugt er, 100Ö0 kr. Fáum mun
víst koma til hugar, að nokkur þeirra geti lifað á þeirri upphæð í þessu árfeiði,
heldur muni mikið á skorta. Nefndin verður að Jíta svo á, að það hafi aldrei
verið tilætlun þingsins að láta þessa menn gefa mikið með sjer, og það því
fremur sem laun þeirra eru fast ákveðin, og mundu því vera sæmileg með venjulegu verðgildi peninga. Fyrir þessar sakir vill nefndin veita þeim nokkra dýrtiðaruppbót fyrir yfirstandandi fjárhagstímabi), en verður þó að játa, að hin tiltekna
upp’hæð naumast muni gera þá skaðlausa, þótt launin þá verði ofurlitið nær
sanngirni.
Tekið skal það fram, að þessi breytingartillaga er ekki fram borin að
undirlagi ráðherranna, nje á þeirra vitorði, heldur eru upptökin algerlega bjá
nefndinni sjálfri.
2.
Ari Arnalds sýslumaður hefir legið veikur síðan i nóvember og þarf, að
dómi læknis, að leita sjer lækninga i útlöndum, ef full von á að vera um bata,
og gerir læknirinn ráð fyrir, að hann þurfi að minsta kosti árs hvíld frá embættisstörfum. Hefir hann því farið fram á það við Alþingi, að það veiti honum
9500 kr. styrk til að standa straum af kostnaði þeim, sem af þessu leiðir. Þar
sem nefndin telur litlar líkur til, að þessi embættismaður rikisins geti leitað sjer
heilsubótar, nema hlaupið sje undir bagga með honum, þá vill hún veita honum
hjálp á þann hátt, sem nú skal tekið fram. Hann skal fá árs hvíld frá embættisstörfum, en halda þó fullum embæltislaunum, og sje embætti hans þann tíma
Alþt. 1921. A, (33. löggjafarþing).
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rekið á ríkiskostnað. Þetta fyrirkomulag er gert í samráði við og samkvæmt
meðmælum forsætisráðherra.
3.
Sjukrahúsið á Akureyri hefir verið bætt mjög, og auk þess er bygt við
það nýhýsi fyrir starfsfólk þess. Petta hvorttveggja hefir kostað um 120 þús. kr.
Upp í þennan kostnað veitti Alþingi 1919 23 þús. kr., en nú fer stjórnarnefnd
sjúkrahússins fram á það, að fá i viðbót 60 þús. kr. úr ríkissjóði. Við þessum
óskum treystir nefndin sjer ekki til að verða, bæði aí fjárhagslegum ástæðum
og ekki síður af hinu, að það hefir aldrei tiðkast að veita sjúkrahúsum hærri
byggingarstyrk en sem nemi
kostnaðar. Nefndin vill því sem næst fylgja
þessu fordæmi og leggur til, að veittar sjeu í viðbót 20 þús. krónur. Að vísu
verður þetta samtals lítið eitt meira en þriðjungur byggingarkostnaðar, en meiri
hluti nefndarinnar vill vera þetta ríflegri fyrir þær sakir, að þetta sjúkrahús hefir
Röntgenstæki og Ijóslækningaáhöld. Telur hann því meiri líkur til, að þetta
sjúkrahús verði hlutfallslega meira notað af utanhjeraðsmönnum en önnur sambærileg sjúkrahús. Á þetta viil minni hlutinn ekki failast, og verður skýrt frá
þvi undir umræðunum.
4.
Berklahjúkrunarfjelagið »Líkn«, er nú nýtur styrks úr ríkis- og bæjarsjóði,
hefir lagt í allmikinn kostnað til að koma á fót í Reykjavík reglulegri hjálparstöð fyrir berklaveikt fólk, með líku sniði og lýst er í áliti berklaveikisnefndar.
Hefir fjelag þetta sent til útlanda hjúkrunarkonu, til að kynna sjer þessa starfsemi, og leigt sjer góð herbergi í hinu nýja húsi S. í. S. á Arnarhólstúni og útbúið þau hið besta. Jafnframt hefir fjelagið ráðið Sigurð Magnússon heilsuhælislækni á Vífilsstöðum sem lækni stöðvarinnar. Nefndin er einhuga um, að svo
lofsverða starfsemi beri að styrkja sómasamlega, ekki síst, þar sem þetta er sá
fyrsti vottur hennar hjer á landi. Enda hefir bæjarsjóður Reykjavíkur einnig
aukið styrk sinn til fjelagsins að miklum mun.
a.
A. L. Petersen, fyrv. stöðvarstjóri í Vestmannaeyjum, sendi stjórnarráðinu
erindi, þar sem hann fer fram á, að sjer verði greitt á 18. þús. króna, sem uppbót á launakjörum sínum sem stöðvarstjóri í Vestmannaeyjum. Þetta erindi og
skjöl, er þar að lúta, sendi stjórnin því næst fjárveitinganefndinni. Enn fremur
hefir ofangreindur maður ritað Alþingi um þetta atriði og krefst þar, auk
þessa, skaðabóta. Urn fyrra atriðið er það að segja, að það mál virðist mjög
erfitt viðfangs, og hefir nefndin þvi átt erfitt með að skapa sjer rökstuddan dóm
um það. Pó virðist henni það augljóst, að ekki sje það alveg að ósekju, sem
þessi maður kvartar undan meðferðinni á sjer. Og það sem helst virðist benda
á það, er þetta: I fyrsta lagi mælir landssímastjóri eindregið með því, að hann
fái 10000 kr. uppbót, þegar hann hafi sagt lausri stöðvarstjórastöðunni. í öðru
lagi gefur landssímastjórinn honum mjög gott vottorð, er sýnir, að maður þessi
hefir staðið mætavel i stöðu sinni. I þriðja lagi mælir ráðuneytið nieð því, að
málaleitun hans verði að einhverju leyti sint, og virðist þannig að nokkru viðurkenna rjettmæti kröfunnar.
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Af því að úr svo vöndu er að ráða, virðist nefndinni rjettast að fvlgja
uppástungu stjórnarinnar, og leggur því til, að honum verði veittar 5000 krónur.
Um þá skaðabótakröfu, er að framan getur, telur nefndin sjer ekki skylt
að dæma, og leiðir hana því algerlega hjá sjer.

«.
Presturinn í Útskálaprestakalli hefir nú síðastliðið sumar látið endurbæta
mikið prestsseturshúsið á Útskálum. Var það orðið mjög af sjer gengið, enda
30 ára gamalt, og lítt hæft til íbúðar, einkum að vetrarlagi. Aðgerð þessi hefir
kostað rúmar 13 þús. krónur, enda hefir húsið nú fengið þær umbætur, að það
má heita sem nýtt og að minsta kosti um 70 þús. kr. virði, eftir því sem biskup
skýrir frá. Upp í þessa aðgerð hefir prestur fengið hjá stjórnarráðinu 12 þús.
króna prestakallalán, en afganginn hefir hann greitt úr sínum vasa. Nú fer presturinn fram á það við Alþingi, að það losi prestakallið við þetta lán og greiði
þessa upphæð úr ríkissjóði sem byggingarstyrk, vegna þess, að hann telur hverjum presti ókleift að rísa undir afborgunum og vöxtum af svo stórri upphæð.
Umsagnar biskups hefir verið leitað um þetta, og er hann sammála um það, að
ef svo stór byrði hvíldi á þessu prestakalli, mundu mjög lítii líkindi til, að lífvænlegt yrði þar fyrir nokkurn prest. Telur hann því rjettlátt að verða að einhverju leyti við kröfu pieslsins. Sömu skoðunar var einnig forsætisráðherra er
hann átti tal við nefndina.
Nefndin getur fallist á þetta og telur óhjákvæmilegt að veita talsvert
háan byggingarstyrk, þótt hún á hinn bóginn sjái ekki ástæðu til að verða við
kröfum prestsins að öllu leyti. Því að það verður að teljast rjett og sanngjarnt,
að nokkurt lán hvíli á prestakallinu, og presturinn inni af hendi greiðslu vaxta
og afborgunar sem húsaleigu í þessum embæltisbústað ríkisins. Slíkt lán telur
nefndin að væri hæfilegt 5000 kr., og leggur því til, að veittar verði 8000 kr. í
byggingarstyrk. Er þetta að fulLu og öllu í samræmi við tillögur biskups.
7.
Eins og alkunnugt er, þá brunnu prestsseturshúsin á Stað í Grunnavík
til kaldra kola 9. jan. þ. á. Húsin voru stór bær með torfveggjum og torfþaki.
Prestur hafði vátrygt þau fyrir 14 þús. kr., og er því sú upphæð nú fyrir hendi
til væntanlegrar endurbyggingar. Nú kemur prestinum og biskupi saman um það,
að ekki sje rjett að reisa aftur torfbæ á þessum stað; slíkt mundi ekki borga sig
til frambúðar. Vilja þeir þvi láta reisa steinsteypuhús. Nú befir húsagerðarmeistari gert uppdrátt að þesskonar húsi, og áætlar að það muni kosta um 40
þús. króna. En biskup segir þá áætlun miðaða við núgildandi verðlag og geiir
sjer vonir um, að húsið verði ekki vfir 30 þús. kr. þegar til kastanna kemur.
Vili hann því álíta, að komast mætti af með 11 þús. kr. sem beinan byggingarstyrk, og þá 5 þús. krónur í viðbót sem prestakallalán.
Nefndin fær ekki sjeð, eftir þeim gögnum, sem fyrir liggja, að unt verði
að komast lrjá að reisa þetta hús þegar á næsta sumri, og sjer því ekki aðra
leið færa en að fara eftir tillögum biskups, enda mun stjórnin vera á sömu
skoðun um málið.
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8.
Rektor Mentaskólans ber sig upp undan því fyrir hönd nemendanna, að
námsstyrkur til skólans sje svo lítill, að hann komi að litlum sem engum notum,
og óskar því eftir. að eitlhvað verði úr þessu bælt nú þegar á þessu ári. Fjárveitinganefndin sendi þetta mál mentamálanefnd Nd. til umsagnar, og hefir hún
eindregið lagt til, að veittur yiði sem ríflegaslur viðbólarstyrkur.
Fjárveitinganefndin verður að vera henni sammála um það, að svo franiarlega sem þessi stvrkur eigi að koma að nokkru haldi, þá verði hann að hækka
í því árferði, sem nú er. Leggur hún því til, að veittur verði viðbótarstvrkur, er
nemi rúmlega verðstuðli þessa árs.
9.
Sveinbjörn Egilson hefir haldið tvo fyrirlestra á mánuði við Stýrimannaskólann um ýmislegt, er lýtur að þekkingu vfirmanna á skipum. Stjórnarráðið
hefir ekki talið sig hafa neina heimild til að greiða neina þóknun fyrir þessa
fyrírlestra, en þeir hafa þó verið haldnir siðastliðið skólaár upp á væntanlega
tjárveitingu frá Alþingi. - Nefndin lítur svo á, að þetta muni vera mjög gagnlegt fyrir nemendurna, enda.maðurinn sjerstaklega fróður um þessi efni. Leggur
hún því til, að veita þessa lítilfjörlegu þóknun.
10.
Fræðslumálastjóri hefir fram til þessa tíma ekkert íje haft úr ríkissjóði
til skrifstofuhalds. Hefir hann þó vitanlega orðið að hafa sjerstaka skrifstofu, er
opin hefir verið almenningi. Það virðist sanngjarnt, að þessi starfsmaður ríkisins
hafi einhverja þóknun fyrir þetta, ekki síður en aðrir sambærilegir embættismenn
hafa. Nefndin vili því veita honum ofurlitla þóknun á yfirstandandi fjárhagstímabili, samkvæmt uinsókn, og getur þess jafnframt, að forsætisráðherra hefir mælst
til þessa við nefndina.
11.
í núgildandi fjárlögum er unglingaskólanum á Núpi i Dýrafirði veittur
4000 kr. árlegur styrkur, og mátti þó ekki minna vera, ef litið er á þá aðsókn, sem
að skólanum hefir verið, og það gagn, sem af honum hefir leitt. Veturinn 1918 —
1919 var skóli þessi ekki starfræktur sökum fjárskorts, og fór þá einn af aðalkennurunum frá honuin. En vegna þess, að hjer var um að ræða þann mann, er
skólinn mátli alls ekki missa, afrjeð skólastjórnin, þegar sjeð var fyrir að skólinn
gæli starfað veturinn 1919—20, að ná þessum kennara aftur að skójanum, og
var þá eigi um annað að ræða en að bjóða honum þau laun, er hann hafði í
hinni nýju stöðu sinni. En þegar þessi ráðning fór fram, reiknaði skólastjórnin
með því, að Núpsskólinn mundi einnig falla undir dýrtíðaruppbólarákvæði launalaganna. En þegar sýnt varð, að svo var ekki, var það einnig fyrirsjáanlegt, að
styrkurinn til skólans mundi hvergi nærri hrökkva fyrir gjöldum, og var því
leitað til stjórnariunar um viðbótarstyrk. Pennan styrk þóttist stjórnin ekki hafa
heimild til að veita, en er nú meðmælt því, að fjárhæð sú, sem hjer er upp tekin,
verði samþykt. Er þetta einnig að ráði og eftir meðmælum fræðslumálastjóra. En
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styrkur þessi er þó mun lægri en dýrtíðaruppbót mundi hafa numið, ef reiknað
væri eftir þeim verðstuðli, er nú gildir.
12,
Páll Erlingsson sundkennari sækir um það til Alþingis, að hann fái dýrtíðaruppbót á þóknun þeirri, er honum var veitt árið 1920 til sundkenslu. Nefndin
lítur svo á, að þessi maður sje alls góðs maklegur fyrir áhuga sinn og starfsemi
við þessa nytsamlegu íþrótt; auk þess er hann hniginn að aldri og hefir mikinn
hluta æfi sinnar starfað að þessu fyrir mjög litla þóknun. Vill hún því verða við
þessari ósk hans.
13.
Frú Bríet Bjarnhjeðinsdóttir sækir um það til Alþingis, að styrkur sá, sem
stjórnin hefir lagt tii að veittur verði kvenrjettindafjelaginu til að senda fulltrúa
á alþjóðafund kvenrjettindasambandsins í Sviss, verði hækkaður um 1000 kr., og
færir þær ástæður fyrir því, að 2500 kr. hafi hvergi nærri nægt til fararinnar.
Nefndin telur sanngjarnt, úr því að sljórnin á annað borð hefir veitt ferðastyrk
í þessu skyni, að fulltrúinn sje ekki látinn greiða mikið fje úr eigin vasa. En
hitt virðist henni heldur ekki ná neinni átt, að fjelagið sjálft, er fulltrúann sendir,
leggi ekkert i sölurnar, og vill þvi skifta að jöfnu viðbótarupphæð þeirri, er frúin
sækir um, milli fjelagsins og rikissjóðs, og væntir þess, að fjelaginu muni vera
ljúft að leggja frarn þessa lítilfjörlegu upphæð, þegar rikissjóður lætur svo mikið
af hendi rakna.
14.
Asmundur Sveinsson stundar nú framhaldsnám við listaháskólann í Stokkhólmi, en er nú mjög fjevant, enda er vera þar dýr og námstími langur. Maður
þessi er talinn mjög efnilegur og hefir hin bestu meðmæli frá þeim Einari Jónssyni og Ríkardi Jónssyni, og þar sem ekki er fje fyrir hendi af upphæð þeirri,
er úthluta átti listamönnum og skáldum, þá vill nefndin gera þessum efnilega
manni ofurlitla úrlausn.
Listamenn eiga nú mjög erfitt uppdráttar, fyrir þær sakir einkum, að nú
gerast fáir til að kaupa listaverk þeirra, svo sem verið hefir á undanförnum árum. Einn af þessum mönnum er hinn viðurkendi listamaður Jóhannes Kjarval.
Nefnd sú, er gera á tillögur um úthlutun styrksins til skálda og listamanna,
hefir farið fram á það við stjórnarráðið, að þessum manni yrði veittur sjerstakur
styrkur í fjáraukalögum, með því að henni entist ekki fjeð eins og hún hefði
viljað. Stjórnin hefir eindregið mælt með þessum manni við nefndina, og þar sem
nefndinni er vel kunnugt um, hversu eríitt þessi listamaður á uppdráttar, þá er
hún einhuga um að mæla með Ijárveitingu lil hans.
Hið efnilega skáld Davíð Stefánsson írá Fagraskógi hefir engan styrk
hlotið hjá úthlutunarnefndinni, sem áður um getur, en nú er hann á ferð suður
i löndum til þess hvorstveggja að auðga anda sinn og afla sjer heilsubótar. Nefndin sjer sjer því ekki fært að neita svo efnilegum manni nm oíurlitinn stvrk, þegar svo á stendur.
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Jóhannes L. L. Jóbannsson hefir nú, svo sem kunnugt er, í fjárlögum
4800 kr. ár hvert til undirbúnings íslenskrar orðabókar. Hann ber sig nú upp
undan því við Alþingi, að honum sje ómögulegt að lifa af þessari fjárupphæð,
þar sem hann er mikill ómagamaður. Til þess að bæta úr bráðustu nauðsyn
hans, greiddi stjórnin honum síðastliðið vor fyrirfram 1200 kr. upp í þessa árs
laun. Hefir hann því þegar eytt á því ári að minsta kosti fjórða parti af þessa
árs launum, fram yfir árslaunin. Nefndin er fullkomlega sannfærð um það, að óhugsandi sje, að honum nægi hin lögákveðna upphæð, og telur því óhjákvæmiIegt að veita honum nokkra dýrtíðaruppbót. Enda mun Alþingi hafa gert ráð
fyrir því, að hann notaði alla starfskrafta sína í þágu orðabókarinnar, og verði
ríkið því að sjá honum fyrir nægilegu lífsuppeldi.
Sami maður fer fram á að fá endurgreiddan kostnað við prentun á »Aliti
og tillögum um visindalega ísienska orðabók ásamt sýnishorni«. Þar sem hann
hefir látið framkvæma verk þetta með þeirri sannfæringu, að hann væri þar að
framkvæma fyrirmæli stjórnarinnar og heimspekisdeildar Háskólans, og hefii
þeirri skoðun til stuðnings brjef stjórnarráðsins, þá finst nefndinni ekki rjettlátt
að láta hann sjálfan greiða prentkostnað þennan, enda má hann alls ekki við þvi.
16.

Það er ofureðlilegt, að nú sje þröngt í bui hjá islenskum námsmönnum,
er nám stunda í útlöndum. Veldur því auðvitað fyrst og fremst dýrtíðin og einnig fjárþröng hjer heima fyrir. Ýmsir þessara manna eiga því ekkert annað athvarf nú sem stendur en að leita á náðir Alþingis. Nokkrir þessara manna hafa
því sent styrkbeiðni, og þar sem nefndin verður að líta svo á, að framtíð þeiria
geti verið í veði, einkum þeirra, sem eru að ljúka námi, ef þeir nú yrðu að
hætta sökum fjárskorts, þá vill hún leggja ti), að veittar verði nokkrar smáupphæðir í þessu skyni — smáupphæðir, sem enga fjárhagslega þýðingu hafa fyrir
ríkissjóð, en hins vegar geta borið þjóðinni margfaldan ávöxt með þvi að sjá
farborða ungum efnismönnum á ýmsum sviðum.
17.
Eins og sjá má á fjárlagafi umvarpi sljórnarinnar, þá leggur hún til, að
veittar verði 1000 kr. næsta ár til útgáfu lögfræðilegs og hagfræðilegs tímarits. Nú
var frá upphafi ákveðið, að rit þetta skyldi hefja göngu sína i byrjun þessa árs,
enda pappír i það keyptur. Virðist því enn ineiri þörf að stvrkja fyrirtækið þegar
á þessu ári, þar sem ótrúlegt er, að allur kostnaður við það verði minni nú en
næsta ár. Vill nefndin því mæla með, að það fái styrk á þessu ári, en vísar að
öðru feyti til athugasemda stjórnarinnar við 41. lið 15. gr. Ijárlagafrv. 1922.
1S.
Svo sein kunnugt er, hafa sýslunefndir Mýra- og Borgarfjarðarsýs'u Játið
rannsaka á síðastliðnu ári Andakílsárfossana, vegna væntanlegrar rafvirkjunar og
rafveitu um hjeraðið og kauptúnin. Kostnaður við rannsókn þessa verður væntanlega 9—10 þús. kr. Fara nú sýslunefndirnar fram á að fá kostnað þennan greiddan úr rikissjóði. Stjórnin hefir baft þetta mál til meðferðar og leggur til, að
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veittar sjeu 5000 kr. upp í tjeðan kostnað. Nefndin telur rjett að styrkja að
nokkru undirbúning svo þarflegs fyrirtækis, en virðist jafnframt sjálfsagt, að sýslusjóðirnir beri ekki minni hluta hans, og fer því tillaga hennar sem næst tillögu stjórnarinnar.
19.
Hreppsnefndin í Ytri-Akraneshreppi, ásamt þingmanni Borgfirðinga, fara
fram á það við Alþingi, að það veiti styrk til endurbyggingar bryggjunnar í
Steinsvör á Akranesi. Bryggja þessi var upphaflega bygð árið 1907, og þá með
styrk úr landssjóði, en hefir hvergi nærri reynst eins ramger og þurft hefði.
Hún er því orðin mjög af sjer gengin og lítt nothæf, og samkvæmt síðustu upplýsingu þm. Borgf. að mestu leyti ónýt. Nú er þetta eina lendingarbót Akurnesinga,
en þaðan er sjósókn talsverð og samgöngur á sjó allmiklar, svo sem alkunnugt
er, og virðist nefndinni því, að eigi megi við svo búið standa, heldur verði þegar
á þessu ári að endurreisa bryggjuna. Kostnaðaráætlun, er fyrir Alþingi liggur,
gerir ráð fyrir, að þessi endurreisn kosti alt að 24 þús. kr. Vill nefndin því mæla
með því, að veittar verði alt að 8000 kr. með hinum venjulegu skilyrðum um
bryggjugerðir.
20.
Halldóra Bjarnadóttir, kenslukona á Akureyri, sem forstöðu hefir veitt
kenslu í handavinnu þar, skýrir Alþingi frá þvi, að handavinnunámsskeiði kvenna,
er styrks nýtur í fjárlögum, sje ekki haldið uppi í vetur. Óskar hún þess, að
styrk þeim, sem ganga átti til námsskeiðsins i vetur, megi verja til að styrkja
tvær kenslukonur námsskeiðsins til utanfarar. Nefndinni virðist sjálfsagt að heimila stjórninni að verja þessum lítilfjörlega styrk svo sem fram á er farið, og væntir
þess, að stjórnin telji þessa umsögn nefndarinnar nægilega heimild i þessu efni.
21.
Ekkjurnar Sigríður H. Jensson og Ingileif S. Aðils skýra nefndinni frá
því, sem að visu var áður vitanlegt, að efnahag þeirra sje þannig komið, að
eftirlaun þau, er þær njóta af ríkissjóði, sjeu svo lág, að þau alls ekki geti nægt
til lifsviðurhalds, og það því siður sem hin fyrnefnda hefir haft mikinn kostnað
sökum veikinda, en hin síðarnefnda hefir börn í ómegð. Nefndin vill því mæla
með, að ofurlítið sjeu bætt kjör þessara bágstöddu ekkna.
22.
Frú Guðrún, ekkja þjóðskáldsins Matthíasar Jochumssonar, óskar þess að
fá að halda þeim eftirlaunum, er maður hennar hafði. Nefndin vill veita þessari
ósk eindregin meðmæli, í heiðursskyni við minuingu skáldsins.
23.
Pað mun öllum kunnugt, að hús það, er sýslumaðurinn í Borgarnesi bjó
i, brann til kaldra kola 12. nóv. s. 1. án þess að nokkru yrði bjargað. Stendur
því sýslumaðurinn uppi húsnæðislaus fyrir fjölskyldu sína, embættisskrifstofu og
póstafgreiðslu. Telur hann sig því ekki eiga annars úrkosti en að reisa hús
þegar i vor. Gerir hann ráð fyrir, að það verði steinsteypt og muni kosta um
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80 þús. kr. Þar sem sýslumaðurinn misti alt, sem hann átti, í bruna þessum,
gerir hann sjer engar vonir um að geta framkvæmt þetta nema með því móti,
að hann fái lán til byggingarinnar með mjög hagfeidum kjörum. Þar sem hjer
eru aiveg sjerstakar ástæður fyrir hendi, sem eru þess valdandi, að þetta getur
alls ekki skoðast sem nokkurt fordæmi, þá er nefndin eindregið á því að verða
við þeirri beiðni hans, að hann fái lán úr viðlagasjóði, enda hetir stjórnin gefið
því sín hestu meðmæli. Væntir nefndin þess, að sýslunefndir þær, er hlut eiga
að máli, muni liðsinna sýslumanni með að ábyrgjast lánið.
Alþingi, 12. mars 1921.
Þorleifur Jónsson,
formaður.
Magnús Jónsson.

Magnús Pjetursson,
skrifari og framsögum.
Stefán Stefánsson.

(). Proppé.

Gunnar Sigurðsson.

Bjarni Jónsson frá Vogi.

(A. XXX, 3).
®<1.

iat>. Breytingartillögtir

við frumvarp til tjárankalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 1. gr. Á eftir greininni komi þessar nýjar greinar:
a. Sem viðbót við 10. gr. fjárlaganna (til ráðuneytisins) veitast kr. 12000,00.
Dýrtíðarbætur til ráðheiranna, 4000 kr. til hvers
b. Sem viðbót við 11. gr. fjárlaganna (til gjalda við
dómgæslu o. fl.) veitast kr. 9500:
Til Ara sýslumanns Arnalds..................................
2. -2. — a. Á eftir 1. lið skal koma nýr liður:
Viðbótarstyrkur til aðgerðar og nýbyggingar sjúkrahússins »Gudmanns Minde« á Akureyri . . . .
b. Á eftir 4. lið skal koma nýr liður:
Til berklahjúkrunarfjelagsins »Líknar« . . . .
3. — 3. — Á eftir 7. lið skal koma nýr liður:
Uppbót til fyrv. stöðvarstjóra í Vestmannaeyjum
A. L. Petersen...............................................................
4. — 4. — Á undan 1. lið skulu koma 2 nýir liðir:
a. Til húsabóta á prestssetrinu Útskálum . . . .
b. Styrkur til að reisa hús á prestssetrinu Stað i
Grunnavík................................................................

kr. 12000,00

—

9500,00

— 20000,00
—

3000,00

—

5000,00

—

8000,00

-- 11000,00
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c.

d.

e.

f.

5. Við 5. gr. a.

b.

c.

6. — 6. — Á
a.

Þessar fjárveitingar eru bundnar þvi skilyrði, að húsin verði jarðareign.
A eftir 2. lið skal koma nýr liður:
Dýrtíðaruppbót á námsstyrk mentaskólanemenda
1921......................................................................... kr. 3000,00
Á eftir 4. lið kemur nýr liður:
Þóknun til Svbj. Egilsonar fyrir fyrirlestrabald við
Stýrimannaskólann......................................................—
300,00
Á eftir 7. lið skulu koma 2 nýir liðir:
I. Skrifstofukostnaður fræðslumálastjóra ... — 1200,00
II. Uppbótarstyrkur til unglingaskólans á Núpi i
Dýrafirði
................................................................— 2000,00
Á eftir 8. lið kemur nýr liður:
Dýrtiðaruppbót til Páls Erlingssonar sundkennara
fyrir árið 1920 ...........................................................—
1800,00
6. lið skal orða þannig:
Styrkur til Kvenrjettindafjelagsins tii að sækja alþjóðafund Kvenrjettindasambandsins i Sviss, gegn
að minsta kosti 500 kr. framlagi frá fjelaginu sjálfu — 3000,00
Á eftir 8. lið koma þessir nýir liðir:
I. Styrkur til Ásmundar Sveinssonar, til framhaldsnáms við listaháskólann í Slokkhóimi — 1000,00
II. Styrkur til Jóhannesar Kjarvals listmálara — 1500,00
III. Styrkur til Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, til suðurgöngu....................................... —
2000,00
Á eftir 10. lið koma þessir nýir liðir:
I. Dýrtíðarbót lil Jóhannesar L. L. Jóhannssonar.................................................................... — 3000,00
II. Til sama manns. Endurgreiðsla á prentkostnaði............................................................... —
725,33
III. Til Steins Emilssonar, til fullnaðarnáms á
Þýskalandi (lokaveiting).................................. — 2000,00
IV. Til Valdemars Sveinbjörnssonar iþróttanema
(lokaveiting)...........................................................— 1500,00
V. Til Brynjólfs Stefánssonar verkfræðinema,
til framhaldsnáms............................................— 2000,00
VI. Til hjónanna Arnórs Sigurjónssonar og Helgu
Kristjánsdóttur, til fullnaðarnáms .... — 2000,00
VII. Til Steins Steinssonar verkfræðinema, til að
ljúka námi...........................................................— 2000,00
VIII. Til útgáfu lögfræðilegs og hagfræðilegs tímarits......................................................................... — 1000,00
eftir 9. lið koma þessir nýir liðir:
Til sýslusjóða Mýra- og Borgarfjarðarsýslna, upp
í kostnað við rannsókn Andakilsárfossanna, alt að — 5000,00
þó ekki yfir helming kostnaðar.

Aiþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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b. Til bryggjugerðar á Akranesi, þó ekki yfir einn
þriðja kostnaðar......................................................kr. 8000,00
Styrkurinn er veittur hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps, og skal bryggjan vera til almenningsnota.
7. Við 7. gr. Aftan við greinina koma þessir nýir liðir:
a. Uppbót á eftirlaunum frú Sigríðar Hjaltadóttur — 900,00
b. Uppbót á eftirlaunum frú Ingileifar Aðils ... — 500,00
c. Eftirlaun handa frú Guðrúnu ekkju sr. Matthíasar
Jochumssonar, 2400 kr. ásamt dýrtíðaruppbót samkvæmt launalögum.................................................—
5700,00
8. Á eftir 8. gr. skal koma ný grein:
Viðauki við 21. gr.:
Stjórninni er heimilt að lána Guðmundi sýslum. Björnssyni i Borgarnesi alt að 60000 krónum, til að reisa íbúðarhús í
Borgarnesi, þó ekki yfir 4/s hluta alls byggingarkostnaðar, gegn
þeirri ábyrgð er stjórnin tekur gilda. Lánið er veitt til 30 ára
og ávaxtast með 5°/o. Skal það standa afborgunarlaust fyrstu 2
árin, en endurgreiðist síðan með jöfnum afborgunum á 28 árum.

(B. XXX. 1).
Wd.

130. Eruinvarp

lil laga um viðauka við og brevtingar á lögum nr. 58, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Siglufirði.
Fiutningsmaður: Stefán Stefánsson.
1- gr.
Bæjarfógetinn á Siglufirði skal hafa sömu laun og sýslumenn í lægra
launaílokki, sbr. 11. gr. 3. málsgr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919.
2. gr.
Annar liður 19. gr. bæjarstjórnarlaga Siglufjarðar frá 1919 orðist svo:
Ef rekin er í lögsagnarumdæminu atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm,
svo sem verslun, kaupskapur, þilbátaútgerð, bátfiski, tunnuvinna allskonar,
beitutaka, ferming skipa, allskonar bræðsluvinna, verksmiðjuvinna og smíðar
allskonar, þá má leggja útsvar á þá atvinnu, þótt hún sje ekki rekin nema 1
vikur og alvinnurekandi eða atvinnuþegi eigi heimili eða fast aðsetur annarsstaðar.
Á sildarverkun á höfninni og i kaupstaðnum má leggja útsvar, þótt
sú atvinna sje rekin enn styttri tíma.
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3. gr.
Fyrir siðari málslið 22. gr. komi:
Skal skatturinn áfallinn þann dag, sem niðurjöfnunin er undirrituð af
niðurjöfnunarnefnd.
Aukaniðurjöfnun skal lögð fram til sýnis vikutíma, á sama hátt og fyr
greinir, og frestir allir vera hálfu skemri en við aðalniðurjöfnun.
4. gr.
Utsvör þeirra, sem eiga ekki heima í lögsagnarumdæminu, má taka
lögtaki áður en útsvarsgreiðandi fer burtu eða atvinnan hættir, án þess að
bíða þurfi með auglj’singu lögtaks, en útsvarsgreiðandi á heimtingu á endurgreiðslu útsvars úr bæjarsjóði, að þeim hluta, er útsvarið, eftir kæru útsvarsgreiðanda, kynni að verða fært niður.
5. gr.
Atvinnurekendum í lögsagnarumdæminu er skylt að senda niðurjöfnunarnefnd, þegar hún krefst þess, skrá um nöfn og heimili og ráðningartima
þeirra aðkomumanna, er stunda hjá þeim atvinnu.
Á s t æ ð u r.
Frumvarp þetta, sem er flutt eftir ósk bæjarstjórnarinnar á Siglufirði, er
hvorltveggja í senn, sjálfsögð breyting á einstökum ákvæðum bæjarstjórnarlaganna
og jafnframt — að því er virðist — eðlilegur viðauki við nefnd lög, samkvæmt
þeirri reynslu, sem fengin er, að þvi er snertir greiðslu útsvara til bæjarsjóðs.
Á Siglufirði hagar svo lil, að aðkomumenn, bæði innlendir og útlendir,
safnast þangað um veiðitímann og reka þaðan ýmiskonar fiskveiðar, einkum þó
síldveiðar, og hafa mikinn fjölda manna i sinni þjónustu, sem alloft fara þaðan
að haustinu með mikla peninga. Bæjarstjórnin litur svo á, aö frá þessum mönnum verði bæjarfjelagið að fá gjöld til bæjarsjóðs, í samræmilegu hlutfalli við
aðia gjaldendur, en til þess að nokkur trygging fáist fyrir greiðslu þessara tekna
bæjarsjóðs, verður að leita þeirrar aðferðar við innheimtuna, sem fullnægir fyrirliggjandi kringumstæðum, einkum að því er snertir aðkomandi útlendinga.

(C. IX. 1).
Nd.

131. Tillaga

til þingsályktunar um rannsókn á höfninni í Súgandafirði í Vestur-ísafjarðarsýslu.
Flutningsmenn: Ólafur Proppé, Sigurður Stefánsson og Jón A. Jónsson.
Xeðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að láta rannsaka,
svo fljótt sem unt er, og gera áætlun um dýpkun hafnarinnar við Suðureyri i
Súgandafirði.
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(B. III. 3).

Ed.

I35B. Frumvarp

til laga um æfinlega erfing jarentu.
(Eftir 2. umr. i Ed.)
1. gr.

L’pphæð þeirri, er greiðist ár hverl í erfðafjárskatt, samkv. lögum nr.
15, 11. júli 1911, þó ekki vfir 20900 kr., skal skift í hluti, er nemi 1000
kr. hver.
2. gr.
Hver embættismaður hjer á landi, sem gefur saman hjón, (prestur,
svslumaður eða bæjarfógeti), skal við hvert nýár gefa skýrslu, er gengur til
stjórnarráðsins, um hjón, er hann hefir gefið saman á næstliðnu ári, og tilgreina þar nöfn og heimili hjónanna.
3. gr.
Þeir 1000 króna hlutir, sem nefndir eru i 1. gr., ganga til hjúa þeirra,
er gifst hafa næsta ár á undan og verið hafa i ársvist á giftingardegi minst 5
ár, og eigi á fleiri en 2 heimilum, eftir 20 ára aldur, og ræður hlutkesti milli
hjúa, hverjir hlutina fá, ef fleiri hafa gifst á árinu en verðlaun geta hlotið.
Stjórnarráðið sjer um hlutkestið, og skal niðurstaða þess birt i Lögbirtingablaðinu.
4. gr.
Hjú þau, sem þannig giftast og verið hafa á giftingardegi i ársvist
samkvæmt 3. gr., skulu, el' þau vilja koma til greina við úlhlutun ertingjarenlunnar samkvæmt 3. gr., afhenda þeim, er framkvæmir giftinguna, og í
síðasta lagi á giftingardegi, fullnægjandi skilriki fyrir þvi, að þau hafi verið í
ársvinnumensku eins og lög þessi tilskilja, og skal senda stjórnarráðinu
gögn þau með skýrslunni, sem getur í 2. gr.
Skyldur er hver húsbóndi, sem haft hefir slik hjú i ársvinnumensku,
að gefa drengskaparvottorð um, hversu lengi hjúið var hjá honum sem árshjú. Varðar það sekt, 50—100 kr. til rikissjóös, ef synjað er um að gefa
slikt votlorð.
o. gr.
Eigi skerðir það rjett hjúa til að fá erfingjarentu, þótl þau á vinnumenskutimabilinu bafi með samþykki húsbænda sinna verið við nám velrarmánuðina á alþýðuskólum, svo sem búnaðarskóla eða gagnfræðaskóla, eða
notið almenns náms annarsstaðar, ef þau vinna húsbændunum alt gagn sem
hjú allan annan tíma ársins.
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6. gr.
Þann hlut, sem hjúum hlotnast samkvæmt 3. gr., skal leggja i deild
hinnar æfinlegu erfingjarentu i Söfnunarsjóði Islands undir nafni eigandans
sem vaxtaeiganda.
/. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
<S. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.
(B. XVIII. 2).
>d.

133. lefiidarálit

um frumvarp til laga um eignarnám á landspildu á Bolungarvíkurmölum.
Frá allsherjarnefnd.
í ástæðum frumvarpsins á þskj. 92 er gerð grein fyrir nauðsyn þessa
máls. Nefndin hefir engu verulegu þar við að bæta, og ræður hv. deild til að
samþykkja frumvarpið óbreytt.
Alþingi, 12. mars 1921.
Sigurður Stefánsson,
form. og framsögumaður.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Stefán Stefánsson.

Einar Þorgilsson.

Pjetur Ottesen.

(B. X. 2).
Vd.

134. lefiidaráltf

um frumvarp til laga um biskupskosningu.
Frá allsherjarnefnd.

Meiri hluti nefndarinnar ræður hv. deild til að samþykkja frumvarpið
óbreytt og skírskotar að öðru levti til ástæðna frumvarpsins á þskj. 77.
Alþingi, 12. mars 1921.
Sigurður Stefánsson,

Pjetur Ottesen,

Björn Hallsson,

form. og framsögumaður.

með fyrirvara.

fundaskrifari.

Stefán Stefánsson.

Einar Porgilsson.
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(B. III, 4).
Ed.

135. Bpeyiiiigartillögfur

við frv. til laga um æfinlega erfingjarentu.
Flutningsm.: Björn Kristjánsson.
1. Við 1. gr.
Fyrir orðin »samkv. lögum .... 1911« komi:
samkvæmt lögum um erfðafjárskatt.
2. Við 3. gr.
a. Á eftir orðunum í fyrstu línu »til hjúa þeirra« komi:
þar með talin börn hjá foreldrum.
b. Á eftir orðunum í sömu grein »verðlaun geta hlotið« komi:
Hvert einstakt bjú, sem fullnægir þeim skilyrðnm, sem lög þessi
ákveða, hefir rjett til hluttökunnar.

(B. XXXI, 1).
Vd.

136. Frumvarp

til laga um breyting á (i. gr. laga nr. 18, 16. nóv. 1907, um ellistyrk presta og
eftirlaun.
Flutningsmaður: Magnús Jónsson.
1- grPrestar, sem eftirlaun taka eða eftirlaunarjett eiga samkvæmt lögum
nr. 18, 16. nóv. 1907, eða eldri lagaákvæðum, fá að eftirlaunum
af tekjum
prestakalls þess, er þeir siðast þjónuðu, samkvæmt brauðamati því, er í gildi
var, þá er þeir Ijetu af embætli eða þá er lög um laun embættismanna 28. nóv.
1919 gengu í gildi, ef þeir hafa gengið undir þau lög, og auk þess 20 kr. fvrir
hvert þjónustuár, er þeir hafa gegnt embætti, alt að 35 árum.
Að öðru levti fer um lífeyri presta og eftirlaun eftir ákvæðum laga um
laun embættismanna og laga um liíeyrissjóð fvrir embættismenn.
2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 6. gr. laga nr. 18, 16. nóv. 1907,
svo og önnur lagaákvæði, er koma i bága við þessi lög.
Greinargerð.
Samkvæmt lögum nr. 4, 4. mars 1904, eru eftirlaun embættismanna ákveðin
þannig, að embættismaður fær ps þeirrar embættislaunaupphæðar, er hann hafði,
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þegar hann ljet af embætti, og auk þess 20 kr. fyrir hvert embættisár, alt að 35
árum. Á hinn bóginn eru, með lögum nr. 48, 16. nóv. 1907, eftirlaun presta
ákveðin 15 kr. fyrir hvert embættisár og annað ekki, og sæta nálega allir þeir
prestar, sem nú eru á eftirlaunum eða eftirlaunarjett hafa, þeim kjörum.
Parf ekki að eyða orðum að því að sýna, að hjer er um misrjetti að ræða,
en ef til vill hefir mátt rjettlæla það, meðan prestar höfðu yfirleitt sjerstöðu, hvað
embættislaun áhrærði. En nú, þegar Alþingi hefir, með lögum nr. 71, 28. nóv.
1919, um laun embættismanna, og lögum nr. 72, s. d., um stofnun lífeyrissjóðs
fyrir embættismenn o. s. frv., viðurkent jafnrjelti þessarar stjettar við aðrar
embættisstjettir rikisins, að minsta kosti i orði, sýnist ástæðan til þessa misrjettis í eftirlaunakjörunum vera með öllu fallin niður, og sýnist helst verða
að líta á það sem vangá, að þessu var ekki kipt í lag um leið. Þó mætti afsaka
það með þvi, að engin bein krafa í þá átt lá fyrir Alþingi 1919, en nú, er slík
krafa er borin fram, sýnist ekki mögulegt að vísa henni á bug með sanngirni.
Ber og á það að minnast, að eins og Alþingi skipaði þessum málum með nýnefndum lögum nr. 72, 28. nóv. 1919, um lífeyrissjóð o. s. frv., er komið inn
tilfinnanlegt misrjetti milli þeirra presta, sem af embætti láta með þeim kjörum,
og hinna, sem eldri ákvæðunum verða að lúta. T. d. getur nú sá prestur, sem
af embætti lætur eftir 31 árs þjónUstu, samkvæmt útreikningi biskups átt kost
á lífeyri, er nemur 2250,00 kr., en eftir lögunum frá 1907 fær hann kr. 465,00 í
eftirlaun. Styrkir þetta enn frekar þá skoðun, að hjer sje frekar um vangá að
ræða en annað hjá Alþingi 1919, og þvi sjálfsagðara að kippa því í lag.
Mál þetta var tekið upp af sameiginleguin prestafundi fyrir Árnes- og
Rangárvallaprófastsdæmi 3. og 4. sept. s. 1. Prestafjelag íslands fjekk svo málið
til meðferðar og sendi stjórnarráðinu eiindi um það. Leitaði það umsagnar biskups, og veitti hann því eindregin meðmæli sín, að þetta væri framkvæmt, og sýndi
fram á, að kostnaðaraukinn fyrir ríkissjóð væri mjög óverulegur, eða kr. 7460,34
fyrst um sinn, eri sá kostnaður fer fljótt minkandi, eftir því sem þeir prestar
týna tölunni, sem eftirlaunarjett hafa, og hverfur allur eftir nokkurn tíma. Bendir
biskup á það í þessu sambandi, að af 25 prestum, sem á eftirlaunum eru, sje
1 á níræðisaldri, 9 á áttræðisaldri og 9 á sjötugsaldri, en hinir 6 á sextugsaldri.
Hjer er því ekki uia neina varanlega gjaldabyrði að ræða, heldur er frekar á hitt að líta, að láta ekki þessa fáu menn fara á mis við þá sanngirni, sem
Alþingi 1919 vildi sýna embætlismönnum ríkisins og starfsmönnum þess.

(B. XXXII, 1).
JWd.

137. Frumvarp

til laga um brevtingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.
Flutningsmaður: Magnús Pjetursson.
1- gr.
77. gr. fátækralaganna frá 10. nóv. 1905 skal orða þannig:
Ef þurfalingur fer eftir læknisráði á sjúkrahús, annað en holdsveikra-
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spitala, þá greiðir framfærslusveit hans 2/ð hluta meðlagskostnaðarins, en undir
hann telst og lyf og læknishjálp. Greiðir þá ríkissjóður 3/s hluta hans.
Um berklaveika sjúklinga fer eftir því, sem ákveðið verður i lögutn
um varnir gegn berklaveiki, að svo miklu leyti sem þau lög koma í bága við
þessa grein.
Engan þann styrk, sem veittur er samkvæmt þessari grein, má skoða
sem sveitarstvrk.
2. gr.
Á 78. gr. ofannefndra laga skulu verða þessar brevtingar:
1. Fyrir orðin: »200 kr. um áriða skal koma:
600 kr. um árið, þó ekki yfir 2/s hluta styrksins.
2. »200 kr.« á síðari staðnum í greininni falli burt.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.
Pær greinar fátækralaganna, seni frumvarp þetta tekur til, hafa lengi þótt
að ýmsu leyti óviðunandi, eins og reyndar margt i þeim lögum, enda hefir stjórnin
nú borið fram frumvarp til breytinga á þeim. En þetta stjórnarfrumvarp finst
mjer sáralítil eða engin bót í máli, og síst bæta úr þeim göllum, er mest voru
áberandi. Álít jeg t. d. algerlega rangt að halda uppteknum hætti um það að
ákveða meðlagshluta hreppanna með ákveðinni krónutölu, ekki síst nú, þegar
gildi peninganna er mjög svo á reiki. Og enn fremur bælir stjórnarfrumvarpið
ekkert úr þeim mikla órjetti, er þau sveitarfjelög verða fyrir, er neyðst hafa til
að kosta fleiri en tvo sjúklinga á sjúkrahúsum. Einnig tel jeg það mjög ranglátt
að láta það varða rjettindamissi, þótt menn fyrir sjúkdóms sakir verði efnalega
ósjálfbjarga. Að öðru leyti mun veröa gerð grein fvrir breytingunum við framsögu málsins.

(A. XXX. 4).
M«l.

138. Vtðaukatlllaga

við breytingartillögu á þskj. 129 (fjáraukalög).
Frá atvinnumálaráðherra.
Við 8. tölulið.
Aftan við liðinn bætist:
Landsstjórninni heimilasl að láta virkja og starfrækja á ríkiskostnað
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silfurbergsnániuna í Helgustaðafjalli, og að taka lán til stofnkostnaðarins, gegn veði
í náinunni sjálfri. Rentur og afborganir at láninu teljast með árlegum rekstrarkostnaði, en mismunur á tekjum og gjöldum námunnar færist á Iandsreikning árlega.

(B. XXXIII. 1).

Wd.

139. Frnmvarp

til laga um friðun lunda.
Ftutningsm.: Pjetur Þórðarson.
1- gr.
Sýslunefndum veitist. heimild til að ákveða friðunartíma fyrir lunda,
hverri í sínu hjeraði. Þó niá friðunartíminn ekki styttri vera en 6 vikur, á
timabilinu frá 10. mai til 10. ágúst ár hvert.
2. gr.
Um sektir og málarekstur út af brotum gegn ákvæðum sýslunefndar
samkvæmt lögum þessnm fer eftir lögum nr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun
fugla og eggja.
3. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin fyrri málsgrein c-liðs 3. gr. laga
nr. 59, 10. nóv. 1913.

A s t æ ð u r.
Nú er lundi friðaður frá 10. maí til 20. júní með ákvæði því, er 3. gr.
frv. ætlast til að numið verði úr gildi. Veiðieigendur við norðanverðan Faxaflóa
og á Breiðafirði hafa jafnan álitið, að þessi friðunartími væri hinn óhagkvæmasti,
hvort sem litið er á hina raunhæfuslu þýðingu friðunarinnar eða hagsmuni veiðieigenda. Hvorttveggja fer þar saman, vegna þess að veiðitíminn er nú aðallega
um klaktímann og meðan ungarnir eru ósjálfbjarga, en fullorðni fuglinn þá miklu
rýrari en á þeim tíma, sem hann nú er friðaður. Það virðist vera mannúðlegra að
veiða fuglinn meðan hann er frí og frjáls heldur en um klaktímann. Auk þess
verður aðalveiðitíminn að vera um sláttinn, ef farið er eftir ákvæðum laganna.
Pað er kunnugt, að til eru þó menn, sem ekki vilja breyta friðunartímanum; svo
þess vegna er hjer farið fram á heimild, sem getur gert hvorumtveggja til hæfis.

Alþt, 1921. A. (33. löggjafarþing).

tw
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(B. XXXIV, 1).
Wd.

140. Frumvarp

til laga um stækkun verslunarlóðarinnar í Bolungarvík i Hólshreppi.
Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.
Takmörk verslunarlóðarinnar í Bolungarvík eru: Að sunnanverðu
Hólsá, og nær verslunarsvæðið þaðan yfir Árbæ, Ytri-Búðir og Malir. Að norðanverðu bein lína frá hinum forna Traðarbæ í stekkjartóftina á svo neíndum
Bólum, og bein sjónhending þaðan til sjávar, í stefnu á Bjarnarnúp.
Greinargerð.
Hreppsr.efnd Hólshrepps hefir óskað eftir þessari stækkun á verslunarlóðinni. Nokkur hluti þorpsins nær nú orðið út fyrir hin upphaflegu norðurtakmörk verslunarlóðarinnar, og telur hreppsnefndin stækkjinina nauðsynlega,
vegna byggingarmála kauptúnsins.

(B. XXXV, 1).
lid.

141. Frumvarp

til laga um hvíldartíma hásela á islenskum botnvörpuskipum.
Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.
1. gr.
Þegar botnvörpuskip, sem skrásett er hjer á landi, er í höfn við fermingu eða aflermingu, fer um vinnu háseta eítir þvi, sem venja hefir verið,
nema annars sje getið í ráðningarsamningi háseta.
2. gr.
Þá er skip er ekki í höfn og þó ekki að veiðum, fer um vinnutima og
hvíldir eftir þvi, sem venja hefir verið til og þörf gerist. Þegar svo stendur á,
má þó vinnutími aldrei vera lengri en svo, að liver háseti fái að minsta kosti
8 klst. hvíld í sólarhring.
3. gr.
Þá er skip er að veiðum með botnvörpu, skal jafnan skifta sóiarhringnum i 4 vökur. Skulu 3li hlutar háseta skyldir að vinna í einu, en
hluti
þeirra eiga hvíld, og skal svo skifta vökunum, að hver háseti hafi að minsta
kosti 6 klst. óslilna hvíld i sólarhring hverjum.
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4. gr.
Engin af fyrirniælum 1.-3. gr. gilda þá er skip er i sjávarháska eða lif
skipshafnar í hættu.
5- grSkipstjóri og eigendur eða útgerðarmenn skips bera ábyrgð á því, að
fyrirmælum þessara laga sje fylgt.
6. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 2000—20000 kr. Mál út af
slíkum brotum skulu rekin sem almenn lögreglumál.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.
Á s t æ 8 u r.
Fyrir Alþingi 1919 kom lagafrumvarp um sama efni og þetta, en náöi
þá ekki fram aö ganga. Bak við það frv. stóðu óskir fjölda margra háseta á
botnvörpuskipum, studdar við langa reynslu og sannfæringu um það, að óregla
sú, sem verið hefir á um hvíldartíma háseta á botnvörpuskipunum, væri stórskaðleg heilsu og starfsþreki sjómanna og mætti með engu móti eiga sjer stað
lengur. Sjómenn líta svo á, að starfsþrek þeirra sje dýrmætur höfuðstóll, sem
ekki megi eyða að þarflausu; misbrúkun á honum sje ekki aðeins tjón fyrir
þá sjálfa, heldur líka fyrir útgerðarmenn og allan landslýð.
Og málið er nú borið fram fyrir endurnýjaðar óskir alls þorra háseta,
sem veiðar stunda eða hafa stundað á botnvörpuskipum. Munu um það vera
komnar áskoranir til þingsins frá mörg hundruð sjómönnum úr Reykjavík og
víða annarsstaðar að. Var tilætlunin að láta þessar áskoranir koma fyrir aukaþingið í fyrra, en af því sýnilegt þótti, að þingið mundi þá standa skamma
stund og tæplega vinnast tími til þess að afgreiða málið, þótti rjett að fresta
því að láta áskoranirnar koma fram fyr en nú, að málið er borið fram á þingi.
Geta má þess, að stjórn Sjómannafjelags Reykjavíkur hefir nýlega borið frv.
undir fjölmennan fund í Sjómannafjelaginu, og var það samþykt þar einróma.
Frv. þetta er að nokkru frábrugðið frumvarpinu því 1919. Þar var gert
ráð fyrir 8 klst. hvild á sólarhring. En nú er, eftir frv., stysta hvíld ákveðin 6
stundir. Teíja sjómenn það að vísu ekki nægilegan hvíldartíma, heldur aðeins
nokkra bót á þeim vinnubrögðum, sem nú eiga sjer stað á skipunum. Aftur á
móti líta þeir svo á, að þetta lagaákvæði geti ekki á nokkurn hátt komið i
bága við hagsmuni útgerðarmanna eða fullkomin afnot skipanna, eftir því sem
vinnuskifting er hugsuð í frv. þessu. Frumvarpið getur ekki heldur komið i bága
við afgreiðslu skipa á höfnum nje athafnir skipa í ferðum eða öryggi i hættum.
Einstakar gr. frv. þykir ekki þörf að skýra.
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(B. II. 5).
E«l.

142. Breytingartiilögu1*

við frumvarp til laga um ætinlega erfingjarentu.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 1. gr. »Samkvætnt lögum nr. 15, 11. júlí 1911« falli burt.
2. Við 3. gr. A eftir orðunum: »hjúa þeirra« komi:
þar með talin börn hjá foreldrum.

(A. XXXV, 4).
%<1.

143. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra.
Flutningsm.: Þorsteinn Jónsson.
1. Við 4. gr.:
í stað 25°/oe komi:
27 %o.
2. Á eftir 6. gr. komi ný grein, er verður 7. gr., svo hljóðandi:
Ekkja barnakennara, sem nýtur lífeyris samkv. 5. gr., nýtur enn
fremur úr ríkissjóði árlega T/io af föstum lágmarkslaunum kennarastöðu þeirrar,
er maður bennar hafði, er hann Ijest. Til fastra launa i þessu sambandi
skal telja blunnindi þau, er fylgja starfinu samkvæmt launalögum barnakennara.
f viðbót við líffjeð getur konungur veitt ekkju 100 — 200 kr. árlegan
uppeldisstyrk handa hverju barni hennar og manns þess, er hún nýtur lífeyris eftir, þangað til barnið er fullra 16 ára. Skilyrði fyrir viðbót þessari
er það, að ekkjan verði talin þurfa styrksins, til að veita börnunum sæmilegt
uppeldi.
3. Á eftir 8. gr. komi ný gr., er verður 10. gr., svo hljóðandi:
Föðurlausum og móðurlausum börnum þeirra barnakennara, er laun
taka samkvæmt launalögum barnakennara, getur konungur veitt, hverju um
sig, 200 — 400 kr. uppeldisstyrk árlega, að svo miklu leyti og svo lengi, sem
þau þurfa, þó ekki lengur en þangað til þau eru 16 ára.
4. 7. gr., 8. gr., 9. gr., 10. gr. og 11. gr. frv. verða: 8. gr., 9. gr., 11. gr., 12.
gr. og 13. gr.
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(A. XXXVIII. 5).
Md.

144. Nefndar&llt

um fruinvarp til laga um verslun mð tilbúinn áburð og fóðurbæti.
Frá landbúnaðarnefnd.
Rikisstjórnin hefir lagt frumv. þetta fyrir Alþingi, og hefir það gengið í
gegn um háttv. efri deild án allra efnisbreytinga, en með örlitlum orðabreylingum.
Landhúnaðarnefnd neðri deiidar hefir nú athugað frumv., og viðurkennir
hún það, að tilgangur þess sje mjög nauðsynlegur, sá að tryggja rjett þeirra manna,
er tilbúinn 'áburð eða fóðurbæti þurfa að kaupa.
í*að er alkunnugt, að kraftfóðurkaup eru nú mjög að færast í vöxt. En
reynslan í þessari verslun er þegar búin að sýna það, að brýn þörf er á því að
vernda rjett kaupandans í þessum efnum, þar sem ýmsar af þessum vörutegundum
hafa oft verið stór-skemdar og enda stappað nærri því, að al-ónýtar hafi verið.
Má segja, að þessi vörusvik hafi stöðugt farið í vöxt. Og auk þessara skemda á
vörunni hefir það líka oft brunnið við, að vörumagnið hefir verið að mun minna
en áskilið hefir verið.
Nefndin telur að frumv. muni, að minsta kosti þegar raun kemst á framkvæmd þess, ná tilgangi sínum; þó leyfir hún sjer að leggja til, að þriðju málsgrein 1. gr. verði nokkuð breytt. Þar er það ákveðið, að ef seljandi vanrækir að
gefa út tryggingarskjal, þá hvíli á honum sönnunarskylda á því, að varan hafi
fullnægt þeim skilyrðum, sem »munnlega« hafi verið um samið. Nefndin telur að
þessir munnlegu samningar geti reynst þýðingarlausir, nema þá að þeir sjeu
vottfastir, sem oft myndi reynast misbrestur á, og telur því rjettast, að sem oftast
eða æfinlega sje gefið út tryggingarskjal. Nefndin vill því breyta þessu á þann veg,
að þegar tryggingarskjal er ekki gefið út, skuli litið svo á, að varan sje seld sem
óskemd vara, og hvíli á seljandanum sönnunarskylda á því. Ætti þetta að ýta
undir seljandann að gefa tryggingarskjal, ef hann væri ekki viss í því, að varan
væri algerlega óskemd.
Sömu ákvæði leggur nefndin til, að sett verði í 2. gr.
Nefndin leggur þvi til, að frumv. verði samþykt með þessum

BREYTINGUM.
Við 1. gr.

Þriðja málsgr. orðist svo:
Nú hefir seljandi vanrækt að gefa tryggingarskjalið, og eigi er
heldur skriflegur samningur um kaupin; skal þá líta svo á, að varan
sje seld sem óskemd vara, og hvílir á honum sönnunarskylda um
að svo sje.
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Við 2. gr.

I stað orðanna í siðustu línu 1. málsgr.: »þar sem tilgreindar sjeu
þessar upplýsingar« komi:
Sömuleiðis gilda ákvæði 1. gr., ef enginn skriflegur samningur
eða skirteini er útgefið. A tryggingarskírteini sje tekið fram.
Alþingi, 14. mars 1921.

Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Halisson,
fundaskrifari.

Jón Sigurðsson.

Þórarinn Jónsson,
framsögum.

H. J. Kristófersson.

(B. XXII. 2).
Krt.

145. Befnrtarálit

um frv. til laga um sölu á landspildu, tilheyrandi Þingeyraklaustursprestakalli,
til Blönduóshrepps.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. þetta og leggur einhuga til, að það gangi
fram óbreytt.
Alþingi, 14. mars 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Jón Sigurðsson.

Þórarinu Jónsson.
framsögum.

H. J. Kristófersson.

(A. XVI, 4).

Ert.

146. Kefnrtarálit

um frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka i sínar hendur
alla sölu á hrossum til útlanda, svo og útflutning þeirra.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin telur frumvarp þetta þarft, eins og nú er háttað söluhorfum
íslenskra hrossa i útlöndum, og leggur þvi eindregið til, að það nái fram að
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ganga breytingalaust. Hins vegar væntir nefndin þess, að innanlandskostnaður við
þessa söluaðferð minki frá þvi sem verið hefir.
Alþingi, 14. mars 1921.

j

j

Hjörtur Snorrason,
formaður.

-

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Sigurður Jónsson,
framsögumaður.

i
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(B. XXXVI. 1).

j

til laga um lækkun dýrtíðaruppbótar.

Hd.

147. Frumvarp

j

Fiutningsmenn: Sigurður Stefánsson og Ólafur Proppé.

j
j

Frá 1. júní til 31. desember 1921 veitist stjórninni heimild til að lækka
dýrtíðaruppbætur embættis- og starfsmanna ríkisins um alt að 30°/o.

Ástæður.
Samkvæmt launalögunum er dýrtíðaruppbót embættis- og starfsmanna
ríkisins ekki ákveðin nema einu sinni á ári fyrir næsta ár. Þetta er gert í októbermánuði ár hvert með verðlagsskrá Hagstofunnar. í haust, er verðlagsskráin
var samin, mun dýrtiðin hafa náð hámarki sínu; siðan hafa ílestar nauðsynjavörur lækkað allrnikið í verði, og byrjaði sú lækkun á siðasta ársíjórðungi ársins
1920, eins og sjá má af skýrslu Hagstofunnar i síðastliðnum janúarmánuði. Pað
sem af er þessu ári hefir verðfallið haldið áfram.
Að sama skapi sem þær vörur lækka, sem teknar eru í dýrtíðarverðlagsskrána, lækkar vísitala hennar, og verði sú lækkun þessara lífsnauðsynja
með skjótri svipan á fyrstu mánuðum ársins, sem verðlagsskráin gildir fyrir, þá
getur dýrtiðaruppbótin orðið miklu hærri mikinn hluta ársins en hið raunverulega vöruverð, sem hún var reiknuð eftir, og vörulækkunin þar af leiðandi beinn
ábati fyrir starfsmenn ríkisins.
Það er að vísu síður en svo, að sjáandi sje eítir þessari hagsbót fyrir
starfsmenn ríkisins, bæði þegar lilið er til erfiðra kjara þeirra að undanförnu og
svo hins, að þeir hafa siðan dýrtíðaruppbótin var lögtekin orðið að sæta því,
þótt vöruverð hækkaði milli þess, sem dýrtíðaruppbótin var ákveðin.
En hjer er á fleira að líta, sem gerir frumvarp þetta ekki ósanngjarnt.
Aðalatvinnuvegir landsins hafa sjaldan eða jafnvel aldrei um langan
aldur átt eins örðugt uppdráttar eins og nú. Afurðir lands og sjávar hafa stórfallið í verði á erlendum markaði áður en nokkurt lát varð á dýrtíðinni, og
sumar þeirra liggja enn óseldar af því að litið sem ekkert boð fæst í þær. Frain-
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leiðsla landsins, og þaö í stærstu frainleiðslugreinunum, svo að kalla á heljarþröminni nú sem stendur.
Þetta hlýtur að bitna á ríkissjóðnum. Með þeirri óáran, sem nú er í
atvinnuvegunum, sem undanfarin ár hafa verið stærstu tekjulindir ríkisins, einkum sjávarútvegurinn, má búast við, að ríkistekjurnar þetta ár fari langt niður úr
áætlun fjárlaganna. Þegar svo þar við bætist, að fjárhagurinn er mjög þröngur
undir, þá eru horfurnar alt annað en glæsilegar.
Það eru því allar líkur til, að yfirstandandi ár láti eftir sig mikinn tekjuhalia. Til þess að draga úr þeim halla er frumvarp þetta fram borið. Það er
sparnaðartilraun, og sparnaður er nú svo að segja á hvers manns vörum, sem
eitt af aðalbjargráðunum.
Langstærsti útgjaldaliðurinn á fjárlögunum er launa- og dýrtíðarfúlga
slarfsmanna ríkisins.
Launin eru um ....... 1164000 kr.
Dýrtíðaruppbótin um 1600000 —
Samtals 2764000 kr.
Flestar þær vörur, sem dýrtíðaruppbótin er reiknuð eftir, hafa síðan í
haust fallið allmikið í verði, og eftir því verði, sem á þeim er nú á erlendum
markaði, má búast við mjög miklu verðfalli á þeim á næstunni. Frumvarpið fer
að eins fram á 3O°/o lækkun á dýrtíðaruppbótinni, sem nú er 137,5°/o. Lækkunin
getur því aldrei orðið meiri, hve mikið sein verðfallið verður. Nemi verðfallið
minnu, verður og lækkun minni. Auk þess koma lögin ekki til framkvæmda fyr
en 5 mánuðir eru liðnir af árinu, og þann tíma helst því hin núverandi dýrtíðaruppbót, hve mikið sem verðið lækkar á því timabili.
Eins og nú stendur er hin mesta vá fyrir dyrum, fjárkreppa, framleiðslukreppa og atvinnukreppa. Það má því ætla, að engum vaxi þessi litli sparnaður
i augum.
Sjái stjórnin sjer eftir atvikum fært að nota til fulls þessa heimild, sparast útgjöld ríkisins á yfirstandandi ári um 280000 kr.
Frekari grein fyrir frumvarpinu verður gerð í framsögu málsins í deildinni.

(B, VIII. 2).
Hrl.

148. Nefnrtarálit

um frumvarp til laga um eignarnám á Andakílsfossum og landspildum við Andakílsá til vatnsvirkjunar (þskj. 72).
Frá vatnamálanefnd.
Nefudin litur að vísu svo á, að heimildir til eignarnáms sliks, sem frv
ræðir um, sjeu fólgnar í núgildandi lögum, eu fellst á ástæður flutningsmanna
fyrir þvi, að rjett muni alt að einu að fá sjerstaka lagaheimild til þess. En þá
þykir nefndinni rjettara, að þau lög taki yfir alt það eignarnám, sem þarf til
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fyrirtækis þess, sem um ræðir, og er Ijóst, að til virkjunar fossanna og til raforkuveitu þaðan um hjeruðin þarf heimild til eignarnáms á ýmsu fleiru en frv.
tekur til. Jafnframt þykir nefndinni rjett, að það sje beinlínis ákveðið í lögunum,
hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi, til ftess að eignarnámsheimildina megi
nota, og telur sjálfsagt, að til þess þurfi ákvörðun sýslunefndanna um að verkið
skuli framkvæmt, og samþykki ráðherra til þeirrar ákvörðunar, eins og gert er
ráð fyrir í frv. til vatnalaga, sem nú liggur fyrir þinginu, 59. gr.
Nefndin hefir orðað breytingartillögur sínar eftir tilsvarandi greinum í
vatnnlagafrv. stjórnarinnar (59., 49. og 55. gr.), og þykir rjett að geta þess, að
þær geta samrýmst hvorri skoðuninni, sem ofan á kann að verða, um rjett landeiganda (vatnsbotnseiganda) til valnsins á landi hans.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frumvarp til laga um eignarnám á vatnsrjettindum í Andakílsá o. fl.
2. 1. gr. frv. orðist svo:
Sýslunefndununi í Mýrasýslu og Borgarfjarðarsýslu er heimilað að
taka eignarnámi vatnsrjettindi í Andakílsá og Skorradalsvatni og landspildur
við Andakílsá og Skorradalsvatn, svo sem þarf til virkjunar á Andakilsfossum.
Heimild þessi kemur til framkvæmda þegar sýslunefndirnar hafa
ákveðið að koma upp vatnorkuveri við fossana og raforkuveitu þaðan út
um sýslurnar og fengið samþykki ráðherra til fyrirtækisins.
3. Á eftir 1. gr. komi ný grein, er verði 2 gr., svo hljóðandi:
Heimild sú, er ræðir um í 1. gr., er takmörkuð á þann hált, að
euginn sje með virkjuninni sviítur vatni, sem hann þarf að nota til heimilisog búsþarfa eða til áveitu í ræktunarskyni, nje neinum bakaðir óhæfilegir
örðugleikar um slika notkun, nje vatni, er nota þarf með þeim hætti, spilt
fyrir neinum, svo að til verulegra óþæginda horfi.
4. Á eftir þeirri gr. komi ný grein, er verði 3. gr., svo hljóðandi:
Þegar ráðherra hefir veilt samþykki samkv. 1. gr., eru landeigendur
og leiguliðar á því svæði, sem mannvirkin eiga að ná yfir, skyldir að þola
þau á löndum sínuin og lóðum, svo og að láta af hendi land og mannvirki
og að þola hverskonar afnot af landi, lakmarkanir á umráðarjetti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar verksins, viðhalds þess og starfrækslu, gegn fullu endurgjaldi, sem skal ákveða með mati, ef samkomulag
næst ekki.
5. 2. gr. frv. verði 4. gr.
Alþingi, 14. mars 1921.
Sveinn Ólafsson,
form.

Eiríkur Einarsson,
ritari.

Bjarni Jónsson frá Vogi.
Alþt. 1921. A. (33. lóggjafarþing).

Þorleifur Jónsson.

Jón Þorláksson,
frams.m.
Jakob Möller.
67
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140. Befudarálit

um frumvarp til laga um skiftÍDg ísafjarðarprestakalls í tvö prestaköll.
Frá minni hluta allsherjarnefndar.
Það var upplýst við 1. umræðu þessa ináls, að skifting þessa prestakalls
hefði við fylstu rök að styðjast, og söfnuðirnir æltu því fulla heimting frekari
prestsþjónustu frá hálfu ríkisins.
Nauðsyn skiftingarinnar er augljós, hvort sem litið er á fólksfjöldann eða
á hina sívaxandi örðugleika og kostnað, setn prestsþjónusta Hólssóknar frá ísafirði hefir í för með sjer fyrir söfnuð og sóknarprest. Sökum þessara örðugleika
mynduðu Hólssóknarmenn utanþjóðkirkjusöfnuð fyiir nokkrum árum og rjeðu
sjer prest; voru erfiðleikarnir þó töluvert minni þá en nú; þó var aftur horfið
frá því ráði eftir fá ár, sökum kostnaðar. Hólshreppur hatði þá og um sama
leyti ráðið sjerstakau lækni, er hreppnum ár eftir ár var synjað um af löggjafarvaldinu; lagði hreppurinn á sig fleiri þúsund króna kostnað upp á síðkastið til
að launa lækninum.
Eins og biskup landsins tekur fram í meðinælum sínum til þingsins með
skiftingunni, eru það ekki einungis tíðari messugerðir, sem vaka fyrir söfnuðinum
með þessari skiftingu, heldur og aukin andleg starfsemi prestsins í söfnuðinum
utan kirkju. Sú starfsemi, með hollum oa siðbætandi áhrifum sínum, er því nauðsynlegri, sem í Bolungarvík dvelja menn, svo hundruðum skiítir hvaðanæva af
landinu, langdvölum til að leita sjer atvinnu. Búsettur prestur þar á ólíkt hægra
með að beita sjer fyrir andlegum hagsmununi satnaðarins en ísafjarðarpresturinn,
sem kemur þar sem gestur og verður að hafa þar sem allra stysta dvöl sökum
embættisanna í heimasókninni.
það er ekki minst þessi þörfin, sem knýr Hólssóknarmenn til að leita á
náðir þingsins með þetta mál. Fái þeir enga áheyrn, búast þeir við að verða
aftur að hröklast úr- þjóðkirkjunni og útvega sjer prest með ærnuin koslnaði.
Þeir liafa áður sýnt i verki, að það er ekki uin skör fram, að þeir leita til þiugsins í þessu máli, eins og áður í læknismálinu.
Það er nú á þingsins valdi, hvort það vill neyða þennan söfnuð, einn
fjölmennasta söfnuð landsins, til að hverfa aftur úi þjóðkirkjunni, sökum allsendis
ónógrar prestsþjónustu frá ríkisins hálfu, sem auk þess er kostnaðarsamari fyrir
prest og söfnuð en líklega nokkursstaðar annarsstaðar á landinu.
Minni hlutinn leggur því til, að hv. deild samþykki frumvarpið.

Alþingi, 14. mars 1921.

Sigurður Stefánsson.

Einar Porgilsson.

Þingskjal 150

531

(B. XXXVII, 1).
lid.

150. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 11, 18. maí 1920, um þingmannakosning i
Reykjavík.
Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.
1- gr1. gr. laganna orðist svo:
Alþingismenn Reykjavikur skulu vera 7. Þegar þannig hafa bætst við
3 þingmenn, skal neðri deild Alþingis skipuð 31 þingmanni.
2. gr.
A eftir 6. gr. komi tvær nýjar gr., svo hljóðandi:
.Kjörfund skal setja eigi síðar en kl. 10 árdegis.
3- gr.

Kosning má fara fram á svo mörgum slöðum í bænum sem bæjarstjórn telur nauðsynlegt. Má þá skifta kjósendum i kjördeildir eftir bæjarhlutum eða eftir staírofsröð á kjörskrá. Heimilt er að láta tvær eða fleiri kjördeildir kjósa í sama húsi, en sjeu tvær eða fleiri kjördeildir i sama herbergi,
skulu þær vera skýrt aðgreindar með auglýsingum og gengið frá kjörklefum
samkvæml ákvæðum kosningalaga.
Nú er bænum skift í kjördeildir eftir bæjarhlutum, og skulu þá kjósendur kjósa i kjördeild þess bæjarhluta, þar sem þeir eiga heimilisfang eftir
kjörskránni, þótt þeir sjeu fluttir á annan stað í bænum þegar kosning
fer fram.
Þá er kosningu er slitið í einni kjördeild, skal kjörstjórn þeirrar kjördeildar þegar í stað afhenda kjörstjórn næstu kjördeildar kjörskrárnar. Geta
þá þeir kjósendur, sem áttu eftir að greiða atkvæði, fengið að kjósa þar.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal kosning á þeim þingmönnum,
sem við er bætt með lögum þessum, fara fram fyrsta vetrardag 1921.

Greinargerð.
Fyrir aukaþingið 1920 var lagt frv. af stjórnarinnar hendi um fjölgun
þingmauna í Reykjavík, og var þar ætlast til þess, að þeim væri fjölgað um 4,
svo að þeir yrðu alls 6. í ástæðum þess frv. eru leidd rök að því, að eflir kjósendafjölda, miðað við meðaltal kjósenda i öðrum kjördæmum landsins, ætti
Reykjavík eiginlega öllu fremur rjett á að kjósa 7 þingmenn.
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Samkvæmt manntalinu 1. des. s. 1. var dvalarmannfjöldinn hjer í Reykjavík 17420, en a!ls á landinu 94866 (sbr. 1. hefti Hagtiðindanna þ. á.). Mannfjöldi
utan Reykjavikur er þvi 77446. Nú eru kjördæmakosnir þm. utan Reykjavikur
32, og koma þá 2420 á hvern þm., en í Rvík 4355, en verða eftir frv. 2488, og
er það hærri inannfjöldi en keinur á hvern þm. utan Rvíkur. Kjósendatala í
Reykjavík mun nú vera tæpur helmingur mannfjöldans, og er vafalaust svipað
hlutfall milli kjósenda og maunfjölda annarsstaðar á landinu.
Frv. stjórnarinnar í fyrra náði eigi fram að ganga óbreytt. Má það sjálfsagt að nokkru kenna hinum skamma tima, er þingið stóð, og svo hinu, að
margir þm. töldu rjett, að öll kjördæmaskipun landsins yrði endurskoðuð, og var
um það pfni samþykt þingsályktun í sameinuðu þingi, þar sem skorað er á
stjórnina að leggja fyrir næstu þing frv. til laga, er hafi í sjer fólgið rækilega
endurskoðun alþingiskosningalaga og kjördæmaskipunar í iandinu; en við þessa
endurskoðun munu margir þeirra hafa búist við, að Reykjavík fengi þá þingmannatölu, sem henni bæri í rjettu hlutfalli við mannfjölda annara kjördæma.
Nú hefir þessi endurskoðun ekki farið fram, svo kunnugt sje, og af
stjórnarinnar liendi liggur ekkert fyrir þinginu um þetta. En Reykjavík má ekki
líða við þetta aðgerðaleysi, þar sem hún nú er langverst settaf öllum kjördæmum landsins. Fyrir því er þetta frv. fram borið.
Þólt frv. þetta verði samþ., veröur það alls ekki til þess að seinka fyrir
því, að öll kjördæmaskipun landsins verði endurskoðuð. Þess er full þörf, jafnt
fyrir því, og lítil hætta er á því, að þm. Reykjavíkur yrðu því andstæðir. Og
hjer er ekki farið fram á annað en jafnrjetti við aðra landshluta.
Auk þess eru í frv. þessu nokkrar smábreytingar frá núgildandi kosningalögum. í Reykjavík hagar talsvert öðruvísi til en í öðrum kjördæmum iandsins, og gelur því eigi hið sama átt þar við að öllu leyti. Og þótt breylingar þessar
sjeu smávægilegar, þá hefir reynslan sýnt, að þær eru nauðsynlegar.
Um einstakar greinar er þetta að athuga:
Um 1. gr.
Virðist ekki þurfa frekari skýringa.
Um 2. gr.
Vegna hins mikla fjölda kjósenda er nauðsynlegt að kosningarathöfnin
hyiji eigi síðar en kl. 10 f. hád., þvi að ella er hætt við, að kosning standi fram
á nótt, og er slíkt mjög óþægilegt.
Um 3. gr.
Að vísu er í 7. gr. kosningalaganna frá 3. nóv. 1915 heimild lil þess að
skifta kaupstað í kjördeildir, en rjett þvkir að gera það skýrara, hversu sú skifting megi frain fara. Eins og nú stendur eru í Reykjavík nokkur vandkvæði á
því að fá húsnæði til að kjósa i, og er hentugt, að heimild í þessu efni sje
nokkuð rúm. Síðasta málsgrein greinarinnar á að koma i veg fyrir það, sem vildi
til við siðustu alþingiskosningar, að menn fengu ekki að kjósa vegna þess að
kjördeild þeirra var lokað, enda þótt kosningunni allri væri ekki lokið.
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151. Frumvarp

til laga utn löggilding verslunarstaðar á Suðureyri við Tálknafjörð.
Flutningsm.: Hákon J. Kristófersson.
1- gr.
A Suðureyri, vestanmegin Tálknafjarðar, skal vera löggiltur verslunarstaður.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verslunarlóðarinnar, samkvæmt löguin nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild Stjórnartiðindanna.

Grein argerð.
Það er samkvæmt ósk núverandi ábúanda og eiganda jarðarinnar Suðureyrar í Tálknafirði að jeg flyt þetta frumvarp. Jörð þessi liggur utanvert í Tálknafirði að veslanverðu, og er því mjög hægt til innsiglingar fyrir skip, er þangað
vilja fara. Par er ágætt skipalægi á öllum árstímum og í öllum áttum. Nú á seinustu árum hefir verið gerð þar bryggja fyrir hafskip til að liggja við, svo og
bygðar stórfeldar byggingar, sem er í ráði að nota, sumpart til vörugeymslu og
einnig til notkunar fyrir selveiðastöð, sem væntanlega verður starfrækt þar áður
en langt líður.

(A. XXX. 5).
Kd.

152. Viðauhatillag-a

við brevtingartillögu á þingskjali 129 (fjáraukalög).
Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 8. tölulið.
Aftan við liðinn bætist:
Landsstjórninni heimilast að lána Reykhóla-, Geiradals- og Gufudalshreppum 8000 krónur, til að kaupa fyrir jörð til læknisseturs fvrir Reykhólahjerað.
Lánið skal veitt gegn ábyrgð sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari
tryggingu, er landsstjórnin tekur gilda. Lánið ávaxtist með 5°/o og endurgreiðist
með jöfnum afborgunum á 20 árum.
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153. Wefndarálit

um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1918 og 1919.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og leggur til, aö þaö sje samþykt
með þessum
BREYTINGUM.
1. Við 5. gr.
a. A.-liður (Póstmál) orðist þannig:
Við tölul. 2. Póslflutningur .................... 1918
1919
— — 3. a.—b.Skrifstofukostnaður ...
1918
— —
—
-----... 1919
— — 3. e.Önnur gjöld ...................... 1918
— — —
—
1919

kr. 6810,49
20785,12
4435,50
762,45
— 13844,15
— 30186,92
Kr. 76824,63

b. Fyrir »kr. 2922,82« i E. IV. d. (Gerðatartgaviti)
kr. 7501,07.
2. Við 8. gr.
Greinin orðist þannig:
Sem viðbót við gjöldin í 16. gr. veitast kr.
1919
Við tölul. 4. Rannsókn vatnsvirkja........
— — 5. Miklavatnsmýraráveita ... .
1919
— — 6. Kaup á skurðgiöfu ............
1919
1918
— — 8. b. Laun skógarvarða............
— — 22. b. Ferðakostnaður síldarmatsmanna ................................ 1919
— 23. b. Ferðakostnaður ullarmatsmanna ................................ 1918
— —
—
Ferðakostnaður ullarmatsmanna ................................ 1919
— 29. Eftirlit með áfengiskaupum...
1918
1919
38. Brimbrjótur í Bolungarvik ... 1919

komi:

49167,22
kr. 370,40
—
147,52
— 32558,27
— 5000,00
—

1023,00

—

184,15

—
—
—

2444,65
352,12
1187,99
5899,16
—

Niðurstöðutölur 1. gr. og 5. gr. breytist samkvæmt þessu.
Alþingi, 14. mars 1921.
Sig. Eggerz,
formaður.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Sigurj. Friðjónsson,
rilari.

Björn Kiistjánsson.

Guðjón Guðlaugsson.

49167,26
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154. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 57, 22. nóv. 1907, um vegi.
Flutningsmaður: Einar Þorgilsson.

1- grLandssjóður kostar viðhald vegarins milli Hafnarfjarðarkaupstaðar og
Keflavíkurkauptúns.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.

Á s t æ ð u r.
Frumvarp þetta er fram komið samkvæmt ósk frá sýslunefnd Gullbringusýslu og sýslubúum yfirleitt.
Vegagerðarkostnaður sýslunnar er benni nú svo vaxinn yfir höfuð, og
hlýlur að vaxa enn meira, vegna nýrra vegabóta, sem eigi verður hjá komist og
byrjað er á, að sýslan sjer eigi fært fyrir sig að halda við öllum vegunum, enda
tæplega bægt að ætlast til þess, þó svo atvikaðist, þegar vegalögin voru samin,
að enginn vegarspotti í þeirri sýslu fjekk nafnið »þjóðvegur«.
Öllum, sem staðhætti þekkja, má það kunnugt vera, að ef nokkursstaðar
á íslandi var þörf á að leggja vegi, þá var það í Gullbringusýslu. Og þörfin sjest
hest á því, hversu mikið sýslubuar hafa lagt á sig til að fá vegina, og ber eftirfarandi yfirlit það með sjer.
Frá árinu 1994 til ársins 1920 hafa hrepparnir og sýslusjóður lagt fram
til vegalagninga og viðhalds vega sem hjer segir:
Til vegarins frá Hafnarfirði til Keflavíkur ...... kr. 71727,00 (vegalengd 38 km.)
16
»
— Grindavikurvegarins ...................................... — 39000,00 (
» )
))
— Hafnavegarins — sem eigi er fullgerður enn — 35176,00 (
» )
»
— vegarins frá Keflavík að Ulskáluin ............. — 13633,00 (
13
» )
— er eftir að leggja af þeim vegi ea. 3/i hluta.
— vegarins frá Hafnarfjarðarveginuin yfir svokallaðan »Engidal« til Lamhúsagarðs i
ö
71/: » )
Bessastaðahreppi................................. .......... — 8000,00 (
— viðhalds vegarins frá Hafnarfirði til Keflavíkur og endurbyggingar á Bolafótsbrú á
Njarðvíkurfitjum.............................................. — 11000,00
SamtaJs kr, 178536,00
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Háttvirt Alþingi hefir einnig viðurkent þörfina til þessara vegalagninga,
þar sem það hefir lagt fram allmikið fje til þeirra, oftast nær helming kostnaðarins.
Þó vegurinn milli Hafnarfjarðar og Keflavíkur verði gerður að þjóðvegi,
og viðhald hans kostað af ríkissjóði, þá hefir sýslan samt nál. 45 km. til viðhalds. Þegar á það er litið, og svo hitt, að hún verður að annast uin afborganir
og vexti af öllum vegalánum sínum, sem uú eru um kr. 140000,00, og flest þeirra
dýr víxillán, því að önnur lán hafa bankarnir ekki viljað veita síðustu árin, þá
er það augljóst, að þetta er henni sú fylsta bvrði, sem hægt er að hugsa sjer að
hún geti borið.
Á það skal hjer með bent, að vegurinn inilli Hafnarfjarðar og Keflavíkur er framliald þjóðvegarins á milli bæjarlandanna Reykjavíkur og Hafnarfjarðar og tengir saman höfuðstað landsins og Hafnarfjarðarkaupstað við fimm kauptún: Keflavík, Grindavík, Hafnir, Gerða og Sandgerði, sem alt eru góð fiskiver,
og sum þeirra með þeim fremstu á landinu. Af því er það augljóst, að hann er
mjög fjölfarinn vegur, eigi einungis af sýslubúum, heldur fjölda annara, einkum
Reykjavíkurkaupstaðar-, Kjósar-, Borgarfjarðar-, Arnes- og Rangárvallasýslubúa.
Það virðist því mesta sanngirni mæla með því, að oftgreindur vegur sje tekinn
upp í þjóðvegatölu og viðhald hans kostað af ríkisins fje.

(A. XLVIII. 2).
E<1.

155. Hefiidarállt

um frv. til laga um veiting ríkisborgararjettar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. þetta og leyfir sjer að leggja til, að það
verði samþykt óbreytt.
Maður sá, er ræðir um að veita ríkisborgararjett í frv., kom hingað
til landsins árið 1903 og hefir átt heimilisfang hjer siðan. Hann talar og ritar
íslenska tungu og hefir kynt sig hið besta. Borgarstjórinn bjer í bænum hefir
lýst þvi yfir í brjefi til nefndarinnar, dags. 10. þ. m., að hann geti ekki sjeð neitt
athugavert við, að honum verði veitt ríkisborgararjettindi hjer í landi, og þar sem
hann, eins og tekið er fram í athugasemdunum við stjórnarfrv., hefir mist
rikisborgararjettindi í föðurlandi sinu, eftir þarlendum lögum, vegna hinnar löngu
búsetu utan rikisins, og hefir óskað eftir að fá slík rjettindi hjer, virðist alt mæla
með því, að hann fái þá ósk uppfylta.
Alþingi, 14. mars 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson,
ritari.
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(B. XL. 1).

HM.

150. Frumvarp

til laga um viðauka við 19. gr. laga nr. 71, 2S. nóv. 1919, uin laun cmbættismanna.
Flutningsmenn: Eiríkur Einarsson og Þorl. Guðmundsson.
Aftan við 19. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, bælist:
Skógarvörðurinn í Árnes-, Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslum
hefir að árslaunum 1200 krónur.

Greinargerð.
Slarfsmaður sá, er hjer ræðir um, mun beinlínis hafa gleymst, þótt undarlegt megi virðast, þá er gengið var frá launalögunum. Hann hefir gegnt sýslan
sinni jafnlengi og skógarverðirnir á Vöglum og Haílormsstað og notið sömu
Iauna og þeir, fram að þeim tima, er launalögin gengu í gildi, nema hvað þeir
hafa haft hlunnindi að auki, en hann engin. Þeir eru síðan teknir í launalög, en
honum slept, og hefir hann þvi nú 200 kr. lægri föst laun en starfsbræður hans.
Hjer er bersýnilega um misrjetti að ræða, og er frv. þetta fram komið til
þess að bæta úr því.

(B. III. 6).
IK<1.

157. Friuuvarp

til laga um æfinlega erfingjarentu.
(Eftir 3. umr. í Ed.)
1. gr.
Upphæð þeirri, er greiðist ár hvert í erfðafjárskatt, þó ekki yfir 20000
kr., skal skift í liluti, er nemi 1000 kr. hver.
2. gr.
Hver embættismaður hjer á landi, sem gefur saman hjón, (prestur,
sýslumaður eða bæjarfógeti), skal við hvert nýár gefa skýrslu, er gengur til
stjórnarráðsins, um hjón, er hann hefir gefið saman á næstliðnu ári, og tilgreina þar nöfn og heimili hjónanna.
Alþt. 1921. A. (33, löggjafarþing),

G8

538

Þingskjal 15?

3. gr.

Þeir 1000 króna hlutir, sem nefndir eru í 1. gr., ganga til hjúa þeirra,
þar með talin hörn hjá foreldrum, er gifst hafa næsta ár á undan og verið
hafa í ársvist á giftingardegi minst 5 ár, og eigi á fleiri en 2 heimilum, eftir
20 ára aldur, og ræður hlutkesti milli hjúa, hverjir hlutina fá, ef fleiri hafa
gifst á árinu en verðlaun geta hlotið. Hvert einstakt hjú, sem fullnægir þeim
skilyrðum, sem lög þessi ákveða, hefir rjett til hluttökunnar. Stjórnarráðið
sjer um hlutkestið, og skal niðurstaða þess birt i Lögbirtingablaðinu.
4. gr.
Hjú þau, sem þannig giftast og verið hafa á giftingardegi í ársvist
samkvæmt 3. gr., skulu, ef þau vilja koma til greina við úthlutun erfingjarentunnar samkvæmt 3. gr., afhenda þeim, er framkvæmir giftinguna, og í
síðasta lagi á giftingardegi, fullnægjandi skilriki fyrir því, að þau hafi verið i
ársvinnumensku eins og lög þessi tilskilja, og skal senda stjórnarráðinu
gögn þau með skvrslunni, sem getur í 2. gr.
Skyldur er hver húsbóndi, sem liaft hefir slík hjú í ársvinnumensku,
að gefa drengskaparvottorð um, hversu lengi hjúið var hjá honum sem árshjú. Varðar það sekt, 50—100 kr. til ríkissjóðs, ef synjað er um að gefa
slikt vottorð.
5. gr.
Eigi skerðir það rjett hjúa til að fá erfingjarentu, þótt þau á vinnu*menskutímabilinu hafi, með samþykki húsbænda sinna, verið við nám vetrarmánuðina á alþýðuskólum, svo sem búnaðarskóla eða gagnfræðaskóla, eða
notið almenns náms annarsstaðar, ef þau vinna húsbændunum alt gagn sem
hjú allan annan tíma ársins.

6. gr.

Þann hlut,*sem hjúum hlotnast samkvæmt 3. gr., skal leggja i deild
hinnar æfinlegu erfingjarentu í Söfnunarsjóði Islands undir nafni eigandans
sem vaxtaeiganda.
7. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.
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(A. XIV, 2).

Jkd.

158. 'lefndarálit

um frv. til laga um viðauka viö lög 8. mars 1920, um heimild fyrir landsstjórn
ina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi,
Frá samvinnunefnd viðskiflamála.
Mál þetta hefir verið athugað, fyrst í viðskiftamálanefnd hvorrar þingdeildar fyrir sig og siðan i samvinnunefnd.
Tildrögin til útgáfu bráðabirgðalaga þeirra frá 15. aprii 1920, sem hjer
hafa verið lögð fyrir Alþingi í frumvarpsformi, voru þau, að á aukaþinginu i
febr. 1920 þótti nauðsyn að gera ráðstafanir til þess að hamla vöruflutningi til
landsins, til þess að ekki söfnuðust skuldir fyrir erlendis, vegna þess, að ekki
fengist nægilega mikið fyrir útflultar vörur. Voru því samþykt ofannefnd lög frá
8. mars 1920, um heimild fyrir landsstjórnina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi, og gera þau lög ráð fyrir, að þetta sje framkvæmt
með reglugerð eða reglugerðum. Daginn eftir að þau lög voru afgreidd frá Alþingi var borið fram frv. til laga um peningamálanefnd, sem fór fram á að
heimila stjórninni að skipa 5 manna nefnd, til að hafa ihlutunarrjett um peningaviðskifti íslands og útlanda. Tfmi vanst ekki til að afgreiða það frv. frá
þinginu, en umræðum um það lyktaði með því, að samþykt var svofeld rökstudd dagskrá frá þm. Borgfirðinga (P. O.):
»Með því að nú er að þinglausnum komið, þykir deildinni ekki rjett
að láta þetta mál fara Iengra, en lítur svo á, að stjórnin geti síðar útvegað
sjer með bráðabirgðalögum heimild þá, er frv. fram á, ef hún telur knýjandi
nauðsyn bera lil, og tekur þvi fyrir næsta mál á dagskrá«.
Hinn 11. mars 1920 skipaði stjórnin þvi næst viðskiftanefnd, og gaf út
12. s. mán. reglugerð um innflutning á vörum. Var nefndinni þar heimilað að
banna eða takmarka innflutning á »óþörfum varningi«, en þar til skyldu teljast þær
vörur allar, »sem að dómi nefndarinnar er óþarft að flytja til landsins, eftir þeim
kringumstæðum, sem fyrir hendi eru í hverju einstöku tilfelli«, og töldust þannig
einnig þar til nauðsynjavörur, ef nefndin taldi nóg fyrirliggjandi af þeim. Par
var og ákveðið, að r/i af hdr. af fjárhæð hvers vörureiknings skyldi greiða fyrir
innflutningsleyfi.
Siðan voru umrædd bráðabirgðalög gefin út 15. apríl, og þvi næst sett
reglugerð um peningaviðskifti við útlönd 26. s. mán., og er þar svo fyrir mælt,
að bankarnir hjer skuli leggja undir úrskurð nefndarinnar allar greiðslur til útlanda. Enn fremur er nefndinni heimilað að stöðva peningasendingar í póstávísunum og póstsendingum, eða fresta þeim. Jafnframt var og skipverjum og farþegum á skipum bannað að Ðytja út peninga, fram yfir það, sem nauðsynlegt er
til ferðakostnaðar, nema samþykki nefndarinnar komi til.
Viðskiftanefndin hefir síðan starfað samkvæmt þessum lögum og reglugerðum.
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Þegar umræddar ráðstafanir voru gerðar, var orðinn tilfinnanlegur skortur
á erlendum gjaldeyri, m. a. vegna mjög mikils vöruinnflutnings og skipakaupa
undanfarið og mikils verðfálls á ýmsum íslenskum afurðum. Hins vegar hafði almenningur hjer á landi þá enn nokkurn veginn jafnmikið fje milli handa og
undanfarið, svo að kaupgetan var ekki farin að minka, vöruverð fór sí-hækkandi
og kaupmenn því margir mjög ódeigir að flytja inn vörur. Var því litið svo á
af ýmsum þeim, sem kunnugaslir voru verslunarhögunum, að hæltulegt væri að
láta innflutninginn halda áfram óhindraðan.
Seint á árinu 1920 gerðist sú breyling, að verð á ýmsum nauðsynjavörum tók að lækka erlendis. Eftir það fóru að heyrast raddir um, að innflutnÍDgshömlurnar mundu tefja fyrir tilsvarandi lækkun vöruverðsins hjer á landi.
Jafnframt var og faiiö að þrengjast um fjárhag almennings innanlands, kaupgetan minkuð og menn alment orðnir fastheldnari á fje silt, vegna fyrirsjáanlegs
atvinnubrests og fjárkreppu fram undan. Verðlækkun á nauðsynjavörum erlendis
virðist hafa haldið áfram alt til þessa. En jafnframt hafa afurðir landsins enn
fallið í verði, svo að nú er allri framleiðslu í landinu hætta búin, ef tilkoslnaður
við hana lækkar ekki. En fyrsta skilyrði fyrir því, að framleiðslukoslnaður geti
lækkað, er það, að verð á erlendum nauðsynjavörum lækki hjer á landi, og þar
sem innflutningshömlurnar eru taldar tefja fyrir þeirri verðlækkun, hafa nefndinni
og þinginu borist mjög eindregin lilmæli frá alvinnurekendum (fjel. ísl. botnvörpuskipaeigenda) um afnám innflutningshafta á nauðsynjavörum. Samskonar
áskoranir hafa einnig borist frá kaupmönnum úr mörgum kauptúnum landsins.
Nefndinni þykir það mjög miklu máli skifta, að verðlag erlendra nauðsynja hjer á landi geti lækkað sem fyrst og sem mest. Hún lítur svo á, sem innflutningshömlur geti tafið fyrir slíkri verðlækkun og að þær hafi gert það á
stundum. Henni virðist hins vegar sem nú sje ekki lengur hætta á, að þær vörur
muni flultar inn um hóf fram, þótt slept sje hömlunum, þvi að lækkandi vöruverð og minkandi kaupgeta ætti að vera innflytjendum nægilegt lilefni til varúðar.
Hún vill því að gerðar sjeu nú þegar ráðstafanir til að innflutningshömlur á
nauðsynjavörum verði afnuindar, og leggur til, að Alþingi láli þann vilja í ljós
meö þvi að fella frv. á þskj. 14, en þar með falla þá bráðabirgöalögin frá 15.
april 1920 úr gildi og þar með viöskiftanefndin.
Nefndin viðurkennir, að nauðsyn sje að takmarka póstávisanir frá fslandi
til úllanda fyrst um sinn, en slikar takmarkanir má gera með stjórnarráðstöfun,
án þess að lil komi sjerstök lagaheimi'd, og er þetta alriði þannig ekki því tit
fyrirstöðu, að bráðabirgðalögin sjeu feld úr gildi. Það verður ekki sjeð, að viðskiftanefndin hafi í framkvæmdinni haft úrskurðun um yfirfærslur bankanna til
útlanda, heldur hafi hvor banki ráðið þeim sjálfur fyrir sig, og virðist nefndinni
að svo megi vera áfram. Bann gegn því, að skipverjar eða farþegar flytji peninga til útlanda, virðist þýðingarlaust eins og nú stendur, þvi að þeir einu seðlar,
sem hjer eru í umferð, eru ekki innleystir erlendis, svo nokkru nemi, en gullpeningar og silfurpeningar eru ekki í umferð hjer, og verða því ekki fluttir út.
Telur nefndin því, að afnám reglugerðarinnar frá 26. april, sem að sjálfsögðu
fellur úr gildi með bráðabirgðalögunum, þurfi ekki að valda neinum vandkvæðum.
Það hefir orðið að samkomulagi i nefndinni að fallast á það, að heimildarlögin frá 8. mars 1920 hjeldust i gildi fyrst um sinn, en meö því skilorði,
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að »óþarfur varningur« i þeim lögum merki einungis óþarfar vörutegundir, en
alls ekki nauðsynlegar vörur, þótt landsstjórninni þyki óþarft að flytja þær til
landsins eftir þeim kringumstæðum, sem kunna að vera tyrir hendi I einhverju
einslöku tilfelii. Eftir því sem nefndin vill, að þau lög sjeu skilin, hefir þá
stjórnin samkvæmt þeim heimild til að banna eða takmarka með reglugerð innflutning á óþörfum vörutegundum, sem yrðu taldar upp í reglugerðinni. Þó telur
nefndin óhjákvæmilegt, að undanþágur frá slíku innflutningsbanni sjeu, ef til
kemur, veittar, eflir svipuðum grundvallarregluin og viðskiftanefndin hefir fylgt
hingað til, en telur að stjórnarráðið eigi að afgreiða slíkar undanþágur sjálft
án þess að halda uppi sjerstakri skrifstofu til þess.
Meðal nefndarmanna eru skiftar skoðanir um það, hvort rjett eða hagkvæmt sje að stjórnin noti þessa heimild laganna frá 8. rnars. Meiri hluti nefndarmanna er þeirrar skoðunar, að minkun sú á innfluttu vörumagni, sem leilt gæti
af notkun beimildarinnar, muni nema svo lítilli fjárhæð, að ráðstöfunin yrði
þýðingarlaus tyrir verslunarjöfnuð landsins, og kæmi þvi ekki að haldi til gjaldeyrissparnaðar. En nokkrir nefndarmenn álíta, að upphæðin muni nema svo miklu,
að rjett sje að taka upp þessa tilhögun fyrst um sinn. Varð það að samkomulagi
að leggja það á vald stjórnarinnar, hvort hún notar heimildina eða ekki.
í framsögunni verður gerð nánari grein fyrir upplýsingum þeim, er nefndin
hefir fengið og byggir lillögur sínar á.
Alþingi, 15. mars 1921.
Jón Þorláksson,
form. samvinnun. og framsm. í Nd.
H. Steinsson.
Einar Árnason.

S. H. Kvaran,
ritari samvinnunefndar.

M. J. Kristjánsson,
fundaskrifari Nd., með fyrirvara.

Ó. Proppé.

Björn Kristjánsson.

Jón Baldvinsson.

Pjetur Ottesen.

Sig. Eggerz.

(A. XXXII. 6).
Wd.

159. B'efndarállt

um frumvarp til laga um friðun rjúpna og breyting á lögum um friðun fugla og
eggja, nr. 59 frá 1913.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefir orðið á einu máli um það, að brýna nauðsyn beri til slíkra
ákvæða, sem felast i frumvarpinu. Aftur á móti leit nefndin svo á, að friðunartimi sá, er frumvarpið gerir ráð fyrir, væri heldur stuttur. Pað hefir því orðið
samkomulag innan nefndarinnar um það, að ráða háttvirtri deild lil að samþykkja það með eftirfarandi
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BREYTINGU.
í staðinn fyrir 1. og 2. grein komi svo bljóðandi greÍD, sem verði
1. gr.
Rjúpur skulu alfriðaðar til 1. okt. 1924. Frá því ári sje friðunarár rjúpna
7. hvert ár, talið frá 1. okt. til 30. sept. árið eftir.
Greinatalan breytist samkvæmt þessu.
Alþingi, 16. mars 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Þórarinn Jónsson.

Hákon Kristófersson,
framsögum.

Jón Sigurðsson.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

(B. VI!, 3).
A'd.

160. Nefndarálift

um frv. til laga um skifting ísafjarðarprestakalls f tvö prestaköll.
Frá meiri hluta allsberjarnefndar.
Nefndin hefir athugað þetta frv., en ekki getað orðið á eitt sátt um afdrif þess; getur meiri hluti nefndarinnar engan veginn fallist á, að frv. nái fram
að ganga.
Það má að sjálfsögðu með nokkrum rökum benda á það, að nokkur torveldleiki geti stundum verið á þvi fyrir prestinn á ísafirði að gegna prestsverkum i Bolungarvfk; að landleiðin þangað sje ógreið yfirferðar og sjóvegsferðir
stopular og dýrar.
En eftir upplýsingum þeim, sem meiri hluti nefndarinnar hefir aflað sjer
um þetta atriði málsins, hefir hann fylstu ástæðu til að ætla, að minni hluti
nefudarinnar geri nokkuð mikið úr þessum erfiðleikum, og þó einkum kostnaðinum, sem það hafi í för með sjer fyrir prestinn að komast á annexiuna.
Þegar þetta er borið saman við hvernig hagar til víða annarsstaðar i stórum prestaköllum, þá getur meiri hluti nefndarinnar engan veginn fallist á þetta
sem einhlita ástæðu fyrir skiftingu þessa prestakalls.
Þá er hin ástæðan, að ísafjarðarprestakall sje nú orðið svo fólksmargt,
að ofætlun sje einum presti að inna af hendi prestsverkin.
Með breytingu þeirri, sem orðið hefir á fræðslumálum hjer á landi hin
síðari árin, hefir nálega öllu eftirliti með barna- og unglingafræðslunni verið Ijett
af prestastjettinni.
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í því efni hvílir nú ekki annað á herðum hennar én að grenslast eftir
um kunnáttu barna í kristnum fræðum fyrir ferminguna.
Með þessari breytingu hefir verið ljett af prestastjettinni mjög miklu og
víðtæku starfi.
Prestastjettinni er því, eins og nú er komið, alls ekkert vorkunnarmál að
inna af hendi miklu meira kennimannsstarf og að sinna meiri aukaverkum en
áður var, meðan barna- og unglingafræðslan hvíldi á herðum hennar.
Og meðal annars var þetta lagt til grundvallar, þegar prestakallasameiningin var ákveðin með lögum árið 1907.
Auk þess ber á það að líta, að nú nýtur prestastjettin miklu meiri aðstoðar á ýmsan hátt en áður var í þvi að hafa holl og siðbætandi áhrif á einstaklingana, og styrks í því að sjá fyrir andlegum hagsmunum þeirra.
Þetta alt Ijettir þeim starfið mjög mikið.
Eins og nú er komið launakjörum prestanna, eins og líka annara starfsmanna rikisins, hefir þjóðfjelagið fylstu kröfu til þess og á heimtingu á þvi, að
þeir helgi embættisstarfinu alla krafta sina, og getur þvi mikils af þeim vænst.
Að þessu öllu athuguðu leggur meiri hluti nefndarinnar það til við háltv.
deild, að frumvarpið nái ekki fram að ganga að svo komnu.
Alþingi, 15. mars 1921.
Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Stefán Stefánsson.

Pjetur Ottesen,
framsögumaður.

j

(B. XVIII. 3).

j

Md.

í
j

við frumvarp til laga um eignarnám á landspildu á Bolungarvíkurmölum.

161. Breytingartillag'a

Frá allsherjarnefnd.
1. gr. frumvarpsins orðist þannig:
Hreppsnefnd Hólshrepps í Norður-ísafjarðarsýslu veitist heimild til að
láta taka eignarnámi, til skipsuppsáturs fyrir almenning, landspildu á Bolungarvíkurmölum kringum brimbrjótinn, ásamt leigurjettindum og kvöðum, er á
spildunni hvíla, og öllum mannvirkjum og byggingum, er á henni standa.
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(B. XXXIX. 2).
IWd.

102. Brcytingartillaga

við frv. lil laga um breyling á lögum nr. 57, 2?. nóv. 1907, um vegi.
Flutningsinaður: Einar Þorgilsson.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Vegurinn milli Hafnarfjarðarkaupstaðar og Keflavíkurkauptúns skal vera
þjóðvegur og ríkissjóður kosta viðhald hans.

(A. XXX. 6).
Ai<l.

103. Brcytingartillaga

við breytingartillögur á þskj. 129.
Frá Magnúsi Pjeturssyni.
Við 2. a.
Fyrir »20000,00« skal koma:
17000,00.

(B. XLI. 1).
Hd.

104. Fruinvarp

til laga um breytingu á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919 \Launalög].
Flutningsmenn: Sigurður Stefánsson, Jón A. Jónsson, Þórarinn Jónsson,
ó. Proppé, Pjetur Ottesen, Jón Sigurðsson, Stefán Stefánsson.
1. gr.
Verðlagsskrá sú, sem ræðir um i 33. gr. laga nr. 71, 28. nóv 1919, skal
sett tvisvar á ári, 1. júní og 1. desember, i fyrsta sinni 1. júní 1921, og gildir
hún fyrir næsta misseri á eftir.
2. gr.
I.ög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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Greinargerð.
Samkvæmt launalögunum 28. nóv. 1919 er dýrtíöaruppbót embættis- og
starfsmanna ríkisins ákveðin að eins einu sinni á ári. Vísitala verðlagsskrárinnar,
seni dýrtíðaruppbótin er miðuð við, hækkar og Iækkar samkvæmt verðhækkun
og verðlækkun á þeim vörum, sem teknar eru á verðlagsskrána. Verð á þessum
vörum getur tekið miklum breylingura á heilu ári; geta breytingar þessar valdið
því, að dýrtiðaruppbótin verði ekki í því hlutfalli við vöruverðið, sem launalögin
að sjálfsögðu ætlast til.
Úr þessu er nokkuð bætt með breyting þeirri, sem hjer er farið fram á.
Frekari grein verður gerð við flutning málsins í deildinni.

(A. XXXI. 5).

Ed.

165. Frtimvarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1918 og 1919.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1- gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum 1918 og 1919,
veitast kr. 2280585,63 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2.—9. gr. hjer á eftir.
2. gr.
Sem viðbót við giöldin í 9. gr. veitast kr. 104584,03.

Við tölulið 2.
—
— 4.
— —
—
—
— 5.
— —
—
—
— 7.
—
—

A. Æðsta stjórn
Ulanferðir ráðherra ......... .
Aðstoð og skrifstofukostnaður
—
Ríkisfjehirðisstörf
...........
—
...........
Umbætur og viðhald..........
—
..........

landsins.
1919 kr. 10915,75
1918 — 29329,20
1919 — 27077,74
1667,64
1918 —
1679,30
1919 —
6939,80
1918 —
1919 — 12076,66

B. Hagstofa Islands.
Við tölulið 3. Pappír og prentun
.......... 1918
— —
—
—
......... . 1919
—. — 4. Prentun eyðublaða
.......... 1918
—
—
— 5. Húsaleiga o. fl........................
—
—
—
—
.................. 1919
—
— 6. Aðstoð og skrifstofukostnaður 1918
1919
—
— —
—

kr.
—
—
—
—
—
—

2559,35
6230,52
180,61
1710,26
2598,44
109,05
1509,71

Samtals A—B.

kr.

89686,09

kr.

14897,94

kr. 104584,03

3. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 11. gr. veitast kr. 158754,58.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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A. Dómgæsla og lögreglustjórn.
Við tölulið 4. Hegningarhúsið ............... .. 1918 kr.
_
_
_
—
................... 1919 —
_
_
Sakamálakostnaður
o. fl. ..,. 1918 —
5.
. 1919 —
—
— —
—

3355,09
10040,88
5482,35
6555,88 kr.

25434,20

B. Ymisleg úlgjöld.
450,00
Við tölulið 1. a. Útgáfa Stjórnartíðinda . .. 1918 kr.
450,00
_
—
.. 1919 —
—
7810,32
..
1918
—
—
—
1. b. Pappír og prentun
_
—
.. 1919 — 12714,64
—
—
7906,03
—
2. a. Burðareyrir embættismanna 1918 —
_
—
_
—
1919 — 12706,32
—
—
.. 1918 — 47729,72
2. b. Embættissímskeyti
—
—
—
.. 1919 — 30047,54
—
2639,47
—
3. Brunaábyrgðargjald o. 0. . .. 1918 —
-_
—
5224,62
.. 1919 —
—
—
—
3921,44
..
1918
4. Eftirlitsferðir
................
—
—
—
................ .. 1919 —
1236,73
483,55 kr. 133320,38
—
—
8. Yfirskattanetndir o. fl.
—
—
Samtals A—B kr. 158754,58

Við
—
—
—
—
—
—
—
—

4. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 12. gr. veitast kr.
1918
tölulið 11. Itöntgenstarfræksla
—
—
—
1919
1918
— 14. Holdsveikraspitalinn
—
—
1919
—
— 16. Geðveikrahælið á Kleppi ... 1918
—
—
1919
—
1918
— 17. Heiisuhælið á Vífilsstöðum
—
—.
—
1919
—
— 18. g. Heilbrigðiseftirlit ..........

437976,47.
kr.
6135,00
—
1000,00
— 64921,03
— 67124,05
— 29858,88
— 58337,02
— 112289,31
— 97216,56
—
1094,62

kr. 437976,47

o. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 13. gr. veitast kr. 905906,72.
A. Póstmál.
Við tölulið 2. Póstflulningur
.................. 1918 kr.
—
— —
—
.................. 1919 —
—
—
3. a.—b. Skrifstofukostnaður
1918 —
—
_
—
1919 —
—
— 3. e. Önnur gjöld
..................
1918 —
—
—
—
—
.................. 1919 —

6810,49
20785,12
4435,50
762,45
13844,15
30186,92

kr.

Flyt kr.

76824,6:
76824,63
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Fluttar kr.
B. Vegabætur.
Við tölul.
I. 1. b. Ferðakostnaður o. 11. 1918
— —
I. 2.
—
Verkfróðra aðstoð ...
— —
1919
—
— —
I. 3.
Skrifstofukostnaður
1918
—
—
1919
— —
I. 4.
Eftirlit með vegum
1918
— —
II. 1.
Húnvetningabraut ...
—
— —
—
—
1919
— —
II. 3.
Grímsnessbraut
1918
— —
II. 6.
Viðhald flutningabrauta —
— —
—
—
1919
— —
III. 10.
Vegagerð frá Ljá ...
—
— —
III. 11.
Aðrar vegabætur og
viðhald.................. 1918
_
—
— —
1919
—
— —
V.
Áhöld
..................
— —
VII.
Brú áAuslur-Hjeraðsvötnl918
— —
—
—
1919

Við tölul.
_ —
— —
_ _

Við tölul.
— —
— —
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

II. 1.
—
II. 5.
_

C. Samgöngur
Faxaflóaferðir ... ...
—
... ...
...
Langanessbátur
—
... . ..

á sjó.
1918
1919
1918
1919

D. Símasamband.
Til viðauka símakerfa 1918
II.
—
—
1919
—
IV. 1. a. Laun landssímastjóra
IV. 2.
Laun símaverkfræðings —
Aðstoð og annar kostnIV. 3.
aður .......................... 1918
—
—
1919
RitsímaslöðReykjavíkur
1918
IV. 4.
—
1919
ÞráðlausstöðíReykjavík 1918
IV. 5.
—
—
1919
Ahaldaog
efnisvörður
—
IV. 6.
Ritsímastöð á Akureyri 1918
IV. 7.
—
1919
Rilsimastöð á Seyðisfirði 1918
IV. 8.
—
—
1919
Ritsímastöð á Isafirði 1918
IV. 9.
—
1919
—
Flyt

76824,63

kr.
269,08
—
1793,02
—
6216,80
—
1418,72
—
2052,88
—
95,08
— 30365,38
— 36834,19
—
9449,95
—
9240,80
— 15709,94
—
5196,76
—
—
—
—
—

20438,06
8835,73
9901,30
43362,37
184,61 kr. 201364,67

kr.
—
—
—

3000,00
20571,43
12000,00
12000,00 kr.

kr.
—
—
—

14805,01
15887,16
3000,00
1100,00

3816,87
—
4136,76
— 31407,45
— 38985,21
784,56
—
—
3614,64
—
609,50
—
3771,06
—
9176,76
—
4084,92
—
9909,36
—
3632,20
6153,06
—
kr. 154874,52

47571,43

kr. 325760,73
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Við tölul.
——

IV. 10.
—.
IV. 11.

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

V.
—
VI.
—
VII.

—
—
—
—
—

—
—
—
—
_

—
VIII.
—
IX.
X.

IV. 12.
IV. 13.

Við tölul.
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

I. a.
I. b.
I. c.
—
I. d.
III.
—
IV. a.
IV. d.
V.
—
VI.
—

Fluttar
Símastöð á Borðeyri 1918
—
1919
Símastöð i Hafnarfirði 1918
—
1919
Símast. í Vestm.eyjum 1918
—
1919
1918
Aðrar stöðvar
—
1919
Eyðublöð, prentun o.fl. 1918
—
1919
Viðbótogviðhald stöðva 1918
—
1919
Ferðalög vegna starfrækslu .................. 1918
—
1919
Viðhald landssímanna 1918
—
1919
Alþjóðaskrifstofan i Bern[ —
Loftskeytastöð í Flatey —
E. Vitamál.
Laun vitamálastjóra
1919
Verkfræðings aðstoð
—
Skrifstofuhald.......... 1918
—
........... 1919
Ferðakostnaður
1918
Rekstrarkostnaður vita —
—
1919
Akranesviti
.......... 1918
Gerðatangaviti
—
Sjómerki
...........
—
—
.......... 1919
Ýmislegt
........... 1918
—
.................. 1919

kr. 154874,52 kr. 325760,73
—
1587,48
—
4062,41
—
742,81
—
1844,15
—
709,05
—
1162,57
— 14035,73
— 23752,94
— 26432,07
—■ 38248,65
—
6906,47
— 23735,22
—
—
—
—
—
—

4438,25
3573,88
68088,75
63547,43
97,44
19970,37

kr. 457810,19

kr.
3000,00
—
1366,66
—
1843,68
—
2223,16
—
637,63
— 26845,18
— 30194,03
— 14030,86
—
7501,07
—
1581,58
—
1490,71
— 22899,26
—
8721,98
Samtals A—E

kr. 122335,80
kr. 905906,72

6. gr
Sem viðbót við gjöldin í 14. gr. veitast kr. 121870,94.
Við tölul. b. 2.

A. Kirkjumál.
Bráðabirgðauppbót brauða 1919

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

B. I. Háskólinn.
Við tölul. c. 3. Kennari í efnafræði........... 1919 kr.
— — e. 3. Utanfararstyrkur læknaefna 1918 —
Flyt kr.

kr.

240,00
450,00
690,00_kr.

250,00

250,00
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Fluttar
Viö tölul. e. 3. Utanfararstyrkur læknaefna 1919
Lífíærameinfræða rannsókn —
— — i.
Eldiviður,
ljós og ræsting
1918
— — i— —
—
1919
........... 1918
— — k. 3. Ýmisleg útgjöld
_ _
_
1919
—

kr.
kr.
—
—
—
—
—

B. II. Mentaskólinn.
... 1918
Við tölul. c. 2. Eldiviður, ljós o. 11.
— —
—
—
... 1919
— — c. 3. Skólahús utan og innan ... 1918
— —
—
—
... 1919
— — c. 5. Tímakensla og prófdómendur —
........... 1918
— - c. 9. Ýmisleg útgjöld
—
—
1919

kr.
—
—
—
—
—
—

690,00 kr.
750,00
630,55
6323,82
10079,79
2323,87
4802,12 kr.

250,00

25600,15

7126,27
5044,53
361,28
581,17
1118,75
70,41
262,77

kr.

14565,18

B. III. Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
Við tölul. b. 3. Bækur og kensluáböld ... 1919 kr.
878,83
5076,86
— — b. 5. Eldiviður og Ijós
.......... 1918 —
— ,—
—
1919 —
5893,83
—
...........
805,00
— - b. 9. Ýmisleg útgjöld
—
—

kr.

12654,52

kr.

2521,91

915,90
5591,00
656,46
111,43
6213,88
313,48
986,08 kr.

14788,23

1200,00
1800,00
139,46
1300,00
250,00 kr.
Flyt kr.

4689,46
75069,45

Við tölul. b. 3
—

—

b. 6,
b. 7

B. IV.
Eldiviður og ljós

Kennaraskólinn.
.......... 1918 kr.
.......... 1919 —

Viðbaldskostnaður
Ýmisleg útgjöld

B. V. Stýrimannaskólinn.
Við tölul. b. 1. Tímakensla
.......... 1918 kr.
— —
—
—
.......... 1919 —
— — b. 2 Áhaldakaup
.......... 1918 —
— — b. 3, Eldiviður og ljós
..........
—
—
— —
—
—
.......... 1919 —
— — b. 4, Ýmisleg útgjöld
.......... 1918 —
—
— —
—
.......... 1919 —

Við tölul. b.
— — —
— — c.
— — —
— — d.

B. VI.
Tímakensla
—
Húsnæði m. m.
—
Ýmisleg útgjöld

Vjelstjóraskólinn.
.......... 1918 kr.
.......... 1919 .......... 1918 —
.......... 1919 —
.......... 1918 —

849,07
768,29
144,02
760,53
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Fluttar kr.
B. VII. 1. Bændaskólinn á Hólura.
150,00
Við tölul. b.
Aðstoðarkensla........... .•. 1919 kr.
— — c.
300,00
*.
•
1918
—
Smíði og dráttlíst
— — d. 2. Kensluáhöld
80,64
........... •.. 1919 —
— — d. 3. Eldiviður og ljós
1625,00
... 1918 —
_
— —
5921,81
... 1919 —
—
405,00
— — d. 4. Kaup á stórgripavog
...
—
—
—
—
2123,15 kr.
...
— — d. 5. Ymisleg útgjöld

Við tölul. d. 3.
—
— —
— — d. 4.

B. VII. 2. Bændaskólinn á Hvanneyri.
1186,27
Eldiviður og Ijós
... 1918 kr.
3614,52
... 1919 —
—
108,68
...
Ýmisleg útgjöld
—
—

Við tölul. 2. b.
— —• _
— — 3.
— — —
— — 4.
— — —

B. XI. Yfirsetukvennaskólinn.
Annar kostnaður
... 1918 kr.
... 1919 —
—
Styrkur til námskvenna ... 1918 —
—
1919 —
... 1918 —
Húsaleiga o. II.
... 1919 —
—

B. XIII. Almenn barnafræðsla.
........... •.. 1919 kr.
Við tölul. 1. Til barnaskóla
— — 5. Prófdómarar .................. •»• 1918 —
— .................. ... ... 1919 —
— — —

Við
—
—
—
—
—
—
—
—
—

10605,60

kr.

4909,47

479,56
118,40
6070,00
9340,00
254,00
20,00 kr.

16281,96

656,12
1150,26
2443,08

B. XVI. Daufdumbrakensla.
5070,00
Kenslukostnaður ........... ... 1918 kr.
5685,00
—
.......... ... 1919 —
Samlals A—B

Sem
tölul. 2.
— 2.
— 5.
— 5.
—
— 5.
—
— 15.
— 21.
— 28.

75069,45

kr.

4249,46

kr. 10755,00
kr. 121870,94

7. gr.
viðbót við gjöldin i 15. gr. veilast kr. 32565,38.
Þjóðskjalasafnið:
c. Til að binda inn skjöl m. m. 1919 kr. .......... kr.
Landsbókasafnshúsið:
... 1918 — 3263,33
a. Eldiviður, Ijós o. 11.
.. 1919 — 19700,00
-—
.. 1918 — 3722,79
c. Viðhald og áhöld
1919 — 2256,76 kr.
—
Dómasafn
.................. ... 1918 — 1460,00
f. Listasafnshús..................
•. 1919 — 1500,00
460,00 kr.
1918 —
Mýrarannsókn m. in. ...
kr.
Samtals

202,50

28942,88

3420,00
32565,38
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Við
—
—
—
—
—
—
—
—
—

551

8. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 16. gr. veilast kr. 40167,22.
tölul. 4. Bannsókn vatnsvirkja .......... 1919 kr.
370,40
147,52
Miklavatnsmýraráveita
— —
— 5.
Kaup á skurðgröfu ..........
— 32558,27
— 6.
—
_ 8. b. Laun skógarvarða m. m. ... 1918 — 5000,00
_ 22. b. Ferðak. síidarmatsmanna ... 1919 — 1023,00
184,15
— 23. b. Ferðak. ullarmatsmanna ... 1918 —
— —
1919 — 2444,65
—
352,12
1918 —
— 29.
Eftirlit með áfengiskaupum
— —
—
1919 — 1187,99
— 38.
Brimbrjótur í Bolungarvík
—
— 5899,16 kr.
9. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 19. gr. veilast kr. 469760,25.
Óviss útgjöld
.................. 1918 kr. 245846,56
—
.................. 1919 _ 185726,55
Greiðslur sarnkv. landsreikningi upp á væntanlega
aukafjárveilingu
..........
—
— 38187,14

49167,26

kr. 469760,25

(B. VIII, 3).
1U1.

166. Frumvarp

til laga uni eignarnám á vatnsrjettindum í Andakílsá o. il.
(Ettir 2. umr. i Nd.).
1 gr.
Sýslunefndunum í Mýrasýslu og Borgarfjarðarsýslu er heimilað að taka
eignarnámi vatnsrjettindi i Andakílsá og Skorradalsvatni og landspildur við
Andakilsá og Skorradalsvatn, svo sem þarf til virkjunar á Andakílsfossum.
Heimild þessi kernur til framkvæmdar þegar sýslunetndirnar hafa ákveðið að koma upp vatnorkuveri við fossana og raforkuveitu þaðan út um
sýslurnar og fengið samþykki ráðherra til fyrirtækisins.
2. gr.
Heimild sú, er ræðir um í 1. gr., er takmörkuð á þann hátt, að enginn sje með virkjuninni sviftur vatni, sem hann þarf að nota til heimilis- og
búsþarfa eða til áveitu í ræklunarskyni, nje neinum bakaðir óhæfilegir örðngleikar um slíka notkun, nje vatni, er nota þarf með þeim hætti, spilt fyrir
neinum, svo að til verulegra óþæginda horfi.
3. gr.
Þegar ráðherra hefir veitt samþykki samkv. 1. gr., eru landeigendur
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og leiguliðar á þvi svæði, sem mannvirkin eiga að ná yfir, skyldir að þola
þau á löndum sínum og lóöum, svo og að láta af hendi land og mannvirki
og að þoia hverskonar afnot af landi, takmarkanir á umráðarjetti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar veiksins, viðhaldi þess og starfrækslu, gegn fullu endurgjaldi, sem skal ákveða með mati, ef samkomulag
næst ekki.
1. gr.
Um framkvæmd eignarnámsins skal farið eftir ákvæðum laga nr. 61,
11. nóv. 1917.

(A. XXXVIII, 6).
107. Frumvarp
til laga um verslun með tilbúinn áburð og fóðurbæti.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Þá er verslað er með tilbúinn áburð og meira selt í senn eða sama
manni en 500 kílógr. af hverri tegund, er seljanda skyll, um leið og áburðurinn er afhentur, að afhenda kaupanda tryggingarskjal, undirritað af báðum
málsaðiljum, eða umboðsmönnum þeirra, nema þeir hafi gert með sjer skriflegan samning um kaupin.
1 tryggingarskjalinu sjeu þær upplýsingar um vöruna, sem lög
þessi ákveða.
Nú hefir seljandi vanrækt að gefa tryggingarskjalið, og eigi er heldur
skriflegur samningur um kaupin; skal þá lita svo á, að varan sje seld sem
óskemd vara, og hvilir á honum sönnunarskylda um að svo sje.
1 tryggingarskjalinu skal tilgreina:
1. Nafn seljanda og kaupanda.
2. Þyngd og verð hverrar tegundar af áburðinum.
3. Nafn áburðarins, sem eigi má gefa ranga hugmynd um hver er. Bendi
nafn áburðarins á, af hvaða efnum hann er tilbúinn, skal tilgreina, ef
öðrum elnum er blandað saman við. Sje köfnunarefni i lífrænum samböndum, skal tilgreina uppruna þeirra.
Sje áburðurinn blandinn sandi eða öðrum óverðmætum efnum, skal
tilgreina, hve mikið er af þeim.
4. Efnasamsetning áburðarins i hundraðshlutföllum þannig:
a. Köfnunarefni í saltpjeturssýru.
b. Köfnunarefni í ammoníaki.
c. Köfnunarefni i lífrænum samböndum.
d. Köfnunarefni í cyanamídi.
e. Fosfórsýra, vatnslaus, Ieysanleg í vatni.
f. Fosfórsýra, vatnslaus, óleysanleg bæði i vatni og citrónsýru.
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g. Kali, leysanlegt i vatni.
h. Kalk, (sem kolsúrt kalk).
i. Gibs, (vatnslaust, brennisteinssúrt kalk).
Abyrgð sú, er seljandi tekur á sig með tryggingarbrjefinu, .um lágmarksinnihaid áburðarins af þeim efnum, sem nefnd eru undir stafliðunum
a.—i„ skal tilgreind með einni tölu svigrúmslaust.
Seljandi ábyrgist með undirskrift sinni, að það, sem sagt er i tryggingarskjalinu um áburðinn, sje rjett, og að áburðurinn sje hæfilega þur og mulinn og vel nothæfur.
1 verðlistum, umburðarbjefum og auglýsingum má eigi nota önnur
orðatiltæki um jurtanærandi efni áburðarins en þau, sem nefnd eru undir
stafliðunum a.—i.
2. gr.
Þegar verslað er með fóðurbæti, svo sem korntegundir, oliukökur, sykurúrgang (melasse), síld, sildarmjöl, lýsi og aðrar fóðurtegundir, sem ekki eru
innlendar jarðarafurðir, og meira er selt en 300 kg. af hverri tegund, er seljandi skyldur til á sama hátl og fyrir er mælt í 1. gr., að gefa við afbendingu
vörunnar tryggingarskírteini. Sömuleiðis gilda ákvæði 1. gr., ef enginn skriflegur samningur eðaskírteini er útgefið. Á trvggingarskírteini sje tekið fram:
1. Nafn seljanda og kaupanda.
2. Þyngd og verð hverrar tegundar fóðurbætisins.
3. Nafn fóðurbætisins og úr hverju hann er tilbúinn.
4. Sje fóðurbætirinn búinn til úr fleiri efnum, skal tilgreina, hver þau eru og
í hvaða hlutföllum.
5. Hvort fóðurbætirinn er blandaður annarlegum efnum. Sje það eigi tilgreint, verður að álita, að svo sje ekki.
0. Sje um olíukökur að ræða, skal tilgreina, hvort þær eru tilbúnar af fræi
með hýði eða hýðislausu.
7. Sje um lýsi að ræða, skal ætið gefa tryggingu fvrir, hve margir hundraðshlutar af feiti eru í því að minsta kosti.
<S. Sje um lifur að ræða, skal tilgreint hvers konar lifur; enn fremur hve
margir hundraðshlutar af vatni eða sjó sjeu saman við lifrina, enda sje
slikt ætíð síað frá áður en sala fer fram, að þvi levli sem það getur aðgreinst án bræðslu.
9. Sje um síld að ræða, skal tilgreina veiðitimann, hve nær söltuð, hvort hún
sje metin útflutningsvara, og þá i hvaða flokki. En sje hún það ekki, þá
skal tilgreint, hvort hún hafi verið sölluð óskemd og verið viðhaldið með
nægum pækli í fullbentum og lagarheldum ilátum þar til hún er aíhent.
10. Sje um sildarmjö) að ræða, skal tilgreina, hvort það er unnið úr nýrri
siid eða saltaðri.
11. Sje um fiskmjöl að ræða, skal tilgreina, úr hverju það er unnið, hvort
heldur úr beinum eða innýflum.
12. Sje trygging gefin fyrir ákveðnum næringarefnum í fóðurbætinum, skal
tilgreina, með einni tölu eða með ákveðnum svigrúmstölum, hve margir
hundraðshlutar eru i þvi, þannig:
a. Af köfnunarefniskendum efnum.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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b. Af feiti.
c. Af sykri.

d. Af öðrum kolvetnum, sje um þau að ræða i fóðrinu.
e. Af meltanlegum efnum í hverjum þessara flokka.
Vilji seljandi eigi gefa tryggingu fyrir einhverju í nefndum atriðum,
verður hann að taka fram, að honum sje ekki um þau kunnugt.
Með undirskrift sinni ábyrgist seljandi, að það, sem sagt er um fóðrið,
sje rjett, og sje enginn varnagli sleginn, verður að álíta, að fóðrið sje eigi
blandað neinum efnum, er skaðleg teljast fyrir heilbrigðisástand búpenings,
að það sje óskemt og vel nothæft til fóðurs.
3. gr.
Stjórnarráðið sjer um, að út sjeu geíin eyðublöð fyrir tryggingarskjöl
þau, sem um ræðir í 1. og 2. gr.
Sje það nauðsynlegt, vegna nýrra áburðar- eða fóðurbætisefna, eða
breyttra aðferða við efnarannsóknir eða af öðrum breyttum ástæðum, getur
stjórnarráðið breytt um eða aukið reglur þær, er hjer eru settar um tryggingar.
4. gr.
Stjórnarráðið ákveður í reglugerð, að umbúðir um vörur þær, er
ræðir um í lögum þessum, skuli bera með sjer, eða þeim á annan hátt
fylgja, upplýsingar um:
a. Nafn vörunnar.
b. Nafn verksmiðju eða seljanda.
c. Hvert efnainnihald seljandi ábyrgist í vörunni samkvæmt tryggingarskírteini, hafi það verið gefið.
5. gr.
I verðlistum, umburðarbrjefum og auglýsingum um vörur þær, er lög
þessi ræða um, er bannað að segja nokkuð það, sem orðið getur til þess að
gylla notagildi þeirra, fram yfir það, sem rjett er.
6. gi'Hver kaupandi, er hefir i höndum tivggingarskirteini, samkvæmt 1.
og 2. gr., hefir rjett tii að taka sýnishorn at vörum og láta rannsaka þau á
efnarannsóknarstofu rikisins eða öðrum löggiltum rannsóknarstofum, ef til eru,
eftir þeim reglum, er hjer segir:
1. Taki kaupandi vöruna sjálfur hjá seljanda, er sýnishornið tekið áður en
varan er aíhent, i viðurvist seljanda og kaupanda eða umboðsmanna
þeirra. Taka skal þrjú sýnishorn af hverri tegund, uni þau búa og merkja
eins og ákveðið verður í reglugerð, er stjórnarráðið setur, og leggja með
hverju þeirra blað, er á sje ritað hve nær og hvar sýnishornið er tekið,
með tilvisun til tryggingarskírteinis, samkvæmt 1. og 2. gr. Skal blaðið
undirritað at hlutaðeigendum eða umboðsmönnum þeirra.
Eitt sýnishornið sendist þegar til efnarannsóknarstofunnar, ásamt
tryggingarskírteininu, en seljandi og kaupandi halda sínu hvor, eða umboðsmenn þeiira.
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2. Nú annast seljandi flutning vörunnar á ákveðinn stað, áleiðis til kaupanda, og skal þá, nema hann sanni, að öðruvísi sje um samið, sýnishornið tekið svo fljótt sem auðið er, eftir að vörurnar eru komnar á
ákvörðunarstaðinn, og má eigi dragast lengur en viku, eftir að kaupanda
hefir verið tilkynt að varan sje komin.
3. Sje seljandi eða umboðsmaður hans viðstaddur, þegar varan er afhent,
er farið eftir því, • er segir í tölulið 1. Sje það eigi, skal þannig að farið:
Um leið og kaupandi eða umboðsmaður hans tekur á móti vörunni, skal
hann kveðja til tvo menn, til þess skipaða af lögreglustjóra, að taka
sýnishorn af vörunni, og skulu þeir i öllu fylgjareglum þeim, er um getur
i tölulið 1 í þessari grein, og gefa vottorð um, að reglunum hafi verið
fylgt. Þess skal og getið, hvort vörurnar hafi verið í umbúðum, hve mörg
ifát eða pokar sjeu af hverri tegund og úr hve mörgum af þeim sýnishornin sjeu tekin. Enn fremur skal í vottorðinu tekið fram, hvort álítast
megi, að varan hafi skemst i flutningi, og þá hvernig. Stjórnarráðið gefur
út eyðublöð fyrir vottorð þessi.
1. Sýnishorn þau, sem nú hefir verið um getið, skal taka af vörunni þannig,
að þau sjeu, eftir því sem unt er, meðaltal þeirrar vöru, sem um er að
ræða. Þó verða eigi sýnishorn af þeim hluta vörunnar, sem skemst hefir
i flutningnum eða er rakur eða i skemdum umbúðum, höfð til marks
um annað en skemdir á vörunni.
5. Sje varan í umbúðum og eigi um meira en 5 heildir (poka eða önnur
ílát) að ræða, skal taka sýnishorn af þeim öllum. Sje um meira að ræða,
skal að minsta kosti taka sýnishorn af 10. hverri heild, og aldrei af minna
en 5 af hverri tegund. Öllum sýnishornum sömu tegundar skal blanda nákvæmlega saman, og af þeirri samblöndun skal taka hin umræddu 3
sýnishorn.
Efnarannsóknarstofa rikisins og aðrar löggiltar rannsóknarstofur, ef til
eru, hafa rjett til að láta taka sýnishorn til rannsóknar af vörum þeim, er
lög þessi ræða um', hjá verksmiðjum, sem framleiða þær, og kaupmönnum og
samvinnufjelögum, er versla með þær.
7. gr.
Rannsóknir þær, sem um ræðir i 6. gr., skulu gerðar af efnarannsóknarstofu rikisins, eða öðrum rannsóknarstofum, er til þess kunna að verða
löggiltar af stjórnarráðinu, eftir þeim reglum, er stjórnarráðið setur.
Leiði rannsóknin í ljós, að verðmæt efni varanna sjeu rýrari en ábyrgst
hefir verið, ber seljanda að borga kostnaðinn við rannsóknina. Að öðrum kosti
borgar rikissjóður kostnaðinn að hálfu, en kaupandi að hálfu.
Rannsóknarstofan tilkynnir hlutaðeigendum árangurinn af rannsókninni, og er úrskurður hennar bindandi fyrir báða málsparta.
8- gr.
Nú reynast verðmæt efni áburðar og fóðurs, sem um ræðir i lögum
þessum, rýrari en tilgreint hefir verið á tryggingarskírteinum, að minst geti
verið, og á kaupandi þá rjett til skaðabóta hjá seljanda. Skal rannsóknarstofan áælla þær og úrskurða, eftir reglum, er stjórnarráðið setur. Skal miða
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við þá rýrnun á verðmæti vörunaar, er stafar af þvi, að eigi er efnainnihald
hennar eins og til var skilið, og er seljandi skyldur að greiða þann mismun.
9. gr.
Brot gegu ákvæðum laga þessara og reglugerða, sem settar kunna að
verða samkvæmt þeim, varða sektum, frá 100—2000 krónum.
Með mál út af lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

(C. IX. 2).
Hd.

108. Breytiiigartillaga

við tillögu til þingsályklunar um rannsókn á höfninni i Súgandafirði í Vesturísafjarðarsýslu.
Flutningsm.: Ólafur Proppé, Sig. Stefánsson og Jón A. Jónsson.
í stað orðanna: »Neðri deild Alþingis« komi:
Alþingi.

(A. XXXVII. 3).
Hd.

100. Brey tlngartillögur

við frumvarp til laga um varnir gegn berklaveiki.
Flutningsm.: Jón Sigurðsson.
1. Við 5. gr.
Næstsíðasta málsgrein (»Þeir barnakennarar ... sem hin fyrri launin«) falli burt.
2. Við 6. gr.
Síðasti málsliður (»Nú verður kennari ... eins og sagt er í 5. gr.«)
falli burt.
3. Við 9. gr.
2 málsgrein (»Nú sýkist startandi Ijósmóðir ... og á sama hátt og
um getur i 5. gr.«) falli burt.
4. Við 16. gr.
Fyrir orðin: »óski að greiða« í fyrri málsgr. komi:
sjeu þess megnugir að greiða.
5. Á eftir 20. gr. komi ný grein, sem verður 21. gr., svo hljóðandi:
Lög þessi koma til framkvæmda 1. jan. 1923.
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(B. XLII, 1).
j

Hd.

170. Frumvarp

til laga um stofnun Ríkisveðbanka Íslands.
Frá peningamálanefnd.
I. Ahnenn ákvœði.
1- gr.
Banka skal stofna í Reykjavík, er nefnist »Ríkisveðbanki íslands«. Tilgangur hans er:
1. áð veita lán, trygð með veði í fasteignum á íslandi.
2. að veita lán, trygð með ábyrgð bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelaga.
3. að veita lán til löggiltra fjelaga fasteignaeigenda, er hafa með höndum samvinnumannvirki til . umbóta á fasteignum, svo sem áveitur á engi, raforkuveitur, samgirðingar eða önnur álíka mannvirki, og sjeu lánin trygð með
veði i afgjöldum af eignunum með samskonar forgangsrjetti fyrir öllum veðskuldum sem opinberir skattar væru.
4. að veita lán eða kaupa skuldabrjef, trygð með veði í fasteign og auk þess
með fullri ábyrgð rikisins.
5. að gefa út og selja bankavaxtabrjef fyrir þeim fjárhæðum, er bankinn ver
til útlána samkvæmt ofansögðu, alt að áttfaldri upphæð stofnsjóðs bankans.
Öll lán bankans skulu veitt til endurgreiðslu með ákveðnum afborgunum um langt árabil, en afborgunarlaus föst lán má aldrei veita.
2. gr.
Bankinn tekur við allri forsjá og stjórn veðdeildar Landsbanka íslands,
með öllum hennar skyldum og rjettindum. Að öðru leyti skulu lög og reglugerðir þær, er nú gilda um veðdeild Landsbankans, framvegis gilda um þessa deild
Ríkisveðbanka íslands, þar til allir fjórir flokkar banka vaxtabrjefa veðdeildarinnar eru að fullu innleystir.
3. gr.

Rikissjóður leggur bankanum lil stofnfje, að upphæð 3 miljónir króna.
Stofnfje þetta er eign ríkisins, en endurgreiðslu þess verður ekki krafist fyrri en
bankinn hefir fullnægt öllum skuldbindingum sínum.
Stofnsjóð bankans má auka með nýjum fjárframlögum úr ríkissjóði eða
með yfirfærslum úr varasjóði bankans. Með vfirfærslum úr varasjóði verður stofnsjóðurinn þó eigi hækkaður um meira en eina miljón kr., nema ný lagaheimild
komi til.
4. gr.
Stofnfje bankans greiðir rikissjóður af hendi þannig:
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1. Úr ræktunarsjóði íslands, í skuldabrjefum eða peningum, eina miljón kr.
2. Úr kirkjujarðasjóði, i skuldabrjefum, bankavaxtabrjefum eða peningum, eina
miljón kr.
3. Úr viðlagasjóði, í skuldabrjefum eða peningum, eina miljón kr.
Þar til öðruvisi verður ákveðið, rennur andvirði þeirra þjóðjarða og kirkjujarða, er hjer eftir verða seldar, inn í stofnsjóð bankans og bætist við eign ræktunarsjóðs og kirkjujarðasjóðs í stofnsjóðnum.
Nú kemur fram tap á skuldabrjefum þeim, sem verða lögð út stofnsjóðnum
samkvæmt 1,—3. lið þessarar greinar, og minkar þá eign ríkissjóðs i stofnsjóðnum eins og tapinu nemur; en ef sjóðurinn við það lækkar niður fyrir 3 miljónir
kr., bæti rikissjóður honum það, er á vantar.
Af stofnfjenu greiðir bankinn 2°/o ársvexti fyrstu 10 árin eftir stofnun
hans, en úr þvi 4®/° á ári. Renna vexlirnir til ræktunarsjóðs, kirkjujarðasjóðs
og viðlagasjóðs, að tiltölu við eign hvers þeirra í stofnsjóði bankans.
Nú hrökkva eigi tekjur bankans til þess að greiða vexti af stofnfjenu,
og færir þá bankinn það, sem vantar á vextina, ríkissjóði til tekna, og greiðist sú
inneign, án vaxta, þegar hagur bankans leyfir.
5. gr.
Hreinn ágóði af rekstri bankans skal lagður i varasjóð. Nú verður bankinn fyrir tapi eða árstekjur hans hrökkva eigi fyrir útgjöldum, og greiðist þá það,
er á vantar, úr varasjóði.
6. gr.
Bankinn gefur út skuldabrjef, er hljóða á handhafa (bankavaxtabijef), en
nafnskrá má þau í bókum bankans, og skal þá jafnframt ritað á brjefin, hver
sje eigandi þeirra. Stjórn bankans kveður á um lögun, útlit og fjárhæð vaxtabrjefanna, en sá af ráðherrum íslands, er hefir yfirstjórn bankans, skal hafa
samþykt orðalag þeirra og efni. Til þess að vaxtabrjefin sjeu skuldbindandi fyrir
bankann, skulu þau vera undirrituð af bankastjórn, og auk þess á þau ritað
vottorð ráðherra um, að þau sjeu skrásett i stjórnarráði íslands. Brjefin skulu
kveða á um greiðslu í íslenskri krónumvnt. Þó má jafnframt á brjefunum telja
uppbæðina reiknaða til útlendra peninga.
Eigendur bankavaxtabrjefanna geta fengið hankanum brjef sín til geymslu,
gegn viðtökuskírteini, eða fengið þau innrituð og gerð óframseljanleg og óveðhæf
um sinn, með áritun bankans á brjefin, hvorttveggja eftir nánari fyrirmælum
reglugerðar.
Aldrei má vera í umferð meira af bankavaxtabrjefum en nemur átlfaldri
upphæð stofnsjóðsins, nje meira en nemur fjárhæð þeirri, er bankinn á f skuldabrjefum tyrir lánum, að frádregnum greiddum afborgunum af þeim, en að viðbættu því fje, er afborgað kann að hafa verið af lánunum og biður þess að verða
notað til innlausnar vaxtabrjefum. Eigi mega heldur vaxtabrjef i umferð bera
hærri vöxtu en tilsvarandi skuldabrjef fyrir lánum.
I>á má bankinn, með samþykki stjórnarráðsins, gefa út og selja fyrirfram
bankavaxtabrjef fyrir alt að einni miljón kr. í einu. Skal þá andvirði þeirra, meðan
það biður þess að verða notað til útlána samkv. 1. gr., ávaxtað í Landsbanka
fslands eða á annan fulltryggan bátt, er stjórnarráð samþykkir.
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7. gr.

Til tryggingar vaxtabrjefum bankans er:
Skuldabrjef þau, er bankinn fær frá iántakendum, og aðrar kröfur hans.
Varasjóður bankans.
Stofnsjóður bankans.
Ábyrgð rikissjóðs fyrir 121/? ®/o af upphæð bankavaxtabrjefa í umferð, þegar
taka þarf til ábyrgðarinnar.
Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem þær eru
hjer taldar.
1.
2.
3.
4.

8. gr.
Vaxtabrjef bankans skulu gefin út í flokkuin (seríum). Ákveður bankastjórn, hve nær lokið skuli hverjum flokki; þó skal það ætið gert áður en liðin
eru 8 ár frá þvi er flokkurinn var opnaður. Hafa má tvo flokka opna samtimis.
9. gr.
Bankasljórnin semur og ráðherra staðfestir reglugerð fyrir bankann, er
breyta n>á eða bæta við þegar þörf gerist; þó mega ný reglugerðarákvæði ekki
ná til bankavaxtabrjefa þeirra, sem áður eru út gefin.
í reglugerð skal ákveðið timatakmark, er innlausn allra vaxtabrjefa hvers
flokks skal vera lokið. Þó skal aldrei ákveða innlausnartímann lengri en 55 ár,
talið frá þvi er flokkur er opnaður.
í reglugerðinni skal einnig kveðið á um vaxtabæð brjefanna; en hafa
má í sama flokki tvær eða fleiri deildir með misháum vöxtum, og með happvinningum (sbr. 35. gr.) eða án þeirra.
10. gr.
Vaxlamiðar bankavaxtabrjefanna og útdregin vaxtabrjef skulu innleyst í
bankanum sjálfum og i þeim peningastofnunum öðrum eða verslunarhúsum
innanlands eða utan, er bankastjórnin ákveður með samþykki stjórnarráðsins.
í reglugerð skal lyrirmælt, hvernig haga skuli auglýsingum um greiðslu þeirra.
Vaxtamiðar, sem komnir eru í gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkningar
sköltum og öðrum gjöldum til ríkissjóðs, og skulu gjaldbeimtumenn rikisins
innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á í rfkissjóð.
11. grBankinn er undanþeginn ölium tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og öðrum sköttum, og vaxtabrjef hans skulu ávalt njóta sama skattfrelsis sem skuldabrjef rikisins. Svo á bankinn og rjett á að fá ókéypis eignar- og veðbókarvottorð,
til afnola fyrir sjálfan sig.
Ákveða má í reglugerð, að embættis- og sýslunarmenn ríkisins eða bæjar-,
>sýslu- eða sveitarfjelaga skuli endurgjaldslaust eða gegn hæfilegri þóknun, er
bankinn greiðir, veita honum upplýsingar og aðstoð, svo sem að láta í ljós álit
sitt um verð fasteigna, að hafa eftirlit með viðhaldi veðsettra eigna, að annast
innheiintu árgjalda frá lántakendum eða sölu bankavaxtabrjefa, eða að inna af
hendi önnur álíka störf fyrir bankann.
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II. Tryggingar fgrir lánum.
12. gr.
Fje bankans má lána gegn veði í hverskonar fasteign, sem vera skal, ef
eignin, að áliti bankastjórnar og samkvæmt reglugerðarákvæðum bankans, er
tryggilegt veð fyrir láni til langs tíma. Lánsuppbæðin má aldrei fara fram úr
s/s hlutum af virðingarverði fasteignarinnar, en innan þeirra takmarka má í
reglugerð bankans ákveða, hve mikinn hluta verðs má mest lána út á fasteignir
einstakra tegunda eða flokka.
Hús og önnur mannvirki, er eldur gelur grandað, má því að eins taka
gild sem veð, að þau sjeu vátrygð gegn brunahættu í vátryggingarstofnun, er
bankastjórn og ráðherra telja góða og gilda.
Hús, sem notuð eru til iðnrekstrar eða eru ætluð til einhverrar sjerstakrar,
óvenjulegrar starfrækslu, skulu eigi metin hærra til lántöku en þau mundu verð
til almennrar notkunar.
Að jafnaði skal eigi lánað nema gegn fyrsta veðijetti. En það telst fyrsti
veðrjettjír, þótt áður hvíii fyrsta veðrjettarskuld á eigninni, ef lánið skal notað
til þess að greiða hina eldri skuld og bankinn hefir uppfærslurjett á ^tir henni,
enda haldi hann þá eftir af láninu nægilegri upphæð til að losa öll eldri veðbönd af eigninni. — Það telst og fyrsti veðrjetlur, er bankinn lánar út á eign,
sem áður er veðsett honum eða veðdeild Landsbankans, til viðbótar við lán það,
er hann eða veðdeildin hefir áður veitt.
í reglugerð má þó ákveða, að bankinn geti tekið gildan veðrjett næst á
eftir veðtrygðum skuldum eða kvöðum ákveðinnar tegundar, eða til ákveðinna
stofnana, þó svo að lán bankans, að viðbættum eldii skuldbindingum á eigninni,
fari eigi fram úr 3 s af verðgildi hennar. Af slíkuin lánuin má taka sjerstakt
áhættugjald, er greiðist með auknu tillagi til varasjóðs, eftir nánari fyrirmælum
reglugerðar.
13. gr.
Eignir þær, er bankinn tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða á
þann hátt, er nákvæmar verður tiltekið í reglugeiðum bankans, og skal þar meðal
annars ákveða, hvernig virðingarmenn skuli úlnefndir.
Þá má í reglugerð ákveða, að sjerstök virðing vegna lántökunnar þurfi
eigi að fara fram, ef lánið fer eigi fram úr ákveðnum hluta af virðingarverði
eignarinnar til skatts, alt að hálfri skattvirðingarupphæðinni, og önnur skilriki
eru fyrir hendi, er reglugerð nánar tiltekur.
Lántakendur skulu, svo oft sem stjórn bankans krefst, láta honum í tje
skilríki, er bankastjórnin tekur gild, fyrir því að veðin hafi eigi rýrnað í verði,
svo að bankanum geti eigi verið nein hætta búin. Láti lántakandi farast fyrir að
senda slik skilrfki samkvæmt kröfu bankans, eða hafi bankastjórn orðið þess
vör, að veðsett eign hafi rý’rnað í verði, gelur bankinn látið fara fram skoðui^
eða nýja virðingu á kostnað lántakanda.
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14. gr.
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í virðingargerðum getur bankinn látið tilgreina sjerstaklega verð hverrar
fasteignar eins og hún er frá náttúrunnar bendi, sjálfrar jarðarinnar eða grunnsins, og hins vegar sjerstaklega verð þeirra mannvirkja, er gerð hafa verið á jörðinni eða grunninum, svo sem jarðbóta allskonar, bygginga og annara umbóta.
\íá í reglugerð bankans ákveða, að eigi skuli að jafnaði veitt hærra lán út á
neina fasteign en nemur virðingarverði mannvirkja á eigninni, en að sjálfsögðu
þvi að eins svo hátt, að lánið verði ekki yfir 3/b af virðingarverði allrar eignarinnar. Skal þá i reglugerðinni kveða nánar á um sundurgreining virðingarverðsíns, og má meðal annars ákveða, að jarðabætur skuli eftir nánar tiltekinn árafjölda teljast til jarðarinnar sjálfrar, en eigi lengur til mannvirkja, er ætla má að
þær hafi löngu borgað kostnað sinn að fullu.
15. gr.
Ef lán það, sem sótt er um, er að öllu eða nokkru leyti ætlað til jarðabóla eða annara endurbóta á fasteignum, er hafa í för með sjer varanlega verðbækkun eignarinnar, má við virðingargerð meta sjerstaklega þá verðhækkun og
miða lánsupphæðina við virðingarverð eignarinnar, að meðtaldri verðhækkuninni.
Af láninu má þó eigi greiða út í byrjun meira en lána mælti út á eignina óbætta,
en afganginn jafnóðum og endurbótin er gerð og keinur að gagni til verðhækkunar eigninni.
Áður en slíkt lán er veitt, skal vera fyrir hendi lýsing á mannvirkinu,
kostnaðaráætlun og áætlun um arð af endurbótinni eða verðhækkun vegna hennar.
Á undan hverri útborgun fari fram skoðun eða bráðabirgðamat á mannvirkinu,
og skal aldrei meira útborgað af láninu en svo, að nemi 3/ó af verði eignarinnar
eins og endurbótinni er komið á hverjum tíma, þótt eigi yrði meira að henni
unnið að sinni.
t reglugerð skal gefa nánari fyrirmæli um lánlökuskilyrði og útborgun
slíkra lána.
16- gr.
Lán til bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelaga, eða trygð með ábyrgð þeirra,
skulu því að eins veitt, að stjórnarráðið eða önnur yfirskipuð stjórnarvöld, þau
er hlut eiga að máli, hafi samþykt lántökuna eða ábyrgðina. Skal bankiun hafa
trygt sjer, að bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelagi þvi, er lán tekur eða ábyrgist, sje
bæði rjett og skylt að jafna aukagjaldi á gjaldendur innan fjelags síns, ef þess
skyldi þurfa með til greiðslu höfuðstóls eða vaxta af láni bankans.
Bankinn getur hve nær sem er krafið bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelagið
um skýrslu um eignir þess og efnahag og upplýsingar um alt það, er máli getur
skift um trygging lánsins. Bankinn skal og jafnan áskilja sjer rjett til að segja
upp láninu án fyrirvara, ef viðkomandi fjelag tekur veruleg ný lán án leyfis
bankans eða undirgengst ábyrgð á verulegum upphæðum.
í reglugerð bankans skal nánar ákveðið um lántökuskilyrði og trygging
fyrir slíkum lánum.
17. grLán samkvæint 3. lið 1. gr. veitir bankinn að eins þeim fjelögum, er
Alþt. 1921. A, (.33. löggjafarþing).
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stofnuð kunna að verða samkvæmt sjerstökum lögum og fá lögvarinn rjett til
að leggja afgjaldskvaðir á fasteignir til greiðslu kostnaðar við samvinnufyrirtæki
til umbóta á þeim, með forgangsrjelti fyrir öllum veðskuldum. Skal taka upp i
reglugerðir bankans nánari fyrirmæli um lán þessi og þess sjerstaklega gælt, að
afgjaldskröfur þær, er bankinn fær að tryggingu, geti á engri fasteign orðið hærri
en svara mundi til lánsupphæðar þeirrar, er bankinn gæti veitt gegn veði i eigninni samkvæmt lögum þessum og öðrum útlánsreglum bankans.
18. gr.
Nú verða stofnuð veðlánsfjelög, er ná yfir takmörkuð landssvæði, með
sameiginlegri ábyrgð fjelagsmanna, og fjelagssamþyktir þeirra öðlast staðfesting
stjórnarráðsins, enda telji bankastjórn og ráðberra útlánsreglur fjelaganna jafntryggilegar og ríkisveðbankans; getur þá bankinn keypt skuldabrjef siikra fjelaga
eða veitt þeim lán, gegn tryggingu í veðskuldabrjefum fjelagsmanna og öðrum
eignum hvers fjelags, auk sameiginlegrar ábyrgðar lántakenda fjelagsins. Skal þá
bankinn hafa nákvæmt eftirlit með rekstri hvers fjelags, sem nánar verður mælt
tyrir um i reglugerð, og jafnan bafa í vörslum sinum eða umboðsmanns sins
veðskuldabrjef einstakra fjelagsmanna, að minsta kosti fyrir jafnmikilli upphæð
og lán bankans til veðlánsfjelagsins nema á hverjum tima.
Tillög til varasjóðs (sbr. 22. og 25. gr.) af þessum lánum skulu sjerstaklega ákveðin með reglugerð, og mega þau lægri vera en af öðrum lánum bankans.
19. gr.
Bankinn getur veitt lán eða keypt veðskuldabrjef eða vaxtabrjef, sem i
sjálfu sjer eru trygð með nægilegu fasteignaveði, þótt veðin sjeu eigi eins tryggileg og krafisl er annars i lögum þessum og reglugerðum bankans, ef lánin eða
brjefin auk þess eru trygð með fullri ábyrgð ríkissjóðs. Tekur bankinn brjef þessi
með því gengi, er stjórn bankans og stjórnarráði íslands kemur saman um, og
skal gengið miðað við, að bankinn verði skaðlaus af kaupunum.
20. gr.
í reglugerð má ákveða bæstu og lægstu uppbæð einstaks láns. Þar skal og
ákveða, hvað lánsliminn má vera lengstur fyrir hverja tegund tryggingar. Þó má
eigi ákveða lengri úllánstíma fyrir neina tegund lána en 45 ár.

111. Skyldur og rjettindi lántakenda.

21. gr.
Lán þau, er bankinn veitir, má hann greiða, eftir vali hans sjálfs, i
bankavaxtabrjefum eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum með þeirri upphæð,
sem haun getur fengið fyrir brjefin eða befir þegar selt þau fyiir, að frádregnum
beinum kostnaði við töluna. Semja má um sölu bankavaxtabrjefa hvers flokks
fyrirfram í einu eða fleirtt lagi, enda samþykki stjórnarráðið söluverðið.
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22. gr.
Um leið og lán ei tekið skal lántakandi greiða i varasjóð bankans hnndraðsgjald af lánsupphæðinni, er reglugerð bankans ákveður og má eigi minna
vera en 1 og eigi hærra en 3°/o. Þó má skifta greiðslu þessari þannig niður á
fyrstu ár lánstímans, að minst l/s°'« af lánsupphæðinni greiðist á ári, uns gjaldinu er lokið.
Lántakandi er skyldur að tilkynna bankanum þegar í stað, ef hann gerir
verulegar breytingar á veðsettri fasteign, svo að eignin við það verði verðminni ;
sömuleiðis ef eignin rýrnar til muna i verðgildi af honum ósjálfráðnm orsökum.
Vanræki hann slikar tilkynningar, getur stjórn bankans kraflð hann um gjald tii
varasjóðs, alt að 1% af veðskuld hans.
Þegar veðsett fasteign er seld skal til tilkynna bankanum eigendaskiftin
skriflega innan 2 mánaða, að viðlagðri sekt, alt að 1% af veðskuldinni, er rennur i varasjóð.
ÖIi gjöld og sektir tit varasjóðs skulu trygð með veði i eignum þeim,
er bankinn heflr að tryggingu, á sama hátt og lánin sjálf og vextir af þeim.
23. gr.
Lánum þeim, er bankinn veitir, má hann eigi segja upp, meðan lánþegi
gegnir að öllu leyti skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. Gn ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur svo úr sjer,
að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldunantur eigi
vátrygðum húseignum, er að veði eru og talin eru með i virðingu til lántöku,
eða sje auglýst sala á eigninni vegna veðskuldar með forgangsrjetti fyrir veði
bankans, eða falli á veðið eftirstöðvar af sköttum eða afgjöldum, er ganga fyrir
kröfum bankans, eða sje bú skuldunauts tekið til gjaldþrotaskifta, eða brjóti lánþegi í verulegum alriðum skyldur sinar samkvæmt lögum og reglugerðum bankans eða lánssamningum, er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins
þegar fallnar i gjalddaga fyrirvaralaust.
Þegar eigendaskifti verða að veðsettri eign, getur bankinn heimtað lánið
endurgreitt að nokkru eða öllu leyti. En vilji nýr eigandi taka að sjer lánið, má
það verða, ef eignarheimild hans er sönnuð og bankastjórnin samþykkir.
Ávalt þegar lán er fallið i gjalddaga, getur bankinn til lúkningar höfuðstóli lánsins, vöxtum og rjettkræfum gjöldum til varasjóðs, látið selja veðið við
opinberl uppboð, án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms, samkv. ákvæðum
í tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., eða Iátið Ieggja það
bankanum út til eignar, ef þörf er á. Bankinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir
sína hönd við uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina,
nema þau sjeu auðsjáanlega á rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða
ónýta uppboðið með neinskonar dómsskoti.
Bankinn hefir aftur á móti ábyrgð á því, að skuldin sje rjett og komin
í gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu því, er
hann heflr skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu. Bankinn
getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fram fara á skrifstofu uppboðshaldara.
í stað þess að veðsett eign verði seld á uppboði, getur skuldunautur, ef
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hann kýs það heldur og baukastjórnin samþykkir, afhenl bankanutn cignina li!
fullra umráða og gefið honum óafturkallanlegt umboð til að selja hana eða verja
henni til greiðslu skuldarinnar á hvern hátt, er bankastjórn telur henfugt. Skal
þá bankinn að síðustu gera eiganda reikningsskil og skila honum því, er hann
kann að hafa haft upp úr eigninni umfram veðskuldina og allan kostnað sinn;
en að sjálfsögðu greiði skuldunautur það, er á vantar, ef eignin hefir eigi hrokkið fyrir veðskuldinni.
Nú greiðist eigi veðskuld að fullu nieð söluverði veðsettrar eignar, og getur
bankinn þá látið taka fjárnámi aðrar eignir skuldunauts fyrir eftirstöðvum skuldarinnar, eins og fyrir hendi væri dómur eða sátt, fallin i gjalddaga. En skuldunaut er fijálst að höfða mál gegn bankanum til endurgreiðsiu og skaðabóta, ef
hann telur kröfur bankans eigi rjettmætar.
24. gr.
Þegar veðsettar eru eignir, er eldur getur grandað og taldar eru með í
virðingu til lántöku, skal lántakandi framselja bankanum kröfu sina til brunabótanna, ef þær skyldu brenna. Getur hankinn krafist þess að annast sjálfur
greiðslu hinna árlegu vátryggingariðgjalda, gegn því, að árleg ákvæðisgjöld lánþega
til bankans hækki að sama skapi, svo að bankinn verði skaðlaus.
Nú verður brunatjón á veðsettri eign, og skal þá bankinn hefja brunabæturnar og greiða lánþega af þeim svo mikið, sem stjórn bankans telur óbætt,
svo að lánið sje fulltrygt. Eftirstöðvar brunabótanna getur bankinn, eftir ósk lánþega, geymt og ávaxtað um alt að tveggja ára tíma, og greitt lánþega Qeð er
hann hefir endurreist eignina að öllu eða svo miklu leyti, að bankastjórn telji
veðið tryggilegt. Ella skal taka fjeð upp i lánið sem auka-afborgun.
25. gr.
Skuldunautar bankans skulu greiða vexti, afborganir og tillög til varasjóðs í einu lagi, með jafnri upphæð samtals hvern gjalddaga, en gjalddagar sjeu
einn eða tveir ár hvert, eftir ákvæðum reglugerðar.
Vextir af hverju láni skulu ávalt jafnháir og bankinn greiðir af bankavaxtabrjefum þeim, sem út eru gefin vegna lánsins. Ef brjefin eru happvinningabrjef (sbr. 35. gr.), skal þó í þessu sambandi telja til vaxta af þeim hundraðsgjald það, er bankinn skuldbindur sig til að verja árlega til happvinninga af
brjefum þess flokks, er þau tilhevra.
Afborgunargjaldið skal að minsta kosti nema svo miklu hundraðsgjaldi
af upprunalegri upphæð lánsins, að þvi verði lokið innan þess tíma, er reglugerð
ákveður lengstan fyrir lán af hverri tegund. Bankastjórn getur þó leyft, að afborgun
af lánum til jarðabóta eða til fjelagsmannvirkja (sbr. 1. gr. 3. lið) sje frestað
um 1 eða 2 fyrstu ár lánstímans, gegn því að ákvæðisgjöldin verði upp frá því
tiltölulega hærri, svo að láninu verði alt að einu lokið á tilskildum tíma.
Upphæð árstillagsins til varasjóðs skal ákveðið í reglugerð bankans; þó
skal það eigi minna vera en 1/í°/o og eigi hærra en s/4°/o af eftirstöðvum lánsins
eins og þær voru fvrir hvern gjalddaga. Má tillagið vera mishált, eftir þvi, hverrar tegundar lánið er.
Á hinum ákveðnu gjalddögum má hver láulakandi, án undangenginnar
uppsagnar, greiða auka-afborganir af skuld sinni, þó ekki minna en 100 kr. í einu,
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eða eudurborga hana að öllu leyli ineð bankavaxtabrjefum sama flokks og flokksdeildar og þau brjef voru, er hafa verið gefin út vegna lánsins, eftir ákvæðisverði bijefanna. Útdregin bankavaxtabrjef (sbr. 28. gr.) verða þó eigi notuð til
slíkrar endurgreiðslu lána eða auka-afborgana.
Nú vill skuldunautur greiða í peningum auka-afborganir á ákveðnum
gjalddögum, eða endurgreiða þannig lán sitt að fullu milli gjalddaga, og skal þá
bankinn taka við greiðslunni fyrirvaralaust, ef hann getur það sjer að skaðlausu.
Ella má hann krefjast uppsagnar á láninu með svo löngum fyrirvara til næsta
innlausnardags bankavaxtabrjefa, að tilsvarandi upphæð brjefa verði þá innleyst,
eða krefja skuldunaut um aukagjald, svo hátt, að bankinn geti sjer að skaðlausu
geymt fjeð þar lil vaxtabrjefin geta orðið innlevst.
26. gr.
Bankinn getur krafist þess, að jafnframt umsókn um lán sje fyrírfram
greiddur áætlaður kostnaður við skoðun og virðingu eignar þeirrar, sem boðin
er að veði, og annar undirbúningskostnaður, sem ei verður bjá komist, þótt ekki
verði úr lántökunni.
í reglugerð skal ákveða ferðakostnað og þóknun til virðingarmanna, er
bankinn kann að útnefna, og þeirra starfsmanna bankans, er framkvæma skoðun veðsettra eigna samkv. 15. gr., eða önnur störf, er lántakendum ber að greiða.
27. gr.
Hver lánlakandi er skyldur að hlíta lögum og reglugerðum bankans,
með þeim breytingum, sem löglega verða á þeim gerðar, og skal þar að lútandi
ákvæði tekið upp í skuldabrjef þau, er lántakendur undirskrifa.

IV. Sjóðir banka og vaxtabrjef.
28. gr.
Hver flokkur og hver vaxtadeild innan flokks, et fleiri eru en ein, skal
hafa sjerstakan árgjaldasjóð og skulu í hann lögð öll árgjöld lántakenda, að frádregnum árstillögum til varasjóðs.
Af sjóðum þessum skal fyrst og fremst greiða vexti aí bankavaxtabrjefum
í umferð, en þvi, sem þá er eftir í hverjum sjóði, skal árlega varið til að innleysa vaxtabrjef þess flokks eða flokksdeildar, er í hlut á. Skulu vaxtabrjef þau,
er á að innleysa, dregin út eftir hlutkesti, er notarius publicus hefir umsjón með
og fer fram i viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðherra til þess, en hinn
bankastjórnin. Þá er hlutkesti hefir fram farið, skal auglýsa, með minst 6 mánaða fyrirvara, númerin á bankavaxtabrjefum þeiin, er upp hafa komið til innlausnar, og á hverjuin gjalddaga þau verði útborguð. I reglugerð bankans skulu
sett nánari ákvæði um auglýsingar þessar.
Aukaafborgunum og endurborgunum lána, sem greiddar eru í peningum,
má verja til nýrra útlána, þó svo, að hin nýju lán endurgreiðist fyrir þann tíma,
er önnur lán sama flokks eiga að vera öll greidd. Ella skal þessu fje varið til
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að inuleysa bankavaxtabrjef, er skulu dregin úl eftir blutkesti eins og áður segir,
eða keypt inn til innlausnar,
Bankinn má og á þann hált og með þeim fyrirvara, er áöur segir, innleysa bankavaxtabrjef sin í stærri stil, eða innkalla heilan flokk eða flokksdeild
vaxtabrjefa til innlausnar í einu, með auglýsingu og sama fyrirvara. Þó getur
bankastjórn með samþykki stjórnarráðs afsalað sjer rjetti til að innkalla þannig
heilan flokk eða flokksdeild brjefa um ákveðinn áraíjölda frá útgáfudegi þeirra.
29. gr.

í varasjóð renna tekjur samkv. 22. gr., árstillög samkv. 25. gr., vextir af
varasjóðnum sjálfum og allar aðrar tekjur bankans, sem eigi eru sjerstaklega
ákveðnar til annars. í varasjóð bankans renna og varasjóðir veðdeildarflokka
Landsbanka fslands jafnóðum og bankavaxtabrjef hvers flokks eru að fullu
innleyst.
Sjóðurinn skal í heild sinni vera til tryggingar öllum úlgefnum bankavaxtabrjefum, en í bókum bankans má sundurgreina hann f deildir, eftir því,
sem ástæða þykir til.
Af fje varasjóðs má veita lántakendum aukalán í peningum, alt að þeirri
upphæð, er afföll af bankavaxtabrjefum þeim nema, er þeir fá lán sfn greidd
með. Þó má aðallán og aukalán til samans ekki fara fram yfir 3/s hluta virðingarverðs eignar þeirrar, sem að veði er, og skulu aukalánin endurgreidd á eigi
lengri tíma en 5 árum.
Fje varasjóðs skal að öðru leyti ávaxtað í bankavaxtabrjefum bankans
sjáffs eða á annan tryggilegan hátt, er reglugerð ákveður og stjórnarráð samþykkir.
Nú hefir bankinn orðið að taka að sjer veðsetta eign (sbr. 23. gr), og
hafi hún eigi selst innan árs frá þvi er bankinn tók hana að sjer, og skal þá úr
varasjóði greiða veðskuldina, eða að minsta kosti svo mikinn hluta hennar, aö
eftirstöðvar veðskuldar á eigninni sjeu eigi hærri en þriðjungur virðingarverðs
hennar til lántöku, nje heldur hærri en boðið var hæst í eignina, ef uppboð var
reynt á henni. Upphæð þeirri, er varasjóður þannig greiðir til lækkunar veðskuldinni eða ti! lúkningar henni, skal varið til innlausnar bankavaxtabrjefa þess
flokks eða flokksdeildar, er lánið tilheyrir. — Skal eignin sfðan seld svo fljótt
sem unt er eða sýnt þykir, að eigi sje ávinningur að biða lengur með söluna,
og getur þá kaupandi tekið að sjer eftirstöðvar lánsins. Meðan bankinn hefir
slika eign á höndum sjer, skal eigi að síður árlega greiða tilskildar afborganir og
vexti af láninu, er greiðist úr varasjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrökkva eigi
til þess. 1 ársreikningum bankans skal gera sjerstaklega grein fyrir hverri eign,
er þannig er ástatt um.
30. gr.
Jafnóðum og bankinn innheimlir lán þau, er stofnsjóður verður útlagður
með samkv. 4. gr., skal ávaxta stofnsjóðinn í islenskum ríkisskuldabrjefum,
bankavaxtabrjefum bankans sjálfs eða öðrum verðbrjefum, er bankastjórn og
stjórnarráö telja trygg. Meðan fje sjóðsins kann að biða þess að verða
þannig komið fyrir, skal það ávaxtað í Landsbanka íslands eða annari tryggri
peningastofnun, er stjórnarráð samþykkir. Má og verja þvi fje til útlána um
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stuttan tíma, ekki yfir 6 mánuði, gegn handveði i bankavaxtabrjefum bankans
eða öðrum verðbrjefum, er stofnsióðinn má geyma i samkvæmt þessari grein.
Handveðslán þessi mega eigi hærri vera en 8°/o fyrir neðan gangverð hinna
veðsettu brjefa á þeim tíma, er lán er veitt.
Nú hefir bankinn orðið fyrir tapi og varasjóður hrekkur eigi tii greiðslu
þess, og greiðist þá tapið úr stofnsjóði. Ef sjóðurinn á þennan hátt lækkar um
10%, má bankinn eigi halda áfram að gefa út bankavaxtabrjef eða veita lán,
nema Alþingi ákveði á ný, að bankinn skuli halda áfram störfum og með hvaða
skilyrðum.

\
:

<
!

31. gr.
Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innieysa skai samkvæmt 28. gr., geta gegn því að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja,
fengið útborgaðan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að
greiða vexti af böfuðstólnum upp frá því.
Ef áritun á brjef sýnir, að það sje eða hafi verið eign ákveðins manns,
verður andvirði þess því að eins greitt handhafa, að eigi veiði annað sjeð en
að hann sje rjeltur eigandi samkvæmt óslitnum framsöium, rituðum á brjefið,
eða það hafi aftur verið framselt til handhafa; en bankinn ber eigi ábyrgð á því,
þótt framsölin sjeu fölsuð eða röng að öðru leyti.
Vaxtabrjef bankans og vaxtamiðar þeirra eru undanþegin kyrsetning og
löghaldi, og greiðsla andvirðis þeirra tii rjettra eigenda eða löglegra handhafa
verður eigi hindruð með neinskonar lögbanni.
32. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er i gjalddaga tii útborgunar, rennur
í varasjóð bankans, sje höfuðstóls eigi vitjað innan 20 ára, en vaxta innan 5 ára,
hvorttveggja talið frá gjalddaga.
33. gr.
Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er í bókum bankans, og getur
þá bankastjórnin innkallað handhafa brjefsins með 9 mánaða fyrirvara, með
auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt í blaði þvi á íslandi, er flytur
opinberar auglýsingar, og i þeim blöðum útlendum, er bankastjórn ákveður með
samþykki stjórnarráðs. Ef enginn gefur sig fram með brjefið i tæka tið, getur
bankastjórnin gefið út handa hinum skráða eiganda þess nýtt brjef með sömu
upphæð sem það, er giataðist, án þess að nokkur annar, er bankavaxtabrjefið
kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum.
Um ógilding annara bankavaxtabrjefa fer eftir almennum reglum.
34. gr.
Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hafa verið, eða hafa verið notuð til að
borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal auðkenna þau
undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra, á þann hátt, að þau
með því verði ógild, og leggja þau til geymslu, þar til þau, við næstu reikningslok, vérða brend í viðurvist endurskoðenda og notarii publici, ásamt vaxtamiðum
þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.
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35. gr.
Bankinn má gefa út sjerstaka deild bankavaxtabrjefa með bappvinningum, þann veg, að eigendum eða handhöfum brjefanna sjálfra eða vaxtamiða
þeirra verði, auk höfuðstóls brjefanna eða vaxta, greiddir vinningar eftir hlutkesti,
er fram fer undir umsjón notarii publici. í reglugerð skal kveða nánar á um
fyrirkomulag hlutaveltunnar, og má þar meðal annars ákveða, hversu miklu fje
eða hve háum hundraðshluta af upphæð happvinningabrjefa í umferð, má mest
verja árlega til happvinninga. Þar má og ákveða, hversu hár hinn hæsti vinningur má vera.
Bankinn hefir einkarjett til þess að gefa út vaxtabrjef með happvinningum, þó að óskertunr rjetti ríkissjóðs til að gefa út slík brjef.
36. gr.
Fje ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal
viðlagasjóðs, má verja til að kaupa bankavaxlabrjef bankans, þó eigi hærra verði
en kauphallarverð eða alment gangverð brjefanna er á þeim tíma, er kaupin eru
gerð. Alt það geymslufje, er samkvæmt lögum, skipulagsskrám sjóða eða öðrum
gildum ákvæðum, má verja til útlána gegn fasteignaveði, má i þess stað geyma
í bankavaxtabrjefum Ríkisveðbanka íslands.
37. gr.
Auk hinnar almennu ábyrgðar ríkisins, samkv. 7. gr. 4. lið, heimilast
ríkisstjórninni að taka fyrir ríkissjóðsins hönd sjerstaklega ábyrgð á greiðslu
vaxta og höfuðstóls einstakra deilda af bankavaxtabrjefum bankans, er kunna
að verða gefnar út eingöngu til sölu utanlands.

V. Stjórn bankans og reikningsskil.
38. gr.
í stjórn bankans eru 3 menn, er stjórnarráðið sldpar, einn aðalbankastjóri og tveir meðstjórnendur.
Stjórnarráðið getur vikið bankastjórn frá um stundarsakir, einum eða
fleirum, þegar því þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef miklar
sakir eru, enda geri þeim skriflega grein fyrir, hvað veldur.
Stjórnarráðið setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir,
ef bankastjóri forfallast eða sæli hans verður óskipað að sinni.
Nánari fyrirmæli um daglega stjórn bankans og um samband bankastjóranna sín á milli getur ráðherra setl.
39. gr.
Stjórnarráðið skipar bókara og fjehirði bankans, ákveður laun þeirra og
vikur þeim frá, alt að fengnum tillögum bankastjórnar.
Fyrst um sinn má þó fresta skipun bókara og fjehirðis, og skal þá
I.andsbanka fslands falið að annast út- og innborganir bankans og aðrar dag-
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legar afgreiðslur, að svo rniklu leyti, sem unt er, gegn þóknun, er stjórnum
bankanna kemur sanian um eða stjórnarráðið ákveður, að fengnum tillögum
þeirra.
Aðra starfsmenn bankans ræður bankastjórn eftir þörfum og ákveður
laun þeirra.
40. gr.

Tveir bankastjórar skulu undirskrifa, er gefa skal út eða framselja
hankavaxtabrjef, önnur verðbrjef eða aðrar skriflegar skuldbindingar. Þó er
bankastjórn heimilt að veita einum af starfsmönnum bankans umboð til þess
að skuldbinda bankann i þessum efnum með undirskrift sinni ásamt aðalbankastjóra.
Verði ágreiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál, er bankann
varðar, ræður meiri hluti bankastjórnar.
41. gr.
Aðalbankastjóri hefir laun og dýrtiðaruppb'ót eins og bankastjórar Landsbanka íslands, þó svo, að í stað hundraðshluta af ársarði komi ’/so’/o af samanlagðri upphæð allra bankavaxtabrjefa, er i gildi verða við lok hvers reikningsárs, samt aldrei af hærri upphæð en 10 milj. króna.
Meðstjórnendur hafa hvor um sig helming fastra iauna og dýrtíðaruppbótar á móti aðalbankasljóra, auk 1/6o°/o af upphæð bankavaxtabrjefa.
Fyrst uin sinn skulu þó tveir af bankastjórum Landsbanka lslands, er
stjórnarráðið tilnefnir, gegna störfum sem meðsljórnendur Ríkisveðbankans, gegn
2000 kr. þóknun á ári til hvors þeirra.
Laun bankastjóra og allra slarfsmanna greiðist af bankans fje.
Aðalbankastjóri má ekki hafa embæltisstörf á hendi nje reka sjálfur
aðra atvinnu.
42. gr.
Tveir skulu vera endurskoðunarmenn við bankann, og kýs hið sameinaða
Alþingi annan þeirra til 3 ára í senn, en hinn endurskoðunarmanninn nefnir
ráðherra til. Skulu þeir hafa stöðugt eftirlit með rekstri bankans og rannsaka
reikninga hans i hverju einstöku atriði og bera þá saman við bækur bankans,
verðbrjefaeign hans og heimafje. Þeir skulu að minsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafje bankans og eignir sjeu fyrir hendi.
Endurskoðunarmennirnir gefa skýrslu til stjórnarráðsins með ársreikningum bankans, og endranær þegar þeim þykir ástæða til.
Laun endurskoðunarmanna eru 1000 kr. til hvors þeirra, auk dýrtíðaruppbótar eftir sömu reglum og gilda um starfsmenn rikisins.
Stjórn bankans er ávalt skylt að veita ráðherra alla þá vilneskju um
hag bankans, sem honum þykir þurfa. Ráðherra getur og hve nær sem er láliö
skoða allan hag bankans.
43. gr.

Bankastjórnin skal á hverju raiðju reikningsári gefa ráðherra stutt yfirlit
vfir hag bankans, pr birtn skal í R -deild Stjórnartíðindanna, og við árslok fnllAlþt. 1921. A (33. löggjalarping).
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kominn ársreikning og skýrslu um hag og starfsemi bankans á árinu. Ráðherra
úrskrrðai og kvittar hinn endurskoðaða ársreikning, og skal því næst birta útdrátt
úr honum i B-deild Stjórnartíðindanna og enn fremur í nokkrum helstu blöðum
landsins.
44. gr.
Bankinn skal koma upp umboðsskrifstofum svo víða úti um land, sem
bankastjórn og stjórnarráð telur þörf á og svo fljótt, sem við verður komið.
Umboðsskrifstofur bankans geta eigi sjálfar veitt lán, en aðalstörf þeirra skulu
vera að t.ika við umsóknum um lán og veita lánbeiðendum Ieiðbeiningar viðvíkjandi lántökunni og undirbúningi undir hana, að borga út lán, er bankinn veitir,
ef fje til þess er fyrir hendi á skrifstofunni, að annast innheimtu árgjalda, sölu
bankavaxtabrjefa og eftirlit með veðsettum eignum, hver í sínu nmdæmi.
Ráðberra setur umboðsskrifstofunum nánari starfsreglur og ákveður þóknun til umboðsmanna, hvorttveggja eftir tillögum bankastjórnar.

Greinargerð.
Á þingi 1916 —1917 var samþvkt þingsályktunartillaga, þar sem skorað
var á sljórnina að hlutast lil um, að komið yrði upp lánsstofnun fyrir landbúnaðinn. Á þingi 1917 var svo borin fram fyiirspurn til stjórnarinnar um það, hvað
hún hefði gert til framkvæmda í inálinn, en stjórninni hafði þá ekki unnist tími
til að sinna undirbúningi þess. Leið svo til þings 1919, en þá var enn á nv'
samþykt þingsályktunartillaga, svo hljóðandi:
»Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að hlutast til um,
að komið verði sem fyrst á fót sjerstakri lánsstofnun fyrir landbúnaðinn, er
veitt geti bændum hagkvæmari lán til búnaðarbóta en nú er kostur á«.
í umræðununi urn þessa þingsályktunartillögu koin það tram, að stjórnin hefði starfað nokkuð að undirbúningi rnálsius, en komist að þeirri niðurstöðu,
að nauðsyn bæri til þess að senda mann utan, til þess að kynna sjer fyrirkomulag slíkra lánsstofnana í öðrum lönduin og gera því næst tillögur um samskonar
lánsstofnanir hjer á landi. Var þingsályktunartillagan samþykt með það fyrir augum, að stjórnin hefði þessa aðferð við undirbúning málsins, þar sem eigi þótti
tiltækilegt að ráða málinu til lykta án þess, en við umræðurnar komu fram mjög
ákveðnar raddir i þá átt, að framkvæmdum í þessu máli mætti eigi skjóta á frest,
fram yfir það, sem væri alveg óhjákvæmilegt vegna nauðsynlegs undiibún ngs.
Samkvæmt þessum ráðslöfunum þingsins rjeði stjórnin cand. jur. Böðvar
Bjarkan til þess að fara utan í þessum erindum og hafa á hendi allan undirbúning inálsins. Hafði hann áður kynt sjer nokkuð fyrirkomulag fasteignalánsstofnana í öðrum löndum og ritað um þau efni í íslensk blöð. Skyldi hann nú
fara utan, til Danmerkur, Svíaríkis og þeirra landa annara, er hann áliti best
henta, til þess að kynna sjer fyrirkomulag fasteignalánsstofnana, gefa skýrslu um
árangur af ferðinni og hafa tiltögur sínar um slíka stofnun eða stofnanir hjer á
landi svo snemma tilbúnar, að málið gæti komið fyrir reglulegt Alþingi 1921.
f erindishrjefi Boövars Bjarkan er hontim falið að kynna sjer fyrirkomu-
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lag »fasteignalánsslofnana« i öðrum löndum. Er því verkefni hans ákveðið nokkuð á annan veg en þingsályktunartillagan frá 1919 hafði gert ráð fyrir, því .að
þar hafði verið talað um »lánsstofnun fyrir landbúnaðinn«. Heflr stjórnin litið
svo á, að það, sera landbúnaðinum riði fyrst og fremst á, væri veðlánsstofnun,
er gæti geflð bændum kost á hentugum fasteignalánum til landkaupa, ræktunarfyrirtækja og annara umhóta á jarðeignum til búnaðarbóta. Að vísu þarf landbúnaðurinn, eins og aðrar atvinnugreinar, einnig að halda á annarskonar fjárveitingum, rekstrarlánum til stutts tima. En bæði munu slík lán til landbúnaðarrekstrar vera tiltölulega auðfengnari en hin, i sparisjóðum og bönkum, enda
vafalaust rjett á litið, að slík lán til stutts tíma og regluleg veðlán til langs tima
geti eigi samrýmst í einni lánsstofnun. Hins vegar ber erindisbrjefið það með
sjer, að stjórnin hefír ekki að órannsökuðu máli viljað ákveða, að að eins skyldi
hugsað um fasteignalán til landbúnaðar, er rætt væri um stofnun fasteignalánsstofnunar hjer á landi. Það er augljóst, að landið getur ekki komist af með veðlánsstofnun eingöngu fyrir landbúnað, og var þvi eðlilegt, að það atriði yrði jafnframt tekið til rannsóknar, hvort hentugra mundi að hafa lánsstofnunina eina
fyrir allar tegundir fasteigna, eða gera ráð fyrir fleiri lánsstofnunum, er hver starfaði að eins að ákveðnum verkefnum. Enda heflr nú niðurstaðan orðið sú, að
best muni að hafa stofnunina eina, því að fleiri fasteignalánsstofnanir í svona
litlu landi mundu veikja hver aðra og spilla fyrir starfrækslunni með óhollri
samkepni um sölu vaxtabrjefa.
Samkvæmt umgelnu erindisbrjefi fór Böðvar Bjarkan ufan í lok janúarmánaðar 1920 og dvaldi í Danmörku, Noregi og Svíþjóð um c. 6 mánaða tíma.
Hefir hann og ált brjefaskifti við menn og stofnanir viða í öðrum löndum, Þýskálandi, Frakklandi, Sviss og viðar, og safnað miklum gögnum og upplýsingum um
fyrirkomulag fasteignalánsstofnana í flestum löndum Norðurálfu. Hefir hann svo
starfað að undirbúningi málsins fram að þessum tíma, samið skýrslu um fyrirkomulag veðlánsstofnana annara landa, álit um fasteignalánsstofnun hjer á landi,
frumvarp um stofnun Ríkisveðbanka íslands, er bjer liggur fyrir, ásamt ítarlegri
greinargerð fyrir hverri grein frumvarpsins og svo að segja hverju smáatriði, er
frv. víkur að. Því miður hefir ekki unnist tími til að láta prenta rit þessi, en þar
sem þau liggja frammi í lestrarsal þingsins, þeim þingmönnum til alhugunar, er
vildu kynna sjer greinargerð fyrir einhverjum atriðum frv., er væntanlega ekki
nauðsynlegt að gera hjer nánar grein fyrir einstökum atriðum þess.
Nefndin lítur svo á, að málið hljóti nú að hafa fengið svo góðan undirbúning, að engin ástæða geti verið til þess fyrir þingið að skjóta því á frest að
taka afstöðu til frv. þess, er hjer liggur fyrir. Og eftir því, hve undanfarandi þing
hafa gert harðar kröfur til þess, að málinu yrði hraðað, verður að ætla, að þingið
vilji nú Játa það koma til framkvæmda, svo framarlega sem ekkert sjerstakt þykir
athugavert við þann grundvöll, sem frv. gerir ráð fyrir, að stofnunin verði reist
á. Frv. er hygt á ítarlegri rannsókn útlendra lánsstofnana, og þó að nefndinni
hafi að visu ekki enn unnist tími til þess að athuga það nákvæmlega í einstökum atriðum, þá fær hún ekki betur sjeð en að mjög vel hafi tekist í höfuðatriðum að laga fyrirkomulagið eftir íslenskum þörfum og staðháltum. Að öðru
leyti sjer nefndin ekki ástæðu til að fara að þessu sinni út í einstök atriði frv.,
en mun gera það við framsögu málsins.
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(B. XXXIX. 3).
IWd.

171. VlðaukatlIIaga

við breytingartillögu á þingskjali 162 [Vegalagabreyting].
Flutningsm.: Pjetur Þórðarson og Pjetur Ottesen.
1. Við tillöguna bætist:
Allur viðhaldskostnaður flutningabrautarinnar frá Borgarnesi að vegainótunum hjá Haugum greiðist úr ríkissjóði.
2. A eftir 1. gr. komi ný gr„ sem verður 2. gr., svo hljóðandi:
Ákvæði c-liðs 8. gr. laga nr. 57, 22. nóv. 1907, eru úr gildi numin,
að svo miklu leyti, sem þau koma í bága við lög þessi.
3. 2. grein verði 3. gr.

(B. XLIII. 1).
IWd.

173. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 84, 14. nóvember 1917, um slysatrygging
sjómanna.
Frá sjávarútvegsnefnd.

1- gr3. gr. laganna breytist þannig:
a. Fyrir »iðgjald, er nemur 70 aurum fyrir hverja viku« komi:
iðgjald, er nemur 1 krónu fyrir hverja viku.
b. Fyrir »þó skulu útgerðannenn............greiðist úr ríkissjóði« komi:
þó skulu útgerðarmenn róðrarbáta aðeins greiða 20 aura vikugjald
fyrir hvern skipverja, og útgerðarmenn vjelbáta, sem minni eru en 5 lestir,
aðeins 30 aura, en það, sem á vantar fult iðgjald, greiðist úr ríkissjóði.
2. gr.
5. gr. laganna breylist þannig:
Fyrir »35 aura« (á tveim stöðum) komi:
50 aura.
3. gr.

6. gr. laganna breytist þannig:
a. Fyrir: »2000 krónur« komi:
3000 krónur.
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b. Fyrir: »1500 krónur« komi:
2000 krónnr.

c. Fyrir: »100
200
d. Fyrir: »200
400
e. Fyrir: »100
200

krónur« komi:
krónur.
krónur« komi:
krónur.
krónur« komi:
krónur.
4. gr.

12. gr. breytist þannig:
Fyrir: »Brot gegn lögum þessum varða 5 — 100 kr. sektum« komi:
Brot gegn lögum þessum varða 50—1000 króna sektum.
5. gr.
Þá er lög þessi bafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn
í texta laga nr. 84, 14. nóv. 1917, og getur konungur þá gefið þau lög út, þannig
breytt, sem lög um slysatrygging sjómanna.
Greinargerð.
Sjávarútvegsnefnd hefir borist frv. þetta frá atvinnumálaráðuneytinu, og er
það þangað sent af stjórn slysatryggingar sjómanna.
Breytingar þær, sem hjer er um að ræða á lögum nr. 84, 14. nóv. 1917,
um slysatrygging sjómanna, eru aðallega fólgnar i hækkun skaðabótanna fyrir
slys og þar af leiðandi hækkun iðgjaldanna. Skaðabætur þær, sem greiddar eru
samkvæmt lögunum, voru þegar í byrjun of lágar; jafnvel þótt ekki sje tekið
tillit til binnar miklu verðlagsbreytingar, er síðan hefir orðið, eru hækkanir þær,
sem felast í frumvarpinu, sist of miklar. Auk þess er sektarákvæðið hækkað, en
á þinginu 1917 láðist að hækka það i samræmi við þá hækkun, sem varð á
trvggingarupphæðunum.

(B. II, 2).
B'<1.

173. M’effndarálií

um frumvarp til laga um skoðun á sild.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Frumvarp þetta er samið af síldarútgerðarmönnum á Siglufirði, og lagt
fyrir neðri deild Alþingis af 1. þingm. Eyfirðinga og vísað til sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefir rætt frumvarpið á mörgum fundum og athugað það með samanburði við gildandi lög um skoðun á síld, og virðist nefndinni, að þau lög sjeu
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líkari til að veita meiri tryggingu fyrir, að tilgangiuum með vórumati verði náð,
sem sje: Að tryggja kaupanda, að hann fái góða og óskemda vöru og að varan
geti þolað samkeppni á heimsmarkaðinum, og jafnframt að framleiðslan ve.rði
ábyggilegri atvinnuvegur.
Nefndin byggir einkanlega álit sitt á því, 1. að í frumvarpinu er frummatið felt burtu, nema þvi aðeins ef ágreiningur risi milli seljanda og kaupenda
um það, hvort nýveidd söltuð síld sje óskemd og söltunarhæf. 2. Að þar eð
frummatið er felt burtu, sje ónógt að skoða og stimpla með matsmanns stimpli
aðeins 5—20% af þeim tunnufjölda, er meta skal. 3. Að ofætlun sje, að 6
menn hafi á hendi sildarskoðun i veiðistöðvum landsins, svo að í verulegu lagi
geti verið.
Nefndin lítur svo á, að lögin frá 1919 um skoðun á síld, með fylgjandi
reglugerðum fyrir yfir- og undirmatsmenn, sjeu svo ung og óreynd, en jafnframt
svo vel úr garði gerð, að ófært sje að fella þau úr gildi að svo stöddu, og að
frumvarp þetta, þó að lögum yrði, gæti aldrei gert sama gagn. Hún er því einbuga um að leggjast á móti frumvarpinu.
Þess skal hjer getið, að nefndinni bafði borist erindi frá siidaryfirmatsmanni Jakobi Björnssyni á Siglufirði, þar sem hann ræður til að flytja enga
saltaða síld af landi burt til sölu, nema bún áður bafi verið endurmetin. Þó að
ýmsir álíti, að með þessum hætti fengist best trygging fyrir, að síldin reyndist vel
á markaðinum, þá eru landsmenn þar með sviftir þeim möguleika að geta selt sild
3 vikurnar fyrstu af sildveiðitímanum, en útlendingar, sem veiða síld bjer við
land og verka bana utan landbelgi, geta á því tímabili notið markaðsins einvörðungu, og álítur nefndin, að það sje svo mikill bnekkir fyrir sildarsölu vora,
að eigi sje gerlegt að hallast að því ráði.
Alþingi, 19. mars 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.

Pjetur Ottesen,
skrifari.

Jón Baldvinsson.

Einar Þorgilsson,
framsögumaður.

Þorl. Guðmundsson.

(B. XV, 3).
1!<I.

174. lefndorálit

um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 49 frá 30. nóv. 1914.
Erá allsherjarnefnd.
Bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið frumvarp þetta og samþykt það.
Þingmenn þess kjördæmis fiytja það bjer i háttv. þingdeild, sem hefir vísað þvi
tii allsherjarnefndar.
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Nefndin hefir athugað frumvarpiö á fundum sínum og viöurkennir, aö
forsendur viö fyrri lið þess hafi undir vissum kringumstæðum við rök að styðjast,
þegar svo stendur á, að styrkþegi hefir mist kosningarrjett og kjörgengi fyrir ofþyngd ómegðar eða vegna óviðráðanlegra óhappa, t. d. sjúkdóms eða heilsubilunar,
og að þvi leyti felist i núgildandi kosningalögum allmikið misrjetti. Fyrir það
misrjetti virðist nefndinni ekki girt með frumvarpinu, þó það yrði gert að lögum,
þvi áminstar ástæður eru ekki ætíð orsök styrkþágu, heldur má tíðum öðru um
kenna, svo sem dáðleysi og kæruleysi styrkþegans, og þeim ástæðum vill
nefndin á engan hátt mæla með til kosningarrjettar og kjörgengis. Gf mögulegt
væri að aðgreina þessa tvenskonar styrkþega, myndi nefndin þar á móti fúslega
mæla með þvi, að hinar fyr tilgreindu ástæður væru feldar burt, og að þeir, sem
væru styrkþegar vegna heilsubrests, ómegðarþyngsla eða sjúkdómstilfella, væru
eigi látnir missa rjett sinn i þeim efnum.
í sambandi við þessa hugsjón vill nefndin benda á, að i frv. því um
varnir gegn berklaveiki og breytingar á 77. gr. sveitarstjórnarlaganna, sem nú er
i meðförum háttv. neðri deildar Alþingis, er svo til ætlast, ef að lögum verður,
að styrkþága þeirra sjúklinga, sem þar eru greindir, verði ekki látin valda rjettindamissi, og álítur nefndin, að það sje spor i rjetta átt, það sem það nær, til
aðgreiningarmyndunar styrkþega.
Síðari lið frv., sem byrjar með orðunnm »þó getur enginn neytt kosningarrjettar ....«, sem á að tryggja eða að minsta kosti að greiða fyrir skilvisri
greiðslu skattgjalda til bæjarins, getur nefndin alls ekki failist á. Slíkt lagaákvæði
myndi miða til að auka misrjetti, og þannig reynast andstætt anda fyrri liðsins.
Mesta ástæða er til að ætla, að það mundi hvetja menn til að koma sjer hjá
skattgreiðslu, með því að leita styrks, þó þeir annars ekki nauðsynlega þyrftu
hans við, og sumpart geta orðið vopn í hendi pólitískra fiokka.
Loks álitur nefndin tæplega rjett að semja sjerstök lög um kosningarrjett
og kjörgeDgi fyrir Reykjavikurkaupstað út af fyrir sig, heldur beri að athuga mái
þelta í sambandi við kosningar til bæjar- og sveitarstjórna yfirleitt, svo að samræmi væri í þeim lögum um land alt.
Að þessu athuguðu er nefndin óskift um að leggjast á móti því, aö frv.
nái fram að ganga.

Alþingi, 21. mars 1921.

Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Hallsson,
fundaskritari.

Stefin Stefánsson.

Einar Þorgilason,
framsögum.

Pjetur Ottesen.
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(B. XLIII, 2).
Wd.

175. Breytingartlllögur

við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 84, 14. nóvember 1917, um slysatrygging sjómanna.
Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.
1. 1. gr. orðist þannig:
3. gr. laganna orðist þannig:
Fyrir livern, sem trygður er samkvæmt lögum þessum, er útgerðaimanni
skylt að greiða í slysatiyggingarsjóð þann, er siðar gelur um, iðgjald, er
nemur 1 kr. fyrir hverja viku, sem skipverji er lögskráður fyrir eða ráðinn
i skiprúm, og reiknast iðgjaldið frá lögskráningardegi, eða þeim degi, er
hann er ráðinn í skiprúm. Þó skulu úlgerðarmenn róðrarbáta eða vjelbáta,
sem eru minni en 5 lestir, að eins greiða 40 aura vikugjald fyrir hvern skipverja, en það, sem á vantar fult iðgjald (60 aura á viku fyrir hvern), greiðist
úr landssjóði. Útgerðarmaður greiðir skráningarstjóra iðgjöldin þegar lögskráning fer fram, og má taka þau lögtaki. Formaðui vjelbáts eða róðrarbáts greiðir iðgjöldin fyrir útgerðarmann til hreppstjóra eða bæjarfógeta (sbr.
2. gr.) gegn endurgjaldi af afla bátsins. Gjald þetta má og taka lögtaki.
Sbráningarstjóri skilar iðgjöidunum í slysatryggingarsjóð, samkvæmt nánari
fyrirmælum sljórnarráðsins. Honum bera 3°/o í innheimtulaun af skipum,
sem lögskráð er á, og 6° o af róðrar- og vjelbátum, sem eru minni en 12
lestir, og gengur helmingur gjaldsins til hreppstjóra, þar sem hann hefir ínnheimtuna á hendi.
•2. Við 3. gr.
Fyrir »3000 krónur« (undir statlið a.) komi:
4000 krónur.

(A. XXXIV, 3).
£d.

176. Wefndarálit

um frumv. til laga um samþvkt á landsreikningnum 1918 og 1919.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarpið og leggur til, að það sje samþykt
óbrevtt.
Alþingi, 21. mars 1921.
Sig. Eggerz,
formaður.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Björn Kristjánsson.

Guðjón Guðlaugsson.
Sigurjón Friðjónsson,
ritari.
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(A. XXXII. 7).

ATd.

177. Frmnvar|)

til laga um friðun rjúpna og brevting á lögum um friðun fugla og eggja, nr.
59 frá 1913.
(Kftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Rjúpur skulu alfriðaðar til 1. okt. 1924. Frá því ári sje friðunarár
rjúpna 7. hvert ár, talið frá 1. okt. til 30. sept. árið eftir.
2. gr.
Fvrir liverja rjúpu skal sá, er brotlegur verður, gjalda 10 kr. sekt, er
tvöfaldast við ítrekun brotsins. Með mál, er rísa lil af brotum gegn lögum
þessum, skal farið sem með almenn lögreglumál.
3. gr.
I.ög þessi öðlasl þegar gildi.

Sj

(B. XVIII, I).
Vd.

178. Frnmvarp

til laga um eignarnám á landspildu á Rolungarvíkurmölum.
(Eflir 2. umr. í Xd.).

j

1. gr.
Ilreppsnefnd Hólshrepps í Norður-Isafjarðarsýslu veitist héimild til að
láta taka eignarnárai til skipsuppsáturs fvrir almenning landspildu á Bolungarvíkurmölum, kringum brimbrjótinn, ásamt leigurjettindum og kvöðum, er á
spildunni hvíla, og öllum mannvirkjum og byggingum, er á henni standa.

•
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2. gr.
Stærð spildunnar er 1000 fermetrar, 78 metrar á lengtl og 51 til 52
metrar á breidd að meðaltali; takmarkast hún að norðanverðu af ytri lóðarmerkjum Arna E. Arnasonar, Jóns I. Nordkvists og Hannesar Guðjónssonar,
að sunnanverðu af ytri lóðarmerkjum svonefndrar Eyfirðingalóðar, að vestanverðu af götunni og að austanverðu af sjónum.
3. gr.
Eignarnámið skal framkvæmt samkvæmt lögum nr. 01, 11. nóv. 1917.
Alþt. 1921. A. (33. k'iggjafarping).

73

Þingskjal 1Í9-1Ö0
(A. XVIII, 4).
Ild.

179. Wefndarálit

um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 54, 30. júlí 1909, um stofnun vátryggingarfjelags fyrir fiskiskip.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Frumvarp þetta, sem er stjórnarfrumvarp, er hingað komið frá hv. efri
deild og hefir tekið þar lítilsháttar breytingum, og leggur nefndin til, að frv. verði
samþykt óbreytt.
Alþingi, 22. mars 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.

Pjetnr Oltesen,
skrifari og framsm.

Jón Baldvinsson.

Einar Þorgilsson.

Porl. Guðmundsson.

(A. XXX, 7).
H<1.

ÍSO. Aefiidarálit

um breytingartillögur á þskj. 181 við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Fyrir áramót í vetur vantaði ýmsar‘nauðsynjar í verslanir á Snæfellsnesi, sem kom af samgönguleysi við Reykjavík. Ekki gekk að fá skip til vöruflutninga, annað .en bátinn Svan. Tók stjórn bátsins að sjer flutningana í því
trausti, að Alþingi veitti sanngjarnan styrk til þeirra. Leitaði stjórn bátsins til
stjórnarráðsins um álit þess, og Ijet atvinnumálaráðherrann það í ljós, að hann
mvndi verða meðmæltur styrkveitingu fyrir ferðir þessar. Leggur því nefndin til,
að báturinn fái 3000,00 kr. aukastyrk, í viðbót við það, sem hann hefir í fjárlögunum.
Fjárlagaþingið 1919 veitti 1800 kr. styrk til flutninga að og frá Rangársöndum árin 1920—1921, hvort árið. Árið 1920 veitti landsstjórnin til flutninga
þessara 9548,81 kr. viðbótarstvrk af fje þvi, sem samkv. þingsályktunartillögu, er
samþykt var á þinginu 1920, var veitt til bátaferða á flóum og fjörðum. Þingmenn Rangvellinga fóru þess á leit við "samgöngumálanefndina, að hún mælti
með því að 10000,00 kr. viðbótarstyrkur yrði veittur úr rikissjóði til Rangársands-
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ilulninga árið 1921. Flutningur til Rangársands hefir orðið tiltölulega ódýr síðastliðið ár. Þykir nefndinni því ekki rjett að mæla með eins háum styrk og þm.
Rang. fara fram á. En þar sem Rangárvallasýsla á erfitt með aðflutninga, þá
leggur nefndin til að styrkur þessi verði 8000,00 kr., en þó ekki meiri en V3 flutningskostnaðar. Síðastl. ár nam rikissjóðsstyrkur til flutninga að og frá Rangársöndum helmingi flutningskostnaðar.
Undanfarandi ár hafa flóabátar austanlands og norðan baft talsvert mikinn styrk úr ríkissjóði. Siðastl. ár fjekk bátur, sem gekk frá Hornafirði að Skáflíim
á Langanesi, 25000,00 kr. styrk, og annar, sem gekk frá Þórshöfn til Sauðárkróks, 20000,00 kr. styrk. Bálar þessir hafa verið litlir og illa útbúnir. Þeir hafa
þó komið að nokkrum notum, með því að flytja vörur frá aðalhöfnunum til sraærri
hafna. Síðan stríðið hófst hafa millilandaskipin sjaldan komið, nema á nokkrar
stærstu hafnir á landinu, og hefir af því leitt, að óhæfilega mikill flutningskostnaður
hefir lagst á vörur þær, sem farið hafa á þær hafnir, sem millilandaskipin hafa ekki
komið á. Yfir þessu hefir verið almenn óánægja víða um landið. En sjerstaklega
hafa'menn þó kvartað yfir því, að skipin sigldu ekki eftir áætlun. Samvinnunefnd
samgöngumálanna hefir þvi farið þess á leit við Eimskipafjelag íslands, að það
Ijeti, þegar á þessu ári, eitt eða tvö skip sin sigla eftir áætlun. Varð það að samkomulagi, að skipið Goðafoss sigldi áætlunarferðir frá 3. júlí þ. á. til ársloka, ef
fjelagið fengi 60000,00 kr. fjárveitingu úr ríkissjóði. Er þá ákveðið, að Goðafoss
sigli frá Kaupmannahöfn um Leith til Austfjarða og komi við á mörgum höfnum á Austurlandi og Norðurlandi til ísafjarðar. Sigli þaðan beina leið til Reykjavikur og svo sömu leið aftur. Ef fjárveiting þessi nær fram að ganga, ætlar
nefndin ekki að mæla með styrkveitingu á þessu ári til Austfjarðabáts nje Norðurlandsbáts. Alítur nefndin, að meiri not verði af þessum fyrirhuguðu Goðafossferðum en bátaferðunum, þótt þeirra væri auðvitað nauðsyn líka, ef nægilegt fje
væri fyrir hendi.
Alþingi, 22. mars 1921.
Jón A. Jónsson,
form. Nd.-nefndar.

H. Steinsson,
form. Ed.-n. og samvinnun. og frsm. í Ed.
I’orsteinn Jónsson,
framsögum. í Nd.
Hjörtur Snorrason.

Jón Sigurðsson.

Sigurður H. Kvaran.

Jón Þorláksson,
fundaskrifari samvinnun.
Guðm. Guðfinnsson.

Gunnar Sigurðsson.

Pjetur Þórðarson.

Guðjón Guðlaugsson.
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(A. XXX, 8).
Bd.

181. Breytlngarltllögur

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá samvinnunetnd samgöngumála.
Við 3. gr.
Á eftir 6. lið komi þessir nýir liðir:
Aukafjárveiting til Breiðafjarðarbáts fyrir árið 1921 . . kr. 3000,00
b. Aukafjárveiting til Rangárbáts árið 1921, alt að J/3 flutningskostnaðar.....................................................................—
8000,00
c. Til Eimskipafjelags íslands, fyrir áætlunarferðir skipsins Goðafoss árið 1921 ......................................................— 00000,00
a.

(A. II. 2).
Md.

18%. Xefndarálit

um frumvarp til laga um erfðafjárskalt.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þelta, sem hæstv. stjórn liefir lagt fvrir
þingið, og meiri hluli hennar ræður háttv. deild til að samþykkja það. — Breyting sú, sem með þvi yrði gerð á gildandi lögum, virðist að vísu fremur smávægileg og ekki likleg til þess að auka tekjur ríkissjóðsins, svo um muni. Þau
ákvæði frumvarpsins, sem miða að því að tryggja nákvæmara framtal til skattsins,
kynnu þó að geta orðið að einhverju liði. Hins vegar getur hækkun sú á erfðafjárskaltinum, sem frv. fer fram á, ekki orðið tilfinnanleg þeim, sem skattinn
eiga að greiða.
Nefndin fellst á það, að sanngirni mæli með því, að kjörbörn greiði ekki
hærri skatt en niðjar arfleifanda, en telur ekki ástæðu til að gera i þessu efni
neinn mun & kjörbörnum og öðrum fósturbörnum, sem arfleidd eru. Ber nefndin
því fram breytingartillögu við frv., þess efnis, að öll fósturbörn verði látin njóta
sama rjettar að þessu leyti.
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BREYTINGARTILLAGA.
Upphaf A-liðs í 2. gr. frumvarpsins oröist svo:
Af erfflafje, sem hverfur til þess hjóna, er lifir hilt, til niðja hins látna,
kjörbarna og fóslurbarna, skal svara af aríi hvers erfingja um sig.
Alþingi, 24. mars 1921.
M. J. Krisljánsson,
formaður.

Jón Ai Jónsson,
fundaskrifari.

Þórarinn Jónsson.

Jakob Möller, •
framsögum.

Sveinn Ólafsson.

Hákon J. Kristófersson,
með fyrirvara.

(A. XLVI, 2).
Vd.

183. Vi‘fii<lará)it

um frumvarp lil laga um vörutoll.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta mjög vandlega.
Jafnvel þó tollur af allri innfluttri vöru sje í mörgum og mikilvægum atriðum afarósanngjarn og órjettlátur, þá verður á það að lita, að ríkissjóður þarfnast mikilla tekna, til greiðslu lögboðinna gjalda, og verður því að hlíta fleiri aðferðum við tolla- og skatta-álagningar en þeim, sem sanngjarnastar eru og
eðlilegaslar.
Það er einliuga álit nefndarinnar, að ekki muni í náinni framtíð hægt að
komast af án slíks innflutningsgjalds.
Skoðanir nefndarmanna eru skiftar um það, hvort vörutollur eða verðtollur sje heppilegri, þegar á alt er litið.
Enginn mun neita því, að verðtollur sje rjeltlátari, sem skattgjaldsundirstaða, heldur en vörumagnstollur, jafnvel hversu nákvæmlega sem vörurnar eru
fiokkaðar í vörutollslögum, og á þann hátt reynt að bæta úr misrjetti, með misháu gjaldi á hinum einstöku vörutegundum.
Hins vegar ber að geta þess, að innheimtumenn telja meiri torveldleik á
innheimtu verðtolls en vörutolls, sem og það, að eftirlitið sje auðveldara með
vörutollsfyrirkomulaginu. Enn fremur það, að alþýða manna er orðin talsvert vön
vörutollinum.
Við endurskoðanir vörutollslaganna hefir ávalt kornið í Ijós, að afarerfitt
er að flokka vörurnar svo, að tollurinn verði nokkurnveginn sanngjarn, án þess
flokkunin verði óhæfilega margbrotin.
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Nefndin hefir gert ýmsar flokkunarbreylingar, sem hún telur lil bóla.
I’rátt fyrir slefnumun í tollaðferðinni heflr nefndin þó orðið sammála um
að ráða háttvirtri deild til að samþykkja frumvarpið með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr., tölulið 1.
a. Á eftir »tjöru« bætist við:
blackfernis, asfalti.
b. Á eftir »leir« bætist við:
eldföstum leir.
2. — 1. gr., tölulið 2.
a. »heyi« falli burt.
b. Á eftir »tómum tunnum« bætist við:
og tunnuhlutum.
c.

I stað »gaddavír« komi:

girðingavír.
d. Á eftir »smiðajárni« bætist við:
járngirði.
e. Á eftir »stáli« bætist við:
blýi, tini.
f. Á eftir »spöðum« bætist við:
og öðrum jarðyrkjuáhöldum.
g. í stað »bátavjelum (mótorum)« komi:
bifvjelum (mótorum), heilum og i hlutum.
h. Á ettir »köðlum« bætist við:
virköðlum, virtrossum.
i. Á eftir »færum« bætist við:
vjelaáburði.
j. Á eftir »bensini« bætist við:
segldúk, striga, tvistúrgangi.
k. »ofnum« falli burt, en á eftir »eldavjelum« bætist við:
hilunartækjum.
l. Á eftir »gólfbræðingi (Linotol)« bætist við:
Kokosfeiti (cocosnutoil), baðmullarfræsolíu (collonseedoil), jarðhnetu
olíu (groundnutoil), feitarsýrum (fatacit) til sápugerðar.
3. Við 1. gr., tölulið 3.
Á eftir orðunum »öðru en« falli orðið »allskonar« burt.
4. Við 1. gr., tölulið 5.
Liðurinn orðist svo:
Af allskonar trjávið, hurðum, gluggum, þakspæni, trjespæni (Kryds
fine), og húsalistum 9 aura af hverju teningsfeti.
5. Við 1. gr., tölulið 6.
a. Á eftir orðunum »úr hvaða efni sem þeir eru«, bætisl við:
plettvarningi.
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b. í stað »3 kr.« komi:
10 kr.
Við 1. gr., næstsíðustu málsgrein.
a. Á eftir »tígulsteinar« komi:
eldfastir steinar, baðlyf.
b. Á eftir orðunum »um að hún sje íslensk vara« komi:
svo og munir, er opinberar stofnanir og stjórnarvöld senda til annara landa til aðgerðar.
Við 2. gr.
Fyrsta málsgrein orðist svo:
Greiða skal og í ríkissjóð gjald af póstbögglum, er til landsins flytjast,
1 kr. fvrir hvert heilt kg. Lágmarksgjald sje þó 1 kr.
Við 4. gr.
Orðið »upp«, í öðrum málslið, falli burt.
Við 5. gr.
Á eftir »lögreglustjóra« bætist við:
eða umboðsmanni hans.
Við 8. gr.
a. Orðið »tunnustöfum« í 1. málsgr. falli burt.
b. Fyrir »landssjóði« í 2. málsgr. komi:
ríkissjóði.
Við 10. gr.
1 stað »samkv. 5. gr.« komi:
samkv. 6. gr.
Við 11. gr.
Fyrir »landssjóð« í síðari málsgrein komi:
ríkissjóð.
Við 14. gr.
a. í stað »eftir 5. og 6. gr.« komi:
eftir 5., 6. og 7. gr.
b. »7.« í síðari málslið falli burt.

Alþingi, 23. mars 1921.

M. J. Kristjánsson,
formaður.

Sveinn Olafsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari, frsm.

Jakob Möller.

Þórarinn Jónsson.

Hákon J. Kristófersson.
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(A. VI. 2).
Jld.

IS4. Hefndarálil

um írumvarp lil laga um einkasölu á tóbaki og áfengi (þskj. 6).
l'rá meiri lilula fjárhagsnefnilar.
Nefndin hefir rætt einkasölufrv. þetta á nokkrum fundum og leitað
leiða til samkomulags uni aðalefnið, einkasölustefnuna, sem skoðanir skiftast um.
Yfirleitt er einkasöluhugmyndin almenningi ógeðfeld og oftlega hugsuð
eins og eftirmynd hinnar fornu, útlendu einokunar, enda nefnd hennar nafni, svo
fráleit sem sú nafngift er. Þetta hefir frá annari hlið valdið þeim óhug á landsverslun, sem tíðum hefir orðið vart, og virðist sem eigi hafi glöggur munur gerður verið á ríkiseinkasölunni til bjargar í neyð og einokunarinnar fornu, sem öllum bjargráðum bannaði.
Undantekningu um þetta má þó líklega telja einkasölu áfengis. Henni
fylgja andbanningar, með afnám bannlaganna fyrir augum, og bannmenn margir
hallast einnig að henni um það áfengi og vínanda, sem bannlög leyfa sölu og
notkun á, með það fyrir augum, að eftirlit um afhendingu þessarar vöru verði
tryggilegra og mishrúkun hennar minni; en eðlilega telja hannmenn óviðurkvæmilegt, að áfengissala verði gerð að gróðalind fyrir ríkissjóð.
Nefndin hefir nú — að einum undanskildum — orðið sammála um það,
að tóbakseinkasalan eigi að komast á og að þörf ríkissjóðs á tekjuauka eigi hjer
að sitja í fyrirrúmi, hvað sem líður hugsæilegri stefnu einstakra manna um
frjáls og óbundin viðskifti. Tekjur af slíkri munaðarvöru virðast auðfengnari,
vissari og jafnvel sanngjarnlegri en margar aðrar tekjugreinar ríkissjóðs, og fordæmi ýmsra annara Evrópuþjóða um tóbakseinkasölu er hjer mjög hvetjandi,
því að yfirleitt virðist hún hafa vel gefist.
Hins vegar lítur nefndin svo á, að eigi sæmi í bannlandi að gera sölu
áfengis að tekjulind fyrir ríkissjóð, og þó síst áfengi það, sem til lyfja er notað.
Þess vegna vill hún fella niður álagningu á það áfengi, sem til læknisdóma og
lyfja er haft, og ætlast til þess, að læknar og lyfsalar fái eigi meira af því en
metið verður þeim nauðsynlegl á hverjum stað og tima. En álagningu á vínanda
til iðnaðar og brenslu vill hún færa niður að nokkrum mun, og telur sölu slíks
áfengisvökva best komna í höndum ríkisstjórnarinnar einnar, og með þeim hætti
auðveldast að fyrirgirða misbrúkun. Útsölu á slíkri vöru virðist nægja að hafa
á einum stað á landinu, enda stjórninni sjálfrátt að setja tryggileg ákvæði um
afhendingu og gegn misbrúkun og yfirhylmiugu, ef nauðsyn virtist til að hafa
afhendingu víðar en á einurn stað.
Þá tekjurýrnun af -ýnkasölunni, sem leiða mundi af niðurfærslu og burtfellingu álags á áfengi og vínanda, vill nefndin bæta með aukinni álagningu á
tóbak. Slík álagning kemur jafnar og víðar niður en álagning á áfengi og er
ábyggilegri tekjulind. Nefndin lítur svo á, að hjer varði mestu að varna misbrúkun á sölu vínanda til iðnaðar, en að ekki sje ástæða til að íþyngja freklega
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þeim fáu, sem hann þurfa að nota, þegar ekki getut verið um misbrúkun að
ræða, enda þá bersýnilega um litla tekjuvon að tala, ef afhending fer ekki fram
úr iðnaðarþörfinni.
Akvæði 11. gr. frv., um heimild stjórnarinnar til að ákveða hámarksverð
tóbaks í smásölu, telur nefndin of teygjanlegt og leggur til, að svo skuli gert.
Ekki sjer nefndin heldur ástæðu til að auka umstang verslunarinnar með
þeirri nákvæmu sundurliðun reikningsskila við skiftavini, sem um getur í niðurlagi 8. greinar, og fellir hana þvf undan.
Með skírskotun lil þess, sem að framan segir, leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykt með þessum

BREYTINGUM.

1. Við

2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

0.

—

7.
8.

—
—

9.

—

1. gr. a) Fyrir »landsstjórnin« í 1. línu komi:
ríkisstjórnin.
b) A eftir orðunum i 1. málsgr. »allskonar áfengi« komi:
og vínanda.
2. — a) Fyrir »landsstjórnin« i fyrstu línu komi:
ríkisstjórnin.
b) Tveir síðustu málsliðir greinarinnar orðist svo:
t'm tóbakssöluna og áfengis setur ríkisstjórnin nánari
reglur, að fengnum tillögum landlæknis.
3. — Fyrir »landsstjórninni« komi:
ríkisstjórninni.
1. og 5. gr. Greinarnar falli niður. í stað þeirra komi ný grein, sem
verður 4. gr, svo látandi:
llikisstjórnin annast rekstur verslunarinnar, skipar forslöðumann og tvo endurskoðendur og setur þeim erindisbrjef.
Greinatalan breylist sainkvænit þessu.
0. gr. Fyrir »Iandsstjórnin« komi:
ríkisstjórnin.
7. — Fyrir »15 til 50« í fvrri málsgrein komi:
25 til 75.
Siðari málsgrein orðist svo:
A vínanda þann og áfengi, sem heimilt er að flytja til landsins og eigi er notað til lyfja, skal leggja 25—75°, o, miðað við verð
þess komins i hús hjer á landi, að meðtöldum tolli. Lyfjaáfengi
selst án hagnaðar.
8. — Síðari málsliður: »Tollurinn endurgreiðist« o. s. frv. falli niður.
9. — Fyrir »Landsstjórnin« komi:
Ríkisstjórnin.
10. — Greinin orðist þannig:
Verslunin skal jafnan hafa nokkurn forða fyrirliggjandi í Reykjavík af nefndum vörum. Kostnað af sendingu varanna innanlands
greiði viðskiftamenn. Pantað tóbak getnr verslunin látið senda
Al|»l. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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beint frá útlöndum til þeirra staða bjer á landi, sem óskað er,
og miðast álagning þá við verðið á höfn ákvörðunarstaðar.
10. Við 11. gr. Greinin orðist þannig:
Ríkisstjórnin ákveður hámarksverð i smásölu á vörum þeim,
er ræðir um í lögum þessum.
11. — 12. — Fyrir »alt að 100000« komi:
50 til 20000.
Alþingi, 23. mars 1911.
M. J. Ivristjánsson,
formaður.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Þórarinn Jónsson.

Sveinn Ólafsson,
framsögum.

Hákon J. Kristólersson.

(A. XL, 2).
Hd.

1S5. ilefiidarálít

Um frumvarp til laga um breyting á póstlögum, nr. 43, 10. nóv. 1907, og lögum
nr. 04, 2S. nóv. 1919.
Frá fjárhagsnefnd.
Frumvarp þetta er samið af aðalpóstmeistara, og heíir nefndin átt tal við
hann um hækkun þá á burðargjöldunum, sem frv. fer fram á, og ráðfært sig við
hann um breytingar þær, sem hún leggur til, að gerðar verði á því.
Nefndinni þótti það einkum varhugavert að hækka burðargjald fyrir almenn brjef svo mjög sem hjer er um að ræða, því að vel gæti það haft þau áhrif,
að brjefunum fækkaði, jafnvel svo, að burðargjaldshækkunin horgaði sig ekki.
Við því mundi miklu hættara um brjef en um aðrar póstsendingar, sem burðargjöld eru hækkuð á, en vafalaust er flutningur brjefanna með pósti margborgaður, jafnvel þó að burðargjald þeirra væri ekkert hækkað frá því, sem nú er. Par
við bætist það, að gjöld þau, sem ákveðin eru i frv. fyrir almenn brjef innanlands, eru töluvert hærri en burðargjöld eru ákveðin milli Danmerkur og íslands,
og er það óviðfeldið að taka hærra gjald fyrir flutning brjefa innanlands en til
útlanda. Xefndin ber því fram breylingartillögu, er fer í þá átt að lækka burðargjöld fyrir almenn brjef, frá því sem ákveðið er i frv., en þó þannig, að þau
hækka nokkuð frá því sem nú er. Verður þá burðargjaldið innanlands eins og
milli Danmerkur og íslands, og hefir aðalpóstmeistari fallist á þessa tillögu nefndarinnar, Mundi og heppilegra að hækka burðargjöld þessi smátt og smátt, ef
þess þætti þurfa, heldur en mjög mikið í einu.
Pá hefir nefndin orðið sammála um að ráða frá því að hækka burðargjald fyrir blöð og tímarit. Ber þar tvent til. Fyrst það, að með hækkun þeirri,
sem farið er fram á í frv., yrði lagöur svo þungur skattur á þau blöð og tírna-
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ril, sem mikið er senl af út um sveitir landsins, að það yrði verulega tillinnanlegur koslnaðarauki. En á hinn bóginn næmi tekjuauki póstsjóðs..af -þessari
hækkun ekki svo miklu, að hann munaði verulega um það. Nánari grein verður
gerð fyrir þessu í framsögu málsins.
•—
Aðrar verulegar breytingar leggur nefndin ekki til, að gerðar verði á frv.,
en viðurkennir fullkomlega þörfina á þvi að auka tekjur póstsjóðsins, svo mjög
sem útgjöldin hafa vaxið.
BREYTINGARTILLÖGUR.
•

1. Við 1. gr.
Greinin orðist svo:
l’ósllögum, nr. 43, ltí. nóv. 1907, skal breytt þannig:
A eftir c-lið í 5. grein komi nýr liður:
d. Opium, morfin, cocain og önnur deyfandi efni til úllanda, nema
i bögglum, þó að eins til þeirra landa, sem veila heimild til þess.
Aftan við 21. gr. komi ný málsgrein:
Sömu hegningu skal sá sæta, sem brýtur á móti ákvæðunum í 5. gr.
2. Við 2. gr.
a. Við a-lið 1 (Almenn brjef).
I. Fyrir »25 aurar« komi:
20 aurar.
II. Fyrir »50 aurar« korni:
40 aurar.
III. Fyrir »100 aurar« komi:
60 aurar.
IV. Fyrir »landa utanríkis« í annari málsgr. komi:
útlanda.
b. Við a-lið 3.
Fyrir »25 aurar« komi:
30 aurar.
c. Við f-Iið (Fyrir blöð og tímarit).
Liðurinn falli burt.
d. Gleiðletraða línan framan við d-lið (í slað ....... k o m i) verði:
í s t a ð 4. g r. d. o g e. k o m i :
3. Við 3. gr.
í stað »1. apríl« komi:
15. maí.
Alþingi, 24. mars 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.
Sveinn Ólafsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.
Þórarinn Jónsson.

Jakob Möller,
framsögumaður.

Hákon J. Kristófersson.
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(A. YJ, .3).

Bd.

|86. A'cfndarállt

um frv. lil laga um einkasölu á tóbaki og áfengi.

Frá minni hlula fjárhagsnefndar.
Jeg hefi ekki getað orðiö háttvirtum samnefndarmönnum mínum sam- ,
mála um frumvarp þetta, sem hæstv. stjórn hefir lagt fyrir þing'ð, með það fyrir
augum að afla ríkissjóði tekna af heildsöluágóða af nefndum vörum.
Það er nú gefið i skyn í alhugasemdum stjórnaiinnar við frv., að með
einkasölu rikisins á áfengi geti fleira unnisl, sem sje, að »eftirlitið verði hægra« og
þannig frekar líkur til þess, að komið verði í veg fyrir ólöglega notkun áfengis,
sem þó væri löglega innflutt, »ef hið opinbera sjer um söluna«. Að þessu virðist
líka meiri hluti nefndarinnar hallast. En jeg hefi enga trú á þvi. Með »umsjón '
áfengiskaupa«, sem það opinbera nú hefir á hendi, hefir það engu lakari aðstöðu
til að rækja slíkt eftirlit en þó að það hefði einnig á hendi innkaupin sjálf og
heildsöluna til þeirra, »sem bannlög heimila« að selja áfengi. Breytingin yrði i
raun og veru engin í því efni. Eftirlitið yrði alt, eflir sem áður, undir því komið,
hver viljinn væri til að rækja það. En óliklegt verður að telja, að vilji þess opinbera til að hefta innflutninginn mundi styrkjast til muna við það, að innflutningurinn yrði gerður rikissjóðnum enn arðvænlegri en áður. Að þessu leyti stefnir frv. vafalaust í öfuga átt.
Jeg geri nú ráð fyrir því, að þelta yrði ekki af öllum talin næg ástæða
til þess að leggjast á móti frv., ef hilt væri óvefengt, að einkasala áfengis mundi
reynast ríkissjóðnum svo geipiarðvænleg, sem fyrirheit er gefið um í alhugasemdum stjórnarinnar við frv., og það án þess að íþyngja neytendum eða notendum hið minsta. Það er þvi vert að athuga, á hverju þau fyrirheit eru bygð.
í athugasemdunum við frv. er gert ráð fyrir því, að tekjur af áfengisversluninni geti orðið 437 þús. kr. á ári. En það er bvgt á því, að meðalinntlutningur á spíiitus og kognaki árin 1917 — 19 hafi verið 66700 lítrar, að spiritusinn kosti, kominn hjer í hús, að meðtöldum tolli, 6 kr. lítrinn, en sje seldur
til almennings á 15—16 kr., þannig að ríkisverslun geti lagt á lOO°/o, þ. e. 6
kr. á litr., án þess að útsöluverðið til almennings þurfi að hækka, og lyfsalar og
læknar þó haft sæmilegan hagnað af smásölunni. En tölur þessar eru furðu óábyggilegar. Það er nú fyrst að athuga, að meðalinnflulningur á spíritus og kognaki
hefir verið þessi þrjú ár að eins um 34 þús. litr., eftir því sem jeg kemst næst.
Stafar skekkjan af misskilningi á tölum verslunarskýrslnanna. Auk þess gét jeg
fullyrt, að verðið á spiritus, komnum í hús, að meðtöldum tolli, sje talið 1—2 kr.
of lágt og útsöluverð lyfjabúða 1—2 kr. o/ háll. Ef útsöluverð í smásölu ætti
ekki að hækka, og lyfsalar og læknar að hafa þó þann hagnað, sem ráð er fvrir
gert (3—4 kr. á lítr.), þá getur rikisverslun ekki lagl meira á spiritusinn en 3
kr. á lítra, Mín niðurstaða verður því sú, að tekjurnar af vinfangaeinkasölunni
geti ekki orðið meiri en um 100 þús. kr. (3X34000=102000), en þar frá dregst
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allur verslunarkoslnaður, vexlir af rekstrarfje, rýrnun (sem er afarmíkil á vínanda, sakir uppgufunar) o. s. frv. Nú leggur meiri hluti nefndarinnar það til, að
alt áfengi til lyfja verði selt án hagnaðar, og er þá vafalaust óhætt að deila útkomunni með 2. Væntanlega verður þó eitthvað eftir af þessum 437 þús., sem
stjórnin áætlar, en jeg hygg þó, að tekjuvon ríkissjóðsins af þessari verslun sje
orðin svo lítil, að ekki svari kostnaði að ráðast í fyrirtækið.
Rjett er að geta þess, að brensluspíritus mun ekki, eða þá að eins að
litlu leyti, vera tekinn til greina í áætlun stjórnarinnar. Er það væntanlega af
því, að ekki heBr verið talið fært að leggja mikið á þá tegund vínanda, sem
einkum er notuð til eldsneytis af efnalitlu fólki.
Jeg verð nú að efast um það, að frv. þetta væri fram komið, ef stjórnin
hefði ekki gert sjer þessar tálvonir um tekjur af vínfangaversluninni. Tekjurnar
af tóbaksversluninni eru áætlaðar að eins rúnrlega 200 þús. kr. Sú áætlun mun
að visu nær lagi en hin, en þó verð jeg að telja hana næsta óábyggilega. Og
vitanlega nær það ekki nokkurri ált, að ríkissjóður geti tekið slikan »ágóðahluta«
af tóbaksverslun landsmanna, án þess að tóbaksverðið hækki nokkurn veginn
sem því svarar.
í áætluninni er wgengið út frá« 20° 0 álagning á tóbak og 30"/o á vindla
og vindlinga. En þó að það kunni að hafa tíðkast þessi árin, sem mjer er ókunnugt um, að heiklsalar hafi lagt svo mikið á, eða meira, þá er það víst, að í algerlega frjálsri samkepni getur slík heildsöluálagning ekki staðist. Undir venjulegum kringumstæðum kaupa allflestir íslenskir kaupmenn þessar vörur »heina
leið« frá verksmiðjunum, eða fvrir milligöngu umboðsmanna, gegn 2—3°/o þóknun, en ekki af heildsölum hjer á landi. Hver smásali getur þannig verið heildsali fyrir sig. Er það og alkunnugt, að svo hefir það ávalt verið um allar hinar
stærri tóbaksverslanir hjer á landi, og svo yrði það og framvegis, ef verslunin
væri frjáls. Ríkiseinkasalan mundi verða að kaupa vörurnar af sömu verksmiðjunum, og yrði hún því allsendis óþarfur og alldýr »milliliður«. Það má ekki í
einu nje neinu miða við það óeðlilega ástand, sem ríkt hefir hjer síðustu árin.
Verður þá einnig að taka tillit til þess, að tóbaksverð hlýtur að öllum líkindum
að lækka, en við það minka þá einnig tekjurnar af tóbaksversluninni.
Jeg fullyrði nú, að ríkissjóði verði engra teljandi tekna aflað með einka(heild-)söhi tóbaks, án þess þá að tóbaksverð hækki í landinu að sama skapi.
En jafnvel þó að þessi áætlun stjórnarinnar fengi staðist, og tóbakseinkasalan
gæti gefið af sjer um 200 þús. kr. á ári, meöan tóbaksverð lækkar ekki úr því,
sem nú er, þá verður þó þar frá að draga allan verslunarkostnað, sem vel getur
numið alt að helmingi þessara áætluðu »brutlo«-tekna. Hreinu tekjurnar yrðu
þá svo dýrar, og jafnframt svo litlar, að jeg hika ekki við að ráða fremur til
þess að ná þeim með tollhækkun.
Pað hefir mjög verið vilnað til þess, að tóbakseinokun hafi gefist vel í
öðrum löndum. I’að er að vísu rjett, en þar er þá ekki að eins um einkasö/u að
ræða, heldur fyrst og íremst um tóbaks- og vindla- og vindlingagerð; sem sje
um stórkostlega iðnaðargrein, sem lögð er undir ríkið. Þar er vitanlega aðalgróðinn á framleiðslunni, en ekki á sölunni. En þó er slík einokun auðvitað ekki
heldur gallalaus, og kemur það fram í þvi, að tóbak einokunarlandanna er svo
að segja óseljanlegt utan landamæranna. — Einkasala, að eins, hefir verið reynd
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í ýmsum löndum (t. d. í Japan 1898 — 1904), en alslaðar gefist illa. Og yíirleitt
er það alment viðurkent, að verslun sje sá atvinnurekstur, sem langverst sje fallinn til rikisrekstrar. Gallarnir eru einkum þessir: Reksturinu verður dýrari, innkaupin óhagfeldari og vörurnar lakari. Petta er og viðurkent af öllum þeim, sem
telja einmitt tóbak best fallið til slíkra tilrauna; það byggist á því, að það skifti
ekki svo miklu máli, þó að gallar einokunarinnar komi fram á tóbaki og tóbaksverslun.
Það er auðvitað, að slíka verslun er altaf unt að reka þannig, að hún
gefi arö. Til þess þarf ekki annað en að selja nógu dýrt! En enginn vafi er á
þvi, að yrði tóbaksverð hjer mun. hærra en »gengur og gerist« í nálægum löndum, þá mundi með engu móti verða fyrir það girt, að ólöglegur innflutningur
ætli sjer stað, jafnvel í stórum stíl. í öllum löndurn, þar sem tóbakseinokun er,
á slíkur óiöglegur innflutningur sjer stað, vegna þess að innlenda tóbakið er bæði
dýrara og verra en það útlenda. Reynist ávalt erfitt að hafa hendur í hári lögbrjótanna, og mundi það ekki siður verða erfitt hjer, þar sem öll löggæsla er í lakara
lagi. — Jegverð því að halda því fram, að háttv. meiri hluti nefndarinnar sje kominn á glapstigu, er hann vill láta selja tóbakið þeim mun hærra verði sem hann
sjer að ágóðinn af vínfangaversluninni muni verða minni en stjórnin hefir ællast
til. En til þess að vega upp þann halla, mundi ekki veita af að leggja alt að
100° o á tóbakið, samkvæmt því, sem sýnt er hjer að framan.
Jeg þykist nú fyrst og fremst hafa leitt rök að því, að »brutto«-tekjur af
þessari ríkisverslun, eins og hún er ráðgerð í frv., muni ekki geta orðið meiri
en sem svarar þriðjungi þeirrar upphæðar, sem hæstv. stjórn áætlar. Hitt er augIjóst, að þær geta orðið og liljóta að veröa enn þá miklu minni, ef vörur þær,
sem hjer er um að ræða, falla í verði, eins og búist er við um aðrar vörur. En
að því víkur stjórnin ekki einu orði i áætlunum sínum. Af stjórnarinnar hálfu
hefir á hinn bóginn engin áællun verið gerð um rekstrarkostnaöinn, sem þó
virðist ekki alveg þýðingarlaust atriði, þar sem ekki er um meiri uppgripatekjur
að ræða. — Jeg verð því að halda því fram, að undirbúningur málsins sje
svo flausturslegur, að þegar af þeirri ástæðu sje óverjandi að láta frv. ná fram
að ganga. En auk þess er hag þjóðarinnar svo komið, að ekki virðist ráðlegt
fyrir ríkissjóðinn að fara nú að leggja stórfje í svo vafasamt og ekki þarfara
fyrirlæki en hjer er um að ræða. — Ef vafi leikur á því, að unt verði að fullnægja brýnustu gjaldeyrisþörf þjóðarinnar, til að alla hinna allra nauðsynlegustu
lifsnauðsynja, þá ættu tóbakskaupin vissulega ekki að ganga fyrir.
Jeg verð því eindregið að ráða háttv. deild til að fella frumvarpið.
Alþingi, 27. mars 1921.
Jakob Möller.
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(B. XLIV. 1).
Kd.

1S7. Frumvarp

til laga uni afnáui Iaga nr. 1, 8. mars 1920, um heimild fvrir landssljórnina til
að takmarka eða hanna innflutning á óþörfum varningi.
Flutningsm.: Jakob Möller.
1. gr.
Lög nr. 1, frá 8. mars 1920, um heimild ívrir landsstjórnina til að
takmarka eða hanna innllutning,á óþörfum varningi, ‘eru úr gildi feld.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í slað.
Greinargerð.
Því hefir verið haldið fram í umræðum á Alþingi, að með lögum þeim,
sem hjer er farið fram á að fella úr gildi, sje stjórninni heimilað að takmarka
innílutning einnig á ýmsum þarfavörum. En ekkert verður ráðið af revnslunni
um það, hvernig stjórnin mundi beita þessari heimild, ef hún fengi að halda
henni. Það virðist því rjettara að fella lögin úr gildi, en veita stjórninni þá heldur á annan hátt heimild til að takmarka innflutning á einhverjum ákveðnum,
óþörfum vörutegundum, svo að ekki verði um vilst, hve víðtæk lieimildin sje.

(C. X. 1).
Hd.

18S. Tillaga

til þingsályktunar um mat á aðfluttum kornvörum.
Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.
Neðri deild Alþingis álvktar að skora á stjórnina að undirbúa og leggja
fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga um skoðun og mat á aðfluttum korn- og
mjölvörum til manneldis, eða um aðrar tryggingar gegn því, að þessar vörur seljist skemdar eða ónýtar.
Greinargerð.
Mat á flestum útfluttum manneldisvörum er þegar lögtekið. Fyrir þessu
þingi liggur frumvarp til laga um mat á fóðurbæti fyrir kvikfjenað, sem að öllum líkindum verður samþykt. Engu minni þörf er á skoðun eða mati á aðfluttum aðalneysluvörum landsmanna, kornvörunum, til tryggingar því, að þær sjeu
góðar og óskemdar, en á því hefir, fyr og síðar, verið töluverður misbrestur.
Af þessum ástæðum er tillaga þessi borin fram.
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(B. XXI, 2).
Ed.

1S9. ilefndarálit

um frv. til laga uni einkaleyfi handa Háskóla íslands til úlgátu almanaks (þskj. 109).
Prá mcnlamálancfnd.
Nefndin hefir athngað frv. þetta og ekkert fundið við það að athuga, og
leggur því til, að það verði samþ. með eftirfarandi

BREYTIXGFM.
1. Við
2. —
3. —
4. —
5. —
0. —
7. —
8. —

9. —
10. —

1. gr. Fyrir orðið »rímhækur« komi:
dagatöl.
5. — Fyrir orðið »rimbækur« á fjórum stöðum i greininni komi:
dagatöl.
0. — Fyrir orðið »dagaskrár« á tveim stöðum komi:
dagatöl.
0. — Fyrir »að öðru leyti misbrúkað« komi:
notað á annan hátt en til er ætlast.
(i. — Fvrir »svo og« komi:
einnig.
8. — Fyrir »sem geymir hjer« komi:
sem óheimilt samkvæmt 5. gr. gevmir hjer.
8. — Orðin »óheimilt samkvæmt 5. gr.« falli burt.
9. — Fvrir orðin »2 ár líða« lil enda greinarinnar komi:
2 ár líða svo frá því brolið er gegn þeim og mál hefir ekki verið
höfðað.
10. — Fyrir orðið »Hreinarð« komi:
Hreinan arð.
12. — Greinin orðist svo:
Einkarjettur sá, sem um ræðir í 1. gr., byrjar á úlgáfu almanaks fyrir árið 1922.

Aljungi, 29. mars 1921.
Karl Einarsson,
form. og framsögum.

Guðm. Guðfinnsson.

Sigurður Jónsson.
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190. liefndarÁlit

um frv. til laga um aukatekjur ríkissjóðs.

Frá fjárhagsnefnd.

Frumvarp þetta, sem stjóiniu hefir lagt fyrir Alþing', er breyting á hinum gildandi aukatekjulögum frá 1911. Er breytingin í því fólgin að gjöldin eru
liækkuð. Sum um helming, svo sem eins og dómsmálagjöld og gjöld fyrir fógetagerðir, önnur minnn og sum ekkert, svo sem eins og þinglestrargjöld, þar sem
liækkunin er þegar orðin af sjálfu sjer sökum dýrtiðarinnar.
Nefndin verður að vera sömu skoðunar og stjórnin um það, að ástæða
sje til hækkunar á gjöldum þessum, sökum verðfalls peninga og ekki síður hins,
hve rniklu meira ríkið þarf nú að borga slarfsmönnum sínum en áður, fyrir
samskonar störf.
Nefndin leggnr því ti}, að frv. sje samþykt óbreytt.
Alþingi, 20. mars 1921.
Af. J. Kristjánsson,
formaður.
Jakob Möller.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Hákon J. Kristófersson.

Þórarinn Jónsson,
framsögumaður.
Þorl. Guðmundsson.

Sveinn Ólafsson.

(A. XXVI, 3).

Bd.

191. Lög

uni afnám laga nr. 12, frá 1S. sept. 1891, um að íslensk lög verði eftirleiðis
aðeins gefin á íslensku.
(Algreidd frá Xd. 4. mars).
Lög nr. 12, frá 18. sept. 1891, um að islensk lög verði eftirleiðis aðeins
gefin á íslensku, eru úr gildi numin.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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(A. XLIII, 1).
Ed.

103. l.rtg

um sendiherra í Kaupmannahöfn.
(Afgreidd frá Ed. 11. mars).
1. gr.
í Kaupmannahöfn skal vera sendiherra, er konungur skipar, og sendisveitarritari, er ráðherra skipar. Aðra starfsmenn, sem nauðsvnlegir eru að
dómi ráðherra, ræður sendihérra.
2. gr.
I.aun sendiherra, húsaleiga, risnufje og skrifstofuhald greiðist úr ríkissjóði, eftir ákvæðum fjárlaga.
3. gr.
Stjórnin gefur út erindisbrjef handa sendiherranum og ákveður starfssvið hans.
4. gr.
Ileimilt er sendiherra að krefjast borgunar fyrir störf sín, eftir gjaldskrá, er ráðherra setur. Borgun |>essi rennur í rikissjóð.

I.ög þessi öðlast |,egar gildi.

(B. V. 2).
Kd.

103. I.ftg

um hcimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábvrgjast fvrir hönd ríkissjóðs nýtt
skipaveðlán hf. Eimskipafjelags íslands.
(Afgreidd frá Ed. 11. mars).
I.andsstjórninni veitist heimild til þess að ábyrgjast greiðslu á
hluta
veðláns, að upphæð alt að 250,000 hollensk gyllini eða jafngildi í mynt annara
landa, sem hf. Eimskipafjelag Islands tekur í erlendum banka, til þess að
kosta smiði á millilandaskipi, sem fjelagið er nú að láta smiða í Danmörku.
I.ánið endurborgist á 10 árum með jöfnum árlegum afborgunum og sje trvgt
að minsta kosti með fyrsta veðrjetti í liinu nýja skipi.
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(A. XVI. 5).
Fd.

104. Lög

nm heimild fyrir rikisstjórnina til að taka í sínar hendur alla sölu á hrossum
til útlanda, svo og útflutning þeirra.
(Afgreidd frá Ed. 19. niars).
1. gr.
Rikisstjórninni heimilast að taka i sinar hendur alla sölu á hrossum
til útlanda, svo og llutning þeirra, ef sýslunefndir í meiri hluta hrossahjeraðanna æskja þess. Rikisstjórnin getur sett með reglugerð eða reglugerðum nánari ákvæði hjer að lútandi.
2. gr.
Refsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, sem rikissljórnin gerir
með heimild í lögum þessum, ákveður rikisstjórnin á þann hátt, sem henni
þykir við eiga, um leið og hver ráðstöfun er gerð.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

(C. VII. 2).
Md.

105. I’iiigsályklun

um eftirlit uieð skipuin og bátum og öryggi þeirra.

(Afgreidd frá Nd. 29. mars).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að braða útgáfu tilskipunar samkv. 10. gr. laga nr. 29, 22. okt. 1912, um eftirlit með skipum og bátum
og öryggi þeirra, og jafnframt taka til ibugunar lagafrumvarp um sama efni, sem
sjávarútvegsnefnd neðri deildar hefir borist frá mönnum þeim, er stjórnarráðið
befir falið að gera tillögur um ákvæði tilskipunarinnar,
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(B. XX, 2).
Ed.

100. Mcíiidarálh

uni frumvarp lil laga um breyting á lögum 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarpið, og er hún á einu máli um, að sú
breyting, sem það gerir á núgildandi lögum um bæjarstjórn á Akureyri, sje rjeltmæt og að full nauðsyn muni vera á því að hækka þetta fasta gjald til bæjarsjóðs.
Jafnframt vill nefndin benda á, að hún álítur nauðsynlegt og vill vænta
þess að stjórnarráðið, að fengnum tillögum sýslunefnda og bæjarstjórna, leggi
fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga um fasla lekjustofna handa sveitarsjóðum,
sýslusjóðum og bæjarsjóðum.
Að svo mæltu ræður nefndin hállv. deikl til að samþykkja frumvarpið
eins og það liggur fyrir.
Alþingi, 26. mars 1921.
Sig. Eggerz,
formaður.

Guðm. Ólafsson,
skrifari og framsögumaður.

Sigurjón Friðjónsson.

Guðjón Guðlaugsson.

Björn Kristjánsson.

(B. IX, 2).
M'd.

107. Mcfiidarálh

um frv. lil laga urn breyting á 1. gr. laga nr. 45, 16. nóv. 1907, um skipun
prestakalla.
Frá meiri hluta allsherjarnefndar.
Frumvarp þelta ætlast til þess, að ekki komi lil framkvæmda sameining
Bjarnaness- og Slafafellssókna nú við fráfall Jóns próf. Jónssonar á Stafafelli. A
því Stafafell að vera sjerstakt prestakall, eins og verið hefir, eftir þessu frv.
Meiri hluti nefndarinnar er inótfallinn fjölgun presta, eins og nú standa
sakir.
Aður en gengið er inn á þá braut, virðist líka sjálfsagt, að atliugað sje,
hversu víðtækar þær breylingar gætu orðið í næstu framtíð. Hins vegar er nefndinni kunnugt um, að fleiri breytingar muni á ettir fara, ef þessi nær nú fram
að ganga.
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Gagnvarl þessu frv. má líka benda á það, að ekki virðisl liafa verið mikill áhugi fyrir þvi að sporna við þessari sameiningu, þegar sýslunefnd AusturSkaftafellssýslu mælti meö því, að kirkjustaðurinn Stafafell væri seldur Jóni sál.
próf. Jónssyni.
Af framangreindum ástæðum ræður meiri hluli nefndarinnar hv. deild til
að fella þella írv.
Alþingi, 26. mars 1921.
Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Slefán Slefánsson.

l’jelur Ollesen,
framsögumaður.

(A. XXX, 9).
B'd.

198. Viðaiikalillaga

við breylingartillögu á þingskjali 181 (Fjáraukalög).
Flutningsmenn: Þorleifur Jónsson og Sveinn Ólafsson.
Á eftir b-lið komi nýr liður, þannig hljóðandi:
Til mótorbátaferða milli Hornafjarðar og Seyðisfjarðar árið 1921 kr. 15000,00.
Styrkurinn veitist eftir meðmælum sýslunefndanna í Austur-Skaftafellsog Suður-Múlasýslum.

Liðatalan breytist samkvæmt þessu.

(B. XIX, 2).
JEd.

199. Befiidarállt

um frv. til laga um breyling á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishjeraða o. fl.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir orðið á eitt sátt um það að mæla ekki með því, að frv.
verði samþykt. í fyrsta lagi vegna þess, að fjárhagur landsins er nú mjög eiliður, eins og kunnugt er, og því óheppilegur tími til að fjölga embættum. í öðru
lagi vegna þess, að skortur er nú talinn á læknum, svo að erfitt sje að fullnægja
þeiin læknishjeruðum, sem þegar eru Iögákveðin, og nokkur hætla á, eins og nú
er varið launakjörum lækna, að hin erfiðari hjeruð verði fremur útundan, ef
hjeruðum er fjölgaö. í þriðja Íagi vill nefndin benda á þaö, að likur eru til, að
eins mikil þörf, og jafnvel meiri, sje á fjölgun lækna hjer og þar annarsstað-
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ar á landinu, og niá því til sönnunar benda á óskir þær og röksemdir, cr fram
hafa komið víðsvegar að í þessa ált á undanförnum þingum. Virðisl rjeltast, að
þær óskir sjeu allar teknar til athugunar í einu og með þeim undirbúningi, sem
stjórnin ein getur látið í tje. Vill nefndin því afgreiða þetta mál með svo hljóðandi
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
1 því trausli, að sljórnin laki skipun læknisbjeraða til gagngerðrar endurskoðunar sem fyrst, þegar hægist um fjárhag landsins, og taki þá tillit til þeirra
óska, sem fram hafa komið á síðari þingum I því máli, tekur deildin fyrir næsta
mál á dagskrá.
Alþingi, 29. roars 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form. og ritari.

Jóh. Jóhannesson.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

(B. XI. XII. XIII. 2).
B'd.

200. lefudarállt
um

1. Frumvarp til laga um læknaskipun i Reykjavík.
2. Frumvarp til laga um viðauka við lög um laun embættismanna, nr. 71, 28.
nóv. 1919.
3. Fruinvarp til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 36, 30. júlí 1909, um laun
háskólakennara.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin tók afslöðu til framanskráðra frv. snemma á þessu þingi, þegar
hæslv. forsætisráðb. fór frain á við hana, að hún flytti þau. En nefndin sá ekki
ástæðu til að verða við þeim tilmælum, þar sem hún vildi ekki að þau næðu
fram að ganga á þessu þingi. Petta tilkynti nefndin hv. þm. Strandamanna, sem
tók frv. svo til flutnings inn á þingið.
Frumvörpum þessum var samt sem áður vísað til nefndarinnar, og vill
hún því láta þeim fylgja nokkur orð, öllum í einu lagi.
Fyrst er þess að geta, að siðan nefndin gaf þessa yfirlýsingu, hefir forgöngufrv. þessara frumvarpa verið samþ. til 3. umræðu hjer í háttv. Nd., en það
er frv. um varnir gegn berklaveiki. Lögð er áhersla á það af milliþinganefndinni
i berklaveikismálinu, að öll frv. hennar þurfi að fylgjast að. Sömu skoðun ljet
hv. landlæknir (G. B.) í ljós við nefndina, þar s'em hann lagði eindregið til, að
frv. þessi, 4 að tölu, yrðu annaðbvort öll afgreidd frá þinginu eða öllum frestað.
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Nefndin ætlaðist til, að frv. um varnir gegn berklaveikí yrði frestað. En
nú hefir það farið á annan veg í þessari hv. deild, og vill nefndin því, eftir
atvikum, ekki spyrna á móti því, að þm. gefist kostur á að taka afstöðu til
þessara frv. líka.
Fyrsta frv. ákveður — ef það verður samþ. — 2 embætti bjer í Rvik:
heilbrigðisstjóra og sóttvarnalækni. En annað frv. ákveður launakjör þessara
starfsmanna.
Byrjunarlaun heilbrigðisstjóra og sóttvarnalæknis sjeu 4500 kr., en hækki
um 500 kr. á þriggja ára fresli, upp í 6000 kr. Gert er jafnframt ráð fyrir, að
hjeraðslæknisembættið i Rvík leggist niður.
Sóltvarnalæknisembælti var sett á stofn þegar innflúensa gekk hjer, og
hefir ekki verið afnumið síðan. En nú er ætlast til, að það verði lögfest, með
sömu launakjörum og prófessorar við háskólann hafa.
Milliþinganefndin segir, að hjer sje því ekki um nýtt embætti að ræða í
raun og veru, og er það að vísu, að til þessa starfs hafa verið veittar 6000 kr.,
en fast embælti er það ekki. Auk þessarar launaupphæðar hafa skipagjöld gengið til
þessa læknis, svo launin hafa vist verið eins há eins og laun prófessora háskólans eru með dýrtiðaruppbót.
Nefndin er í vafa um, hvort brýn þörf sje á þessu embætti; telur líklegt,
að komast mætti af með lögreglueftirlit með aðkomuskipum, eins og hefir vist
verið, þar til þetta starf var myndað.
Byrjunarlaun bjeraðslæknisins i Reykjavík nema, með núverandi dýrtíðaruppbót, kr. 5933,34, en heilbrigðisstjóra 9500 kr. Mismunur er kr. 3566,66, og er
það kostnaður sá, er frv. hefir í för með sjer, eins og dýitiðaruppbót er nú, en
hún er vitanlega breytileg. Þetta er því hækkunin á launum þessara starfsmanna,
sem þetta frv. gerir ráð fyrir i byrjun, þar sem sóttvarnalækni eru ætluð sömu
laun og nú eru veitt til þess starfs.
Nefndin vill benda á það, til athugunar, hvort svo kallaðar hjálparstöðvar gætu ekki ljett mikið störf þau, sem eru ætluð heilbrigðisstjóra. Gæti þá komið
til mála að styrkja t. d. fjelagið »Líkn« meira en nú er.
Eftir frv. milliþinganefndarinnar á hvorki heilbrigðisstjóri nje sóttvarnalæknir að vera skyldur til að vitja sjúklinga.
Nefndinni virðist ófært, að enginn læknir í bænum sje skyldur til að vitja
sjúklinga, t. d. að næturlagi eða í útjaðra bæjarins. Það virðist þvi sjálfsagt, ef
hjeraðslæknisembættið verður Iagt niður og þessi embætti mynduð, að heilbrigðisstjóri sje skyldur að vitja sjúklinga. Annars virðist mega búast við kröfu frá
bæqum um nýtt bjeraðslæknisembætti, og færu þessi embætti þá að verða nokkuð mörg. Á bls. 30 í aths. við frv. um læknaskipun í Reykjavík er gert ráð fyrir,
að heilbrigðisstjóri kenni heilbrigðisfræði við háskólann, en samt fyrir sjerstaka borgun. Hvers vegna má ekki skylda hann til að kenna þessa grein læknisfræðinnar án sjerstakrar borgunar? Og hvers vegna eiga hálaunaðir embættismenn að fá sjerstaka borgun fyrir störf, sem eru beint í þeirra verkahring og
sem þeir geta hæglega Ieyst af hendi?
Þriðja frv. ræðir um nýtt prófessorsembætti í læknisfræði við háskólann,
með 4500 kr. byrjunarlaunum (eins og annara prófessora), sem hækki á þriggja
ára fresti, um 500 kr. í hvert sinn, upp í 6000 kr.
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Nú eru hjeraðslækninum í Reykjavík borgaðar 1500 kr. fyrir kenslu við
háskólann, sem á að falla niður, ef þetta embætti verður myndað. Þessa upphæð má því draga frá byrjunarlaununum, er nema, með núverandi dýrtíðaruppból, kr. 9500. Eftir verða þá kr. 8000,00, og er sú upphæð aukakostnaður sá, er
af þessu frv. leiðir í byrjun.
Nefndin telur ekki nauðsynlegt að stofna þetta embætti nú þegar við
háskólann.
Virðist henni muni mega bjargast við svipaða kenslu og nú er í þessari
grein, þar til reist verður landsspítalahús. En þá má gera ráð fvrir nauðsyn
þessa embættis.
Nefndinni virðist athugavert, hvort embættafjölgun við háskólann sje ekki
of hraðstíg, samanborið við gjaldþol þjóðarinnar; þótt hún viðurkenni hins vegar, að sparnaður í því efni megi ekki vera um of í kenslu í læknisfræði. En
nefndin getur ekki sjeð, að það sje, þótt þetta embætti verði ekki stofnað nú.
Samkvæml því, sem að framan greinir og tillögum nefndarinnar um frestun berklaveikisfrv., vill hún ekki, að frv. nái fram að ganga á þessu þingi.
Ráðum vjer því háttv. deild til að fella þau.
Alþingi, 30. mars 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.
Stefán Stefánsson.

Rjörn Hallsson,
skrifari og framsögumaður.

l’jetur Otlesen.

Einar Þorgilsson.

(A. III, 2).
Hil.

201. SefiKlarálií

um frv. lil laga um fasteignaskatt.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. þetta nákvæmlega, og eru allir nefndarmenn á
einu máli um það, að rjett sje að frv. nái fram að ganga með nokkrum breytingum, er síðar verður gerð grein fyrir.
Eins og kunnugt er, hafa á síðari árum heyrst ýmsar raddir um það,
að æskilegast væri, að sú stefna yrði sem fyrst upp tekin að afla ríkissjóði sem
mestra tekna með föstum sköttum, og sumir jafnvel gengið svo langt, að halda
því fram, að tollar eða hinir óbeinu skattar ættu að hverfa að mestu.
Nefndin getur ekki aöhvllst þessa skoðun nema að nokkru leyti, því henni
er það Ijóst, að þarfir ríkissjóðs eru svo margar og miklar, en þjóðarauðurinn hins
vegar svo lítill, að því fer fjarri, að fasteignir þær, sem til eru i landinu og arðvænlegar geta talist, geti borið útgjöld ríkisins nema að litlu leyti, og það því sfður,
sem vitanlegt er, að á fasteignum, einkum húsunum, hvílfi miklnr veðskuldir.
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l’m það var talsvert rælt í nefndinni, hvort ekki væri tiltækilegt að draga
frá veðskuldir áður en skatturinn væri á lagður, en eftir nákvæma íhugun var
frá því horfið, en jafnframt afráðið að færa skattinn niður, þannig að af jarðeignum og öðrum eignum, sem taldar eru í 1. gr. undir tölulið 1, skuli greiða
2*/2 af þúsundi hverju, og af húsuin öllum, samkvæmt tölulið 2, skal greiða l1 ?
af þúsundi.
Með tilliti til framangreindrar breytingar komst nefndin að þeirri niðurstöðu, að 2. gr. yrði óþörf, vegna þess, að munurinn á skattinum, eftir tillögu
nefndarinnar, og ábúðarskattinum yrði ekki meiri en svo, að ástæðulítið væri að
gera breytingar á því, hver skattinn skyldi greiða. Xefndin leggur því til, að ný
grein komi í stað annarar greinar, sem niður falli, og er þar ákveðið, að eigendur greiði skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur samningsbundin
jarðarafnot sje að ræða.
Breytingarnar við 3. gr. eru að eins afleiðingar af undanfarandi breytinguin, og því ástæðulítið að fjölyrða um þær.
Við 5. gr. hefir nefndin gert orðabreytingar, eftir því sem betur þótli fara.
Uin ákvæði 9. gr. var nokkur skoðanamunur, en samkomulag náðisl
með því að bæta við greinina svo hljóðandi 'setningu: Þó sje það samþykt í
sameinuðu þingi með 2ls atkvæða.
Auk þess, sem að frainan greinir, verður að líta á það, að fyrir þinginu
liggur nú frv. til laga um eignarskatt, sem líkur eru til að nái fram að ganga.
Petta, meðal annars, virtist nefndinni ástæða til að færa skattinn litilsháttar niður
frá því sem frv. gerir ráð fyrir.
Að endingu leyfir nefndinj sjer að leggja það lil, að frv. verði samþykt
með eftirfarandi

BREYTINGVM.
1. Við 1. gr.
2. — » —
3. —
4. —
5. —

6. —

»veiðiám, fossuin og« í tölulið 1. falli burl.
Á eftir »rekarjeltindum« í sama lið komi:
veiðirjelti í ám og vötnum og öðrnm vatnsrjeltindum.
» — Fyrir »3« í sama lið korni:
2’/.>.
» — Fyrir »2« í tölulið 2. komi:
IV2,
2. — Greinin falli burt. f hennar stað komi ný grein, svo hljóðandi:
Eigandi greiðir skattinn, nema urn leigujarðir, leigulóðir eða
önnur samningsbundin jarðarafnot sje að ræða, og greiðist þá
skatturinn af ábúanda eða notanda.
3. — Fyrsta málsgrein orðist þannig:
Undanþegnar skatti þessurn eru fasteignir ríkissjóðs, aðrar en
jarðir í leiguábúð. Enn fremur kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús og hús annara rikja, að svo miklu leyti sem þau eru notuð
af sendimönnum þeirra í millirikjaerindum. Hið sama gildir um
lóðir, er fylgja slíkum húsum.
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7. Við 3. gr.
8. — 5. —
9. — » —

Önnur málsgrein falli burt.
Orðið »eigandi« í fyrstu línu falli burt.
Fyrir »eigandi« í annari línu komi:
skattgreiðandi.
10. — 9. — Aftan við greinina bætist ný setning, svo hljóðandi:
þó sje það samþykt í sameinuðu þingi með 2/s atkvæða.
Alþingi, 30. mars 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður og framsögumaöur.
Sveinn Ólafsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Jakob Möller.

Hákon J. Kristófersson.

Þorl. Guðmundsson.

Þórarinn Jónsson.

(A. XXXI, 6).
V<{.

202. Franilialdsnefndarállt

um frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1918 og 1919.
Frá fjárhagsnefnd.
Háttv. efri deild hefir gert nokkrar breytingar á frv. þessu, og fellst fjár
hagsnefnd á þær og leggur því til, að frv. sje sainþykt eins og það liggur fyrir.
Alþingi, 30. mars 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Hákon J. Krislófersson.

Jakob Möller.

Þórarinn Jónsson,
framsögumaður.
Þorl. Guðmundsson

Sveinn Ólafsson.

(A. XLVI, 3).
IV’d.

203. UreytÍii^artlllÖKiip

við frumvarp til laga um vörutoll.
Flutningsm.: Jón Sigurðsson og Pjetur Ottesen.
1. Við 1. gr. 2. lið. Á eftir »sláttuvjelum« komi:
rakstrarvjelum, snúningsvjelum, heybindingarvjelum og öðr
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um heyvinnuvjelum og varahlulum til þeirra, vögnum, kerrum, hjólum, hjólásum, sleðum, skilvindum, strokkum, mjaltavjelum, smjörgerðar- og ostagerðartækjum, dælum, vatnshrútum, lausasmiðjum og öðrum smíðaáhöldum, strengingartækjum, rafmagnsvjelum og rafmagnstækjum.
2. Við 1. gr. 2. lið. Á eftir »herfum« komi:
sáðvjelum, áburðardreifurum.
3. —-------— —. Á eftir »bátavjelum (mólorum)« komi:
lóðavindum, akkerisvindum, ljóskerum, önglum.

(B. XXV, 2).
E<l.

204. Itefiidarálit

j
I
I

um frumvarp til laga um sölu á kirkjujörðinni Upsum í Svarfdælahreppi í Eyjafjarðarsýslu.

i

Frá landbúnaðarnefnd.

}
!

Þó það sje einhuga álit nefndarinnar, að alt of langt hafi verið gengið í
þvi efni á undanförnum árum að selja kirkjujarðir og aðrar jarðeignir landsins,
og það fyrir óhæfílega lágt verð, og að nauðsyn reki því til, að varlega sje farið
í þeim sökum framvegis, þá treystir nefndin sjer þó ekki til að leggjast á móti
því, að Svarfdælahreppi verði seld kirkjujörðin Upsir, vegna nauösynjar þeirrar,
er á því mun vera fyrir hreppinn að fá jörðina keypta, vegna þorpsbúa i Dalvik.
Jörðin Upsir er að fornu fari höfuðból og má enn þá teljast kostajörð,
fyrir margra hluta sakir, þó í níðslu hafi verið síðustu árin. eins og margar
aðrar kirkjujarðir og prestsetur; hefir t. d. gott tún, ef því væri sómi sýndur,
engjar dágóðar, beitiland ágætt og trjáreki hefir verið þar, og mun enn vera, til
töluverðra nota. Telja má einnig jörð þessari til gildis, að hún liggur vel við
samgöngum og þaðan er gott tll sjófanga.
Það getur því ekki verið álilamál um það, að jörð þessa, með kúgildum
og öllum öðrum »gögnum og gæðum«, er henni fylgja, beri ekki að selja mjög
lágu verði. Nefndin leyfir sjer því að láta það álit sitt í ljós, að söluverð jarðarinnar megi alls ekki fara niður úr 16 þúsund krónum.
Þess má geta, að leitað hefir verið álits sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu um
sölu jarðarinnar, og að sýslunefndin mælir eindregið með sölunni.
2. grein frumvarpsins virðist með öllu óþörf og óviðeigandi og á að
falla burt.
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samræmi við það, er sagt liefir verið hjer að íraman, leyfir nefndin sjer
að leggja það lil, að liáttvirt deild samþykki frumvarpið með þessari
í

BREYTINGU:
2. grein frumvarpsins falli burt.
Alþingi, 30. mars 1921.
Hjörtur Snorrason,
form. og ritari,

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Sigurður Jónsson,
framsögumaður.

(A. XXXI. 7).
51 <1.

205. Fjárauknlög

t'yrir árin 1918 og 1919.
(Afgreidd frá Nd. 31. mars).
1. gr,
Sem viðbót við gjöld þau, senr talin eru í fjárlögunum 1918 og 1919,
veitasl kr. 2280585,63 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2.—9. gr. hjer á eftir.
2. gr.
Sem viðbót við giöldin í 9. gr. veitast kr. 104584,03.
A. .Eðsta stjórn
Við tölulið 2. Utanferðir ráðherra ...........
—
— 4. Aðstoð og skrifstofukostnaður
_
_
_
—
— 5. Ríkisfjehirðisstörf
...........
—
— —
—
......
—
—
7. Umbætur og viðhald..........
—
— _
_
..........

landsins.
1919 kr.
1918 —
1919 —
1918 —
1919 —
1918 —
1919 —

15. Hagslofa Islands.
Við tölulið 3. l’appír og prentun
.......... 1918
_
— —
—
..........., 1919
—
— 4. l’rentun eyðublaða
.......... 1918
—
—
5. Húsaleiga o. 11........................
—
_ —
—
.................. 1919
—
— 6. Aðstoð og skrifstofukostnaður 1918
—
— _
1919
—

10915,75
29329,20
27077,74
1667,64
1679,30
6939,80
12076,66

89686,09

2559,35
6230,52
180,61
1710,26
2598,44
109,05
1509,71

14897,94

Samtals A—B.

kr. 104584,03

kr.
—
—
—
—
—

3. gr.
Sem viðból við gjöldin í 11. gr. veitast kr. 158754,58.
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A. Dónigæsla og lögreglusljórn.
Við tölulið 4. Hegningarhúsið ................. .. 1918 kr.
—
—
—
.................,. 1919 —
—
—
5. Sakamálakostnaður o. fl. .. . 1918 —
—
_
. 1919 —
—

3355,09
10040,88
5482,35
6555,88 kr.

B. Ymisleg útgjöld.
Við tölulið 1. a. Útgáfa Stjórnartíðinda ... 1918
—
—
1919
—
—
—
—
1. b. Pappír og prentun
1918
—
—
1919
—
—
—
—
2. a. Burðareyrir embættismanna 1918
—
—
—
—
1919
2. b. Embættissímskeyti
1918
—
—
—
—
1919
—
—
—
—
3. Brunaábyrgðargjald o. fl. ... 1918
—
—
1919
—
—
—
—
4. Eftirlitsferðir
.................. 1918
—
—
—
—
.................. 1919
8. Yfirskattanefndir o. fl.
—
—
—

450,00
450,00
7810,32
12714,64
7906,03
12706,32
47729,72
30047,54
2639,47
5224,62
3921,44
1236,73
483,55

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

25434,20

kr. 133320,38

Samtals A—B kr. 158754,58

Við
—
—
—
—
—
—
—
—

4. gr.
Sem viðból við gjöldin í 12. gr. veitast kr.
1918
tölulið 11. Röntgenstarfræksla
—
1919
—
—
1918
— 14. Holdsveikraspítalinn
—
—
—
1919
— 16. Geðveikrahælið á Kleppi ... 1918
—
—
—
1919
— 17. Heilsubælið á Vííilsstöðum
1918
—
—
—
1919
—
— 18. g. Heilbrigðiseftirlit ..........

437976,47.
kr.
6135,00
—
1000,00
— 64921,03
— 67124,05
— 29858,88
— 58337,02
— 112289,31
— 97216,56
1094,62
—

kr. 437976,47

5. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 13. gr. veitast kr. 905906,72.
A. Póslmál.
Við tölulið 2. Póstflulningur
.................. . 1918 kr.
—
— —
—
.................. 1919 —
—
-- 3. a.—b. Skrifstofukostnaður
1918 —
—
1919 —
—
—
3. e. Önnur gjöld
1918 —
..................
_
_
—
—
.................. 1919 - -

6810,49
20785,12
4435,50
762,45
13844,15
30186,92
Flyt kr.

70824,63
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Fluttar kr.
B. Vegabætur.
Við tölul.
Ferðakostnaður
o. fl. 1918
I. 1. b.
— —
Verkfróðra aðstoð ...
—
I. 2.
— —
—
—
... 1919
— —
Skrifstofukostnaður
1918
I. 3.
— —
—
—
1919
— —
Eftirlit með vegum
1918
I. 4.
Húnvetningabraut ...
—
— —
II. 1.
— —
—
—
1919
— —
Grímsnessbraut
... 1918
II. 3.
— —
Viðhald flutningabrauta —
II. 6.
— —
—
—
1919
— —
III. 10.
Vegagerð frá Ljá ...
—
Aðrar vegabætur og
— —
III. 11.
viðhald.................. 1918
—
— —
—
1919
— —
V.
Áhöld
..................
—
— —
Brú áAustur-Hjeraðsvötnl918
VII.
—
1919
— —
—

Við tölul.
— —
— —
— —

Við lölul.
— —
— —
— —
—- —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

II. 1.
—
II. 5.
—

C. Samgöngur
Faxaflóaferöir ..........
—
...........
Langanessbátur
...
—
...........

á sjó.
1918
1919
1918
1919

D. Símasamband.
Til viðauka símakerfa 1918
II.
—
—
1919
—
IV. 1. a. Laun landssimastjóra
Laun símaverkfræðings —
IV. 2.
Aðstoð og annar kostnIV. 3.
aður .......................... 1918
—
—
1919
RilsímastöðReykjavikur 1918
IV. 4.
—
—
1919
PráðlausstöðíReykjavík 1918
IV. 5.
—
—
1919
Ahalda- og efnisvörður —
IV. 6.
Ritshnastöð á Akureyri 1918
IV. 7.
—
—
1919
RilsímastöðáSeyðisfirði 1918
IV. 8.
—
—
1919
Ritsímastöð á ísafirði 1918
IV. 9.
—
—
1919
Flyt

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

269,08
1793,02
6216,80
1418,72
2052,88
95,08
30365,38
36834,19
9449,95
9240,80
15709,94
5196,76

—
—
—
—
—

20438,06
8835,73
9901,30
43362,37
184,61

kr.
—
—
—

3000,00
20571,43
12000,00
12000,00 kr.

kr.
—
-—

14805,01
15887,16
3000,00
1100,00

3816,87
—
4136,76
— 31407,45
— 38985,21
784,56
—
—
3614,64
—
609,50
3771,06
—
—
9176,76
—
4084,92
—
9909,36
—
3632,20
6153,06
—
kr. 154874,52

76824,63

kr. 201364,67

47571,43

kr. 325760,73
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Við tÖlul.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

IV.

10.

—
IV. 11.
IV. 12.
IV. 13.
V.
—
VI.
—
VII.
—
VIII.
—
IX.
X.

Við tölul.
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

I. a.
I. b.
I. c.
—
I. d.
III.
—
IV. a.
IV. d.
V.
—
VI.
—

Fluttar
Símastöð á Borðeyri
1918
—
1919
Símastöð í Hafnarfirði 1918
—
1919
Simast. i Vestm.eyjum 1918
—
1919
Aðrar stöðvar
1918
—
1919
Eyðublöð, prentun o.fl. 1918
—
1919
Viðbótogviðhald stöðva 1918
—
1919
Ferðalög vegna starfrækslu .................. 1918
—
1919
Viðhald landssimanna 1918
—
1919
Alþjóðaskrifstofan í Bern —
Loftskeytastöð i Flatey —
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kr. 154874,52
—
1587,48
—
4062,41
—
742,81
—
1844,15
—
709,05
—
1162,57
— 14035,73
— 23752,94
— 26432,07
— 38248,65
—
6906,47
— 23735,22
—
—
—
—
—
—

4438,25
3573,88
68088,75
63547,43
97,44
19970,37

kr. 325760,73

kr. 457810,19

E. Vitamál.
Laun vitamálastjóra
1919 kr.
3000,00
Verkfræðings aðstoð
—
—
1366,66
Skrifstofuhald.......... 1918 —
1843,68
—
.......... 1919 —
2223,16
Ferðakostnaður
1918 —
637,63
— 26845,18
Rekstrarkostnaður vita —
—
1919 — 30194,03
Akranesviti
.......... 1918 — 14030,86
Gerðatangaviti
—
—
7501,07
Sjómerki
...........
—
—
1581,58
—
.......... 1919 —
1490,71
Y mislegt
........... 1918 — 22899,26
—
.................. 1919 —
8721,98 kr. 122335,80
Samtals A—E kr. 905906,72

6. gr
Sem viðbót við gjöldin í 14. gr. veitast kr. 121870,94.
Við tölul. b. 2.

A. Kirkjumál.
Bráðabirgðauppbót brauða 1919

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

B. I. Háskólinn.
Við tölul. c. 3. Kennari i efnafræði.......... 1919 kr.
— — e. 3. Utanfararstyrkur læknaefna 1918 —
Flyt kr.

kr.

250,00

240,00
450,00______________
690,00 kr.
250,00
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kr.

250,00

kr.

25000,15

7120,27
5044,53
301,28
581,17
1118,75
70,41
202,77

kr.

14505,18

Við tölul. b. 3.
— — h. 5.
— —
—
— — h. 9.

B. III. Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
878,83
Bækur og kensluáhöld .. 1919 kr.
5076,80
Eldiviður og ljós
......... . 1918 —
5893,83
—
.. ..,. 1919 —
805,00
—
—
Ymisleg útgjöld
.........

kr.

12054,52

Við tölul. 1). 3.
— —
— — h. 0.
—
- b. 7.

B. IV. Kennaraskólinn.
Eldiviður og ljós
.......... 1918 kr.
—
.......... 1919 —
—
—
Viðhaldskostnaður ..........
Ýmisleg útgjöld
—
..........
—

849,07
708,29
144,02
760,53

2521,91

Við tölul. b. 1.
_
— —
— — b. 2.
— — b. 3.
— —
■— — b. 4.
— —

B. V. Stýrimannaskólinn.
Tímakensla
......... 1918 kr.
—
.......... 1919 —
Ahaldakaup
.......... 1918 —
Eldiviður og ljós
..........
—
—
—
.......... 1919 —
Ýmisleg útgjöld
.......... 1918 —
—
.......... 1919 —

915,90
5591,00
050,40
111,43
6213,88
313,48
980,08

14788,23

Við tölul. b.
— — —
— — c.
— — —
— — d.

B. VI.
Tímakensla
—
Húsnæði m. m.
—
Ymisleg útgjöld

1200,00
1800,00
139,46
1300,00
250,00

Flultar
1919
—
1918
1919
1918
1919

kr.
kr.
—
—
—
—
—

690,00
750,00
030,55
0323,82
10079,79
2323,87
4802,12

B. II. Mentaskólinn.
. 1918
Eldiviður,
ljós
o. íl.
Við tölul. c. 2.
—
— —
—
1919
— — c. 3. Skólahús utan og innan ... 1918
—
— —
—
... 1919
Timakensla
og
prófdómendur
—
— — c. 5.
.......... 1918
— — c. 9. Ýmisleg úlgjöld
—
1919
—

kr.
—
—
—
—
—
—

Við tölul. e. 3.
— — i.

—
—
—

—

i-

—
— k. 3.
—
—

Utanfararstyrkur læknaefna
Líílærameinfræða rannsókn
Eldiviður, ljós og ræsting
—
»>* •• .
Ýmisleg útgjöld
—

Vjelstjóraskólinn.
.......... 1918 kr.
.......... 1919 —
.......... 1918 —
........... 1919 —
.......... 1918 —

Flvt kr.

4089,40

75009,45
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Fluttar kr.

75069,45

B. VII. 1. Bændaskólinn á Hólum.
150,00
Aðstoðarkensla .......... ... 1919 kr.
Við tölul. b.
Smíði og dráttlist ........... 1918 —
300,00
— — c.
80,64
.................. 1919 —
— — d. 2. Kensluáhöld
1625,00
.......... 1918 —
— — d. 3. Eidiviður og ljós
— —
—
—
.......... 1919 —
5921,81
405,00
—
—
— - d. 4. Kaup á stórgripavog
2123,15
kr.
Ymisleg
útgjöld
...........
—
—
— — d. 5.

10605,60

Viö töiul. d. 3.
—

d. 4.

Við tölul. 2. b.
_ —
—
— — 3.
— — —
— — 4.
— — —

B. VII. 2. Bændaskólinn á Hvanneyri.
1186,27
Eldiviður og ljós
........... 1918 kr.
3614,52
. 1919
108,68
Ýmisleg útgjöid
.........
B. XI. Yfirsetukvennaskólínn.
Annar kostnaður
......... .. 1918 kr.
—
......... .. 1919 —
Styrkur til námskvenna .. . 1918 —
—
1919 —
.
1918 —
Húsaleiga o. fl.
.........
—
......... . 1919 —

B. XIII. Almenn barnafræðsla.
................. . 1919 kr.
Við tölul. 1. Til barnaskóla
— — 5. Prófdómarar ......................... . 1918 —
— ................................. . 1919 —
— — —

kr.

4909,47

479,56
118,40
6070,00
9340,00
254,00
20,00 kr.

16281,96

656,12
1150,26
2443,08

4249,46

kr.

B. XVI. Daufdumbrakensla.
5070,00
Kenslukostnaður .................. 1918 kr.
5685,00 kr. 10755,00
................. 1919 —
—
Samlals A—B kr. 121870,94

Viö
—
.—
.—
—.
—
—
—
.—
—

7. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 15. gr. veitast kr. 32565,38.
Þjóðskjalasafnið:
tölul. 2.
_ 2. c. Til að binda inn skjöi m. m. 1919 kr. ........... kr.
Landsbókasafnshúsið:
— 5.
— 5. a. Eldiviður, ljós o. fl................. 1918 — 3263,33
—
.......... 1919 — 19700,00
.......... 1918 — 3722,79
— 5. c. Viðhald og áhöld
—
—
—
.......... 1919 — 2256,76 kr.
.................. 1918 — 1460,00
— 15.
Dómasafn
— 21. f. Listasafnshús ... .................. 1919 — 1500,00
460,00 kr.
Mýrarannsókn m. m.............. 1918 —
— 28.
Samtals ... .. kr.
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarping).

202,50

28942,88

3420,00
32565,38
77
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Við
—
—
—
—
—
—;
—
—
-

8. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 16. gr. veitast kr. 49167,22.
370,40
tölul. 4. Rannsókn vatnsvirkja .......... 1919 kr.
147,52
—
Miklavatnsmýraráveita
—
— 5.
— 32558,27
—
— 6.
Kaup á skurðgröfu ..........
— 8. b. Laun skógarvarða m. m. ... 1918 — 5000,00
— 22. b. Ferðak. síldarmatsmanna ... 1919 — 1023,00
184,15
1918 —
— 23. b. Ferðak. ullarmatsmanna
— —
1919 — 2444,65
—
352,12
1918 —
Eftirlit með áfengiskaupum
— 29.
—
— —
1919 — 1187,99
— 5899,16
Brimbrjótur í Bolungarvik
—
— 38.

49167,26

9- gr.
Sem viðbót við gjöldin i 19. gr. veitast kr. 469760,25.
Óviss útgjöld
.................. 1918 kr. 245846,56
—
.................. 1919 — 185726,55
Greiðslur samkv. landsreikningi upp á væntanlega
aukafjárveitingu
..........
—
— 38187,14

kr. 469760,25

(A. XXXIV. 4).
E»l.

Eög

um samþykt á landsreikningnum 1918 og 1919.
(Afgreidd frá Ed. 31. mars).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I. T e k j u r .
Ábúðar- og lausafjárskattur
Húsaskattur
..................
Tekjuskattur
..................
Aukatekjur..........
.........
Erfðafjárskattur..................
Vitagjald ..........................
Leyfisbrjefagjöld
..........
Gjald af Kína-lifs-elixír ...

Áætlun

Reikningur

kr.

kr.

150000
29000
120000
140000
16000
85000
14000
40000

284844,76
48565,25
859135,90
203671,61
84244,73
93268,78
23881,14
30870,11

594000

1628482,28
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Áætlun

Reikningur

Flutt ...
9. Útflutningsgjald.........................................................
10. Áfengistollur
.........................................................
11. Tóbakstollur
.........................................................
12. Kaffl- og sykurtollur.................................................
13. Vörutollur.................................................................
14. Annað aðflutningsgjald ..........................................
15. Pósttekjur .................................................................
16. Simatekjur.................................................................
17. Tekjur af íslandsbanka ..........................................
18. Tekjur af Landsbankanum ..................................
19. Óvissar tekjur .........................................................
20. Stimpilgjald
.........................................................
21. Verðhækkunartollur.................................................
22. Tekjur af jarðeignum ríkissjóðs ..........................
23. Tekjur af kirkjum .................................................
24. Tekjur af silfurbergsnámum..................................
25. Tekjur af Ræktunarsjóði.........................................
26. Viðlagasjóðstekjur .................................................
27. Árgjald af brauðum.................................................
28. Endurgreidd skyndilán embættismanna
..........
29. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur
..........
30. Greiðsla úr ríkissjóði Danmerkur
..................
31. Vextir frá landsverslun og eimskipum
..........
32. Lán, tekin.................................................................
33. Ágóði af gengismun o. 11..........................................
34. Greiddar eftirstöðvar sýslumanna..........................
35. Afborgun frá landsverslun
..................................
36. Tekjuhalli 1919.........................................................

kr.
kr.
594000
1628482,28
300000
475367,37
100000 1 [330131,33
550000
1015271,56
950000
1141976,09
575000
2234774,71
100000
210087,86
360000
367864,99
1533723,68
660000
206456,83
22000
159189,47
55000
40000
160879,39
1399909,22
••• »•• •••
••• ••• •••
563,75
56000
101232,31
46,24
200
4000
6820,00
35062,75
20000
366526,01
248750
2862,22
3600
1369,82
1200
17870,84
4000
55000,00
120000
..................
1420560,65
11085000,00
••• • • • •••
156581,07
• • • • •. •. •
7630,20
••• ••• •••
2792849,53
• •. • • • • • •
267424,75
..................

Samtals ...

4763750,00 27181514,92

11. Gjöld.
1. Vextir og afborganir af lánum rfkissjóðs ..........
2. Útgjöld við æðstu stjórn landsins
...................
3. Kostnaður við Alþingi og yfirskoðun landsreikninganna.......................................................................
4. Dómgæsla, lögreglustjórn o. fl.:
A. Dómgæsla og lögreglustjórn ..........................
B. Ýmisleg útgjöld .................................................
Flyt ...

687687,65
188300

12446178,68
293894,03

126000

417906,86

183990
141100

238744,20
420102,71

1327077,65

13816826.48
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5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Flutt ...
Útgjöld við læknaskipunina ..................................
Til samgöngumála:
A. Útgjöld við póststjórnina..................................
B. Til vegamála
..................................................
C. Samgöngur á sjó.................................................
D. Ritsimi og talsimi
..........................................
E. Vitamál.................................................................
Kirkju- og kenslumál: ..........................................
A. Andlega stjeltin .................................................
B. Kenslumál .........................................................
Vísindi og bókmentir
..........................................
Til verklegra fyrirtækja..........................................
Skyndilán og lögboðnar fyrirframgreiðslur..........
Eftirlaun og slyrktarfje ..........................................
Óviss útgjöld .........................................................
Greiðslur samkvæmt lögum, fjáraukalögum og
þingsályktunum
.................................................
Tekjuafgangur 1918.................................................
Samtals ...

Áætlun

Reikningur

kr.
1327077,65
604932,88

kr.
13816826,48
1051083,05

321600
451400
325700
506600
120550
89012,82
693040
302540
572700
6200
196272
40000

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

425012,87
505498,03
362968,55
1120818,29
218961,87
90056,14
755590,72
314883,34
600268,32
21081,65
235507,27471573,11
6896584,46
294800,77

5557625,35 27181514,92

(A. XXXII. 8).

Kd.

207. Kö»

um friðun rjúpna og breyting á lögum um friðun fugla og eggja, nr. 59 frá
1913.
(Afgreidd frá Ed. 31. mars).
1. gr.
Rjúpur skulu alfriðaðar til 1. okt. 1924. Erá þvi ári sje friðunarár
rjúpna 7. hvert ár, talið frá 1. okt. til 30. sept. árið eftir.
2. gr.
Fyrir hverja rjúpu skal sá, er brotlegur verður, gjalda 10 kr. sekt, er
tvöfaldast við itrekun brotsins. Með mál, er rísa út af brotum gegn lögum
þessum, skal farið sem með almenn lögreglumál.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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(A. XLVII, 5).

>d.

2OS. Brey(liigarlillögur

við frv. til laga utn breytingu á 1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júli 1911.
Frá Jakob Möller og Jóni I’orlákssvni.
1. Við 1. gr. 2. lið.
Fyrir »2.00« komi:
3.00.
2. Við 1. gr. 3. lið, l'yrri málsgrein.
a. Fyrir »3.00« komi:
5.00.
b. Fyrir »4.00« komi:
7.00.
e. Fyrir »5.00« komi:
9.00.
3. Við 1. gr. 6. lið.
Fyrir »4.00« komi:
5.00.
4. Við 1. gr. 7. lið.
Fyrir »8.00« komi:
12.00.

(B. II, 3).
Hd.

200. Breytingarílllaga

við frv. til laga um erfðafjárskalt.
Frá Jóni Porlákssyni.
Við 2. gr. A. lið.

A eftir orðunum »eða kjörbarna hans« komi:
svo og af fjórðungshluta, ef ráðstafað hefir verið meö arfleiðsluskrá til annara.
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(B. II, 4).

Wd.

210. Breytingartlllaga

við frv. til laga um erfðafjárskatt.
Frá Hákoni J. Kristóferssyni.
Við 12. gr.
Fyrsta málsgrein orðist svo:
Ef ekki fer fram sala á opinberu uppboði á fjármunum, sem falia i erfðir, skulu hinir lögskipuðu virðingarmenn sveitar- eða bæjarfjelagsins meta fjármunina til peninga, ef ælla má, að þeir nemi samtals 1000 krónum. í þeim tilfellum, að málið geti varðað þá að einhverju leyti eða þeir sjeu ekki til, skal
skiftaráðandi útnefna óvilhalla menn eða mann i þeirra stað.

(A. XXIII, 2).
E»l.

211. Wefndarállt

um frv. til laga um stofnun og slit hjúskapar.
Frá ailsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað og rælt frv. þetta á allmörgum fundum, en sakir
annara mála, er til hennar heflr verið vísað, heflr hún ekki getað varið eins
miklum tíma til máls þessa og hún hefði óskað. En sú er bót í máli, að frv.
heflr fengið mjög rækilegan undirbúning, og hefír nefndin haft mjög litið við efni
þess að athuga.
Eins og kunnugt er, lagði stjórnin trv. þetta fyrst fyrir Alþingi 1919, og
fylgdu þvi þá mjög ítarlegar athugasemdir eftir höfurd þess, L. H. Bjarnason
hæstarjettardómara. Kveður hann frv. sitt vera að mestu leyti þýðing á dönsku
frv. um sama efni, sem samið var af miliiþinganefnd i málinu, en þó jafnan höfð
til hliðsjónar og samanburðar norskt frv. og sænsk lög frá 12. nóvember 1915,
um stofnun og slit hjúskapar. í athugasemdunum er gerð grein fyrir því, hver af
ákvæðum frv. sjeu nýmæli í löggjöf vorri. Sömuleiðis er þar skýrt frá því, þar
sem ákvæðin i norska frv. og sænsku lögunum eru önnur en i danska frv., sem
aðallega var farið eftir.
Allsherjarnefnd Ed., sem hafði málið til meðferðar 1919, vanst eigi tími
til að ganga frá frv., og komst það því aldrei út úr þeirri deild.
Enn Iagði stjórnin frv. þetta fyrir Alþingi 1920, en því frv. fylgdu ekki
ástæður og athugasemdir, heldur var visað til þeirra i Alþingistiðindunum frá árinu áður. Á þvi stutta þingi vanst allsherjarnefnd Ed., sem aftur fjekk málið til
meðferðar, enginn timi til að sinna þvi.
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Mú er f'rv. íoks lagt fyrir Alþingi i 3. sinri, óg aí sþarriaðarástæðum eru
greinar þess eigi einu sinni prentaðar, heldur einnig að því er þær snertir vísað
til Alþingistíðindanna, og verða háttv. þingmenn því að hafa þau fyrir sjer við
meðferð þessa máls.
Eins og tekið hefir verið fram, leggur nefndin til, að að eins fáar efnisbreytingar sjeu gerðar á frv., og verður hinna helstu getið hjer. Hins vegar þykir
ekki ástæða til að fara út í orðabreytingar þær, sem nefndin leggur til að gerðar
verði á frv. Telur hún þær að sjálfsögðu til bóta, en sitt getur sýnst hverjum,
og gerir hún það að engu kappsmáli, að þær verði saniþyktar.
Þá þykir heldur ekki þurfa að fara út í að lýsa ástæðum fyrir frv. eða
að benda á nýmæli þau i lögum, sem það hefir inni að halda, heldur skal um
það efni vísað til athugasemdanna við það i Alþ.tíð. 1919, A. bls. 132—165.
Nefndinni fínst óviðfeldið, að lög um stofnun og slit hjúskapar byrji eins
og frv. þelta gerir, og leggur því til, að framan við það sje skeytt nýrri grein um
það, við hvað sje átt með orðinu »festar«, enda hafði það orð í fornu lagamáli
aðra merkingu en því er ætluð í þessu frv. Hin nýja grein er i samræmi við
1. gr. sænsku laganna frá 1915.
Nefndin getur ekki aðhyllst, að heimilt sje að veita undanþágu frá banninu um að vígja geðveika menn og hálfvita, og leggur því til (8. brtt.), að síðari
málsgr. 70. gr. frv. sje feld niður.
Þá þykir nefndinni 19. gr. frv. leiða til of mikillar skriffínsku og óþarfrar, sjerstaklega þar sem hún leggur á móti því, að löggiltir sjeu sjerstakir vigslumenn, sbr. 11. brtt. hennar við 30. gr. Þykir henni t. a. m. næsta óeðlilegt, að prestur megi ekki lýsa með dóttur sinni, nema hún hafi lagt fyrir hann fæðingarvottorð sitt og undirskrifað drengskaparvottorð um atriði þau, sem um ræðir í 5.—
7. tölulið greinarinnar. Nefndin telur nægja að leggja fyrir vigslumenn, að viðlagðri embættisábyrgð, að fá fullgild skilriki um það, að hið fyrirhugaða hjónaband komi ekki í bága við lögin, og heimta því til tryggingar vottorð og ábyrgð
áreiðanlegra svaramanna.
Nefndin er og sammála sljórninni um það, að aðgangurinn að þvi að
leysa hjónavigslubrjef og leyfi til undanþágu frá hjúskaparlýsingu við borgaralega
hjónabandsstofnun eigi að vera hinn sami og nú er. Hann þykir til mikils hagræðis, er mikið notaður og þess hefir ekki orðið vart, að neitt varhugavert sje
að hafa hann jafngreiðan og nú er.
Borgaralegar hjónavígslur eru ekki svo tiðar hjer á landi, að ástæða virðist til að fjölga þeim, sem þær megi framkvæma, frekar en gert er með ákvæðinu um heimild fyrir sýslumenn og hæjarfógeta til að nota fulltrúa sina i sinn
stað á sína ábyrgð. Hefir nefndin því komið fram með brtt. 11 við 30. gr.
frv. 1 sambandi við þá brtt. er brtt. 13 við 35. gr.
Nleð þessum fáu athugasemdum leyfir nefndin sjer að leggja til, að samþyktar verði eftirfarandi
BREVTINGARTILLÖGl’R.
1. Framan við 1. gr. komi ný gr., sem verður 1. gr., svo hljóðandi:
Það eru festar, þegar karlmaður og kona hafa heitið hvort öðru
eiginorði.
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Greinatala frv. breytist samkv. þessu og allar tilvísanír.
2. Við 1. gr.
Upphaf greinarinnar orðist þannig:
Nú slitna festar, og annað hjónaefna á aðallega sök á þvi, og skal
það þá o. s. frv.
3. Við 2. gr.
Greinin orðist svo:
Nú verður festarkona þunguð af völdum festarmanns síns, og festar
slitna siðan af ástæðum, sem hann á aðallega sök á, og skal hann þá gjalda
henni hæfilegar bætur fyrir ráðspjöllin.
4. Við 3. gr.
Fyrir »vanfær« í niðurl. gr. komi:
þunguð.
5. Fyrirsögn II. kafla orðist þannig:
Um hjónavígsluskilyrði.
6. Við 7. gr.
Fyrir »nægir þá« í niðurl. greinarinnar komi:
þarf þá.
7. Við 10. gr.
Siðari málsgr. falli niður.
8. Við 16. gr.
Greinin orðist þannig:
Nú hefir kona verið manni gefin, og má þá ekki vígja hana á næstu
10 mánuðum eftir slit fvrra hjúskapar eða samvista, nema óþunguð sje af
völdum bónda sins.
0. Við 17. gr.
Fyrir »helmingafjelag« komi:
fjárfjelag.
10. Við 19. gr.
Greinin orðist þannig:
I.ýsing má ekki fara fram nema því að eins, að vigslumaður hafi
fengið fullgild skilríki um það, að hið fyrirhugaða hjónaband komi ekki í
bága við fyrirmæli 7.—18. gr. Til tryggingar skal hann krefja hjónaefni um
vottorð tveggja áreiðanlegra svaramanna, er báðir ábyrgist, að engin hindrun
sje til fyrir hjónabandinu. Stjórnarráðið getur þó leyft vígslu án svaramanna, standi sjerstaklega á, og kemur þá undanþága þess í stað vottorðs
svaramanna. Neiti vígslumaður lögmæti framlagðra skilrikja, getur hvort
hjónaefna um sig heimtað brjeflegan úrskurð hjeraðsdómara um ágreininginn.
11. Við 30. gr.
Greinin orðist þannig:
Borgaralega vígslu annast sýslumenn og bæjarfógetar, og er þeim
skylt að vígja jafnt utanhjeraðsmann sem innanhjeraðs. Heimilt er þeim að
nota fulltrúa sína í sinn stað og á sína ábyrgð.
12. Við 34. gr.
Orðin »hvort í sínu lagi« i niðurl. annarar máisgr. falli niður.
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13. Við 35. gr.
Fyrri málsliður gr. orðist þannig:
Nú eru hjónaefni gefin saman af öðrum en lög standa til, og er sú
athöfn þá ógild.
14. Við 40. gr.
Síðari málsl. 3. málsgr. orðist þanuig:
Pá er málshöfðun og heimil öðruhvoru hjóna og þeim, er annað
þeirra hefir áður verið gift.
15. Við 41. gr.
a. Fyrir »maka« í upphafi annarar málsgr. komi:
öðru hjóna.
h. Fyrir »hann« á tveim stöðum í sömu málsgr. komi:
það.
lfi. Við 42. gr.
Greinin orðist þannig:
Annað hjóna getur krafist ógildingar hjónabands síns:
1. Hafi það verið viti sinu fjær, þegar vígslan fór fram, eða að öðru
leyti svo ástatt um það, að það mátti þá eigi skuldbinda sig til hjúskapar
að lögum.
2. Hafi það af vangá látið vígja sig öðrum en þeim, sem það hafði
hundist hjúskaparorði, eða hafi það verið vígt án þess að það ætlaðist til þess.
3. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður, þá er vígsla fór fram, verið,
án þess vitundar, haldið sóttnæmum kynsjúkdómi, alltíðum llogaveikisköstum eða holdsveiki, eða verið obætanlega ófært til holdlegra samfara.
4. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður komið því til að eiga sig með
því vísvitandi að villa á sjer heimildir eða leyna atvikum úr lífi sínu, er
mundu hafa fælt hitt frá hjónabandinu, ef vitað hefði.
5. Hafi það verið neytt til vígslunnar.
Mál til ógildingar hjónabandi verður ekki höfðað eftir að (5 mánuðir
eru liðnir frá því er ástandi því var lokið, sem lýst er í 1. lið, frá því að
sóknaraðili komst að raun um ógildingarástæðu samkvæmt 2.-4. lið, eða
frá því að nauðung Ijetti samkvæmt 5. lið. Og hvernig sem á stendur, verður ógildingarmál ekki höfðað eflir að liðin eru 3 ár frá hjónavígslu. Nú er
mál höfðað til ógildingar hjónabandi út af kynsjúkdómi, en það sannast, að
sækjandi hefir ekki sýkst af hinu hjónanna og að sjúkdómurinn er ekki
framar sóttnæmur, og verður hjónabandið þá ekki ógilt. Slikt hið sama gildir
um aðra sjúkdóma, sem ógildingu hjónabands varða, sjeu þeir læknaðir.
17. Við 45. gr.
a. Fyrir »fyrnefnt« í fyrstu málsgr. komi:
hið fvrnefnda.
v
b. Fyrir »hæfilegar« komi:
sanngjarnar.
c. Síðari málsl. málsgreinarinnar falli niður.
18. Við 46. gr.
Fyrir »upp þaðan að framfæra hitt« komi:
að framfæra hitt frá hjúskaparslitum.
Alþt, 1921. A. (33. löggjafarþing).
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19. Við 48. gr.
Greinin orðist þannig:
Nú deyr annað hjóna áður en hjónaband er ógilt samkv. 41. gr., og
getur þá hitt, eða erfingjar hins látna, krafist þess, að fyrirmælum 45. gr. sje
beitt. Auk þess getur það hjóna, er lifir, krafist bóta samkv, 46. gr.
Rjettur þessi ber því hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., því
að eins, að hitt hjónanna hafi látist áður en ógildingardómur gekk, enda sje
sóknarfrestur ekki liðinn.
Nú deyr það hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., eftir að ógildingarmál er höfðað, og getur þá hver erfingja þess krafist þess, að fyrirmælum 45. gr. sje beitt. Sama gildir, hafi svo verið ástatt til dauðadægurs um
það hjóna, er látist hefir, sem segir í fyrri málsgr. 42. gr. eða í 1. lið 43.gr.
Framangreindar kröfur skal gera innan 6 mánaða frá láti þess, er deyr.
Nú deyr það hjóna, sem átt hefir tvær eða fleiri konur, eða menn,
áður en hjónaband er ógilt, og ber þá rjettur til bóta, eftirlauna eða annars
verðmætis, sem þvi hjóna, er lifir, er ætlaður að lögum, fyrstu eiginkonu eða
eiginmanni hins látna, nema annað sje augljóst af kringumstæðum.
20. Við 51. gr.
Fyrir: wframfærsluskyldum börnum« í fyrstu málsgr. komi:
börnum, sem því er skylt að framfæra.
21. Við 52. gr.
a. Fyrir »maki« í þriðju málgr. komi:
annað hjóna.
b. Fyrir »sáttaumleitarmaður« komi:
sáttasemjari.
22. Við 56. gr.
Síðari málsgr. orðist þannig:
Nú fullnægir annað foreldra ekki framfærsluskyldu sinni með framfærslu þess eða þeirra barna, sem því fylgir, og má þá gera því að greiða
hinu foreldrinu það, sem vanta þykir á rjett meðlag af þess hendi með öllum börnunum.
23. Við 57. gr.
a. Orðin »verður meiri« í upphafi fyrri málsgr. falli niður.
b. Fyrir »foreldris« í niðurlagi sömu málsgr. koini:
annars hjóna.
24. Við 58. gr.
a. Fyrir »það foreldri« í fyrri málsgr. komi:
það hjóna.
b. Fyrir »borð- og sængurskilnaði« í niðurlagi sömu málsgr. komi:
skilnaði að borði og sæng.
25. Við 59. gr.
a. Fyrri málsgr. orðist þannig:
Nú er meðlag samkv. 55. eða 56. gr. eigi greitt i tækan tíma, og getur
þá aðili heimtað meðlagið eftir sömu reglum og gilda um meðlagsbeimtu
móður með óskilgetnu barni sínu, að svo miklu leyti, sem þær eiga við.
b. Fyrir »maka« i niðurlagi 2. málsgr. komi:
hitt hjóna.
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26. Við 60. gr.
a. Fyrir »skildum« komi:

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

sem skilið hafa.
b. Orðið »þá« i niðurlagi greinarinnar falli niður.
Við 63. gr.
Greinin orðist þannig:
Nú hafa hjón lifað aðskilin i 2 ár án samkomulags um samvistaslitin
og lögmætra orsaka, enda hafi sambúð eigi tekist með þeim aftur, og getur
þá það hjóna heimtað skilnað, sem eigi verður aðallega kent um samvistaslitin.
Við 65. gr.
Fyrir »skilnaðarkrefjanda« komi:
krefjanda.
Við 71. gr.
Fyrir »En i því falli« í niðurlagi annarar málsgr. komi:
Þegar svo stendur á.
Við 74. gr.
a. Fyrir orðin »gert að þiggja styrk« í fyrri málsgr. komi:
áskilinn styrkur.
h. Síðari málsgr. orðist þannig:
Áskilinn styrkur fellur niður, giftist styrkhafi á ný.
Við 75. gr.
Fyrir »barna« í niðurlagi fyrri málsgr. komi:
barns.
Við 76. gr.
a. Á eftir fyrri málsgr. komi:
l'm skiftinguna fer þá sem segir í 57. gr. annari málsgr.
b. Siðari málsgrein falli niður.
Víð 77. gr.
a. Orðin averður meiri« í 1. málsgr. falli niður.
b. Síðari málsgr. orðist þannig:
Breyta má ákvörðun um forráð barna, ef annað foreldra fer þess á
leit og ástæður eru breyttar, svo að liklegt er, að breyting sú, sem farið
er fram á, verði börnunum til bóta. Breytingin heyrir undir sama dómstól eða stjórnarvald, sem gerði hina upprunalegu ákvörðun.
Við 78. gr.
Fyrir aeftir atvikum hrundið samningnum« i niðurlagi fyrri málsgr. komi:
hrundið samningnum, ef hann er bersýnilega ósanngjarn.
Við 79. gr.
a. Fyrir »óskilfenginna mæðra með óskilgetnum börnum« í fyrri málsgr.,
komi:
mæðra með óskilgetnum börnum sinum.
b. Fyrir »maka« í niðurlagi annarar málsgr. komi:
manni sinum eða konu.
Við 80. gr.
Fyrir »til bans« í niðurlagi greinarinnar komi:
við hann.
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37. Við 82. gr.
Greinin orðist þannig:
Sá einn getur, að sleptri heimild 41. gr., höfðað hjúskaparmál, sem
öðlast vill dóm til viðurkenningar því, að hann sje eða sje ekki í hjónahandi, eða sá, sem krefst ógildingar bjónabands eða hjónaskilnaðar.
38. Við 85. gr.
a. Fyrsta málsgrein orðist svo:
Hjón eiga aðild hjúskaparmáls, nema svift sjeu lögræði o. s. frv.
b. Fyrir »lögræðissv:fts« í síðari málsgrein komi:
þess, er sviftur er lögræði.
39. Við 86. gr.
Fyrir »í öðru landi og sama« i niðurlagi fyrstu málsgr. komi:
öðru og sama landi.
40. Við 91. gr.
Fyrir »hvað upp úr því skuli leggja« í niðurl. gr. komi:
hverju það varði.
41. Við 93. gr.
Fyrir »Hvor aðili í sínu lagi« í upphati greinarinnar komi:
Hvortveggja aðili.
42. Við 94. gr.
Fyrir »aðiljaeiður« komi:
aðildareiður.
43. Við 96. gr.
Fyrir »landssjóðs« í niðurl. greinarinnar komi:
ríkissjóðs.
44. Við 100. gr.
Fyrir »úti« í niðurlagi greinarinnar komi:
liðinn.
45. Við 101. gr.
a. Orðið »renna« í fyrstu málsgr. falli niður.
b. Fyrir »samkvæint 29. gr. laga 12. jan. 1900, nr. 3« í annari málsgr. komi
að lögum.
46. Fyrirsögn IX. kap. verði:
Ymisleg ákvæði.
47. Við 103. gr.
Fyrir »1921« komi:
1922.
48. Við 105. gr.
í slað orðanna »fyrir gildistöku laga þessara« komi:
áður en lög þessi öðlast gildi.
49. Við 106. gr.
Fyrir »að þágilduin og þessum lögum« í fyrri málsgr. komi:
að þessum og þá gildandi lögum.
50. Við 108. gr.
Fyrir »þágildum« í niðurl. gr. komi:
þá gildandi.
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51. Við 110. gr.

Fyrir »gildistökudegi laga þessara« i upphad greinarinnar komi:.
þeim degi, er lög þessi öðlast gildi.
Alþingi, 31. mars 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
formaður.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson,
ritari.

(B. XV, 4).
B'<1.

212. Rreytingartillögiir

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 49, frá 30. nóv. 1914.
Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi.
1. Greinina skal orða svo:
Kosningarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar hafa allir karlar
og konur, ef þau eru 21 árs að aldri, þegar kosning fer fram, hafa átt lögheimili í sveitinni eða kaupstaðnum næsta ár á undan kosningunni og eru
fjár síns ráðandi.
Gift kona hefir kosningarrjett, þótt hún sje eigi fjár síns ráðandi
sökum hjónabandsins, ef hún uppfyllir að öðru leyti skilyrðin fyrir kosningarrjetti og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar.
Með lögum þessum er felld úr gildi 3. gr. laga nr. 49, frá 30. nóvember 1914, um breyting á tilskipun 20. apríl 1872, um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík, og önnur lagaákvæði, þau er fara í bága við þessi lög.
2. Fyrirsögnin verður:
Frumvarp til laga uni kosningarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar og
sveitarstjórnar.
Til vara;
Greinina skal orða svo:
Kosningarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar hafa allir
karlar og konur, ef þau eru 25 ára að aldri, þegar kosning fer fram, hafa átt
lögheimili i sveitinni eða kaupstaðnuin næsta ár á undan kosningunni, hafa
óflekkað mannorð o. s. frv. sem að ofan.
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(B. XXI, 3).

Ed.

313.

Frumvarp

til laga um einkalevfi handa Háskóla íslands til útgáfu almanaks.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Háskóli Islands skal hafa einkarjett til þess að gefa út og selja eða
afhenda með öðrum hætti almanök og dagatöl á íslandi.
2. gr.
Háskólaráðið sjer um útreikning almanaksins, útgáfu þess og sölu.
Það heldur reikning yfir tekjur og gjöld af útgáfunni og birtir hann árlega i
Árbók Háskólans, endurskoðaðan af hálfu Háskólans, með sama hætti sem
ársreikningur Háskólans.
3- g' Háskólaráðinu er skylt að gefa almanak út árlega, i nægilega mörgum
eintökum og svo snemma, að almenningur eigi þess kost að afla sjer þess
fyrir ár það, sem i hönd fer, hjá útsölumönnum i hverri sýslu eða kaupstað
fyrir hver áramót.
4. gr.
ltáðherra ákveður verð almanaka Háskólans, eitir tillögum Háskólaráðsins.
5. gr.

Það er brot á einkarjetti Háskólans samkvæmt 1. gr., ef maður:
1. Flytur inn i landið til sölu eða afhendingar með öðrum hætti önnur almanök eða dagatöl en þau, er í 1. gr. segir.
2. Selur hjer i landi eða afhendir með öðru móti önnur aimanök eða dagatöl en þau, sem einkarjettur Háskólans nær til.
3. Gefur út hjer á landi á prenti eða með öðrum hætti almanök eða dagatöl eða kafla úr þeim.
4. Prentar upp eða fjölritar almanök Háskólans eða dagatöl, eða kafla úr
þeim, til þess að selja eða láta af hendi með öðrum hætti.
6. gr.

Ráðherra getur, eftir tillögum Háskólaráðs, leyft að gefa út dagatöl
og þess konar bækur eða töflur, svo og að flytja inn i landið útlend almanök
eða dagatöl, enda greiði útgefandi eða innflytjandi gjald, sem ráðherra ákveður eftir tillögum Háskólaráðs, til Háskólans af hverju eintaki, sem hann
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gefur-út eða flytur inn, og sje nægt eftirlil með þvi, að eintakafjöldi sje rjelt
tilgreindur og að leyfi verði ekki notað á annan hátt en lil er ætlasl.
Heimilt er og að laka kafla úr erlendum almanökum eða almanaki
Háskólans í vísindarit eða kenslubækur og þess konar rit til skýringar, einnig
að flytja inn í landið og selja samskonar útlend rit með köflum úr alinanökum, enda megi þeir teljast, að dómi ráðherra, að eins óverulegur hluti
ritsins eða bókarinnar.
7. gr.
Fýrir brot samkvæmt 5. gr. skal refsa með sektum frá 100 -2000 kr.,
ef það er framið af ásetningi eða gáleysi, enda liggi ekki þyngri refsing við
að öðrum lögum.
Sektir má taka fjárnámi.
Leggja skal þegar hald á rit þau, sem ólöglega hafa verið flutt til
landsins, gefin hjer út eða seld eða af hendi látin samkvæmt 5. gr., og skal
síðan gera þau upptæk með dómi.
Skaðabætur skal hver sá greiða, sem sekur verður eftir ó. gr. Miða
skal bætur, ef þvi verður við komið, við samanlagt söluverð ólöglega seldra
eða afhentra eintaka, að frádregnum hæfilegum sölulaunum. Ella skal ákveða
bætur eftir atvikum.
8. gr.
Nú ná íslenskir dómstólar ekki til þess manns, sem brotlegur hefir
orðið samkvæmt 5. gr., vegna vistar hans erlendis, og skal þá sá svara til sakar,
til refsingar eða skaðabóta, seiu óheimilt samkvæmt 5. gr. gevmir hjer, selur
eða afhendir eða prentar eða fjölritar ril, eða kafla úr þeim. Ráðherra kveður á um það, hvern skuli sækja, ef um fleiri er að velja, eða hvort fleiri
menn en einn skuli sækja fyrir sama brot.
9- gi’Mál út af brotum samkvæmt 5. gr., sbr. 7. og 8. gr., skal eigi höfða, uema
Háskólaráðið krefjist þess. Fara skulu málin að hætti almennra lögreglumála.
Refsikrafa samkvæmt lögum þessum fyrnist á árs fresti fiá því er
rektor Háskólans varð kunnugt um, hver brots er valdur, og aldrei skal dæma
til refsingar fyrir brot á lögum þessum, ef 2 ár líða svo frá því er brotið er
gegn þeim, að mál hefir ekki verið höfðað.
10. gr.
Hreinan arð af útgáfu almanaka ár hvert, skaðabætur og sektir fyrir
brot á einkarjettinum, andvirði upptækra rita og gjöld samkvæmt 6. gr. skal
leggja í sjerstakan sjóð, sem Almanakssjóður heiti, og stjórnar Háskólaráðið
honum. Skal verja vöxtum sjóðsins, þegar innstæðan þvkir hafa vaxið nægilega, til eflingar stærðfræðivisindum á íslandi.
11. gr.
Háskólaráðið semur og ráðherra staðfestir reglur, þar sem nánar verður kveðið á um tilhögun almanaksins, hvað í það skuli taka og hvernig
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úlgáfu þess o« útsölu skuli baga. Með sama liætti skal setja reglur uru meðl'erð Almanakssjóðsius og um annað, sem lýtur að framkvæmd laga þessara
og eigi er látið um mælt í þeim.
12. gr.
Einkarjettur sá, sem um ræðir i 1. gr., byrjar á útgáfu almanaks
fvrir árið 1922.
13. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feldur VII. kafli tilsk. 3. febr. 1836,
svo og önnur fvrirmæli í lögum, sem koma kvnnu í bága við lög þessi.

(A. III. 3).

Yit.

214. Yiðaukatillögur

við írumvarp til laga urn fasteignaskatt.
Frá Pjetri Oltesen, Þorl. Jónssyni, .Jóni Sigurðssyni, Stefáni Stefánssyni,
Pjetri Þórðarsyni og Birni Hallssyni.
1. Á eftir 9. gr. skal koma ný grein, er verður 10. gr., svo látandi:
Af fasteignaskalti þeim, er greiða ber á árinu 1922 í hverju lögsagnarumdæmi uin sig, skal þriðjungurinn renna í sýslu- eða bæjarsjóð.
2. 10. gr. verður 11. gr.

(A. XXX, 10).
Y\l.

215. Brcytiugartillaga

við viðaukatillögu á þskj. 198 (Fjáraukalög).
Flutningsmaður: Porsteinn Jónsson.
1. 1 stað orðanna »Hornafjarðar og Seyðisfjarðar« komi:
Hornafjarðar og Skála á Langanesi.
2. í stað orðanna »og Suður-Múlasýslum« komi:
og Múlasýslum.
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(A. XXVII, 7).
Wd.

316. AJefndarálit

um trv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Eiðuin og afhending Eiðaeignar til landssjóðs.
Frá mentamálanefnd.
I lögunum frá 1917 um stofnun alþvðuskóla á Eiðum var svo ákveðið,
að búnaðarnámsskeið skyldi haldið við skólann á hverju hausti og vori. Nú hefir
stjórnin flutt frv., eftir ósk forstöðumanns Eiðaskóla, um að námsskeið þetta skuli
að eins lialdið á vorin, og færir til ástæður í aths. við frv. Er hjer vísað til þeirra
ástæðna. ÖJI nefndin hefir fallist á að mæla með þessari breytingu.
Háttv. efri deild hefir bætt 2. gr. við frv. þetta. í lögunum um stofnun
alþýðuskóla á Eiðum frá 1917 er svo ákveðið, að auk skólastjóra skuli skipaður
einn kennari við skólann, en þar að auki skuli sjeð íyrir nægilegri tímakenslu
og búnaðarkeuslu við námsskeiðin haust og vor. Síðan alþýðuskólinn var stofnaður á Eiðum, hefir verið mjög mikil aðsókn að honum, en ekki nema helmingur
umsækjenda, sem sótt hafa um skólann, hafa getað fengið inngöngu í hann, vegna
húsnæðisskorts. En á þessu verður ráðin bót, þegar ríkið sjer sjer fært að byggja
hús þau, sem ákveðið er, að bygð verði samkvæmt lögum um húsagerð ríkisins.
Auk fastakennaranna við skólann befir stjórnin ráðið þessi árin, sem hann hefir
starfað sem alþýðuskóli, einn aukakennara. Var sá maður búinn að vera nokkur ár kennari við skólann, meðan hann var búnaðarskóli, og hefir alment álit,
bæði nemenda sinna og allra, sem til hans þekkja, sem afbragðs kennari. Verði
breyting sú samþykt, sem háttv. efri deild hefir gert á frv. því, sem hjer er um
rætt, þá verður þessi maður gerður að fastakennara við skólann. Telur meiri
hluti nefndarinnar þessa brevtingu nauðsynlega og mælir því með henni. Vegna
búnaðarnámsskeiðsins þarf skólinn á búnaðarkennara að halda, en þessi kennari
er búnaðarkandídat. Um mikinn aukinn kostnað er hjer ekki að ræða, þótt breyting þessi verði samþykt. Stjórnin hefir greitt aukakennaranum nálægt 3000 kr.
um árið, en verði hann gerður að fastakennara, þá fær hann 2000 kr. árslaun,
að viðlagðri dýrtíðaruppbót af þeim launum. Það getur ekki talist sanngjarnt, að
þessi kennari hafi minni laun en hinn kennarinn. Einn nefndarmanna, Jón Þorláksson, leggur á móti þessari breytingu á lögunum á þessu þingi, af þeirri ástæðu, að öll alþýðuskólamál landsins sjeu í rannsókn hjá milliþinganefnd.
Alþingi, 2. apríl 1921.
Bjarni Jónsson frá Vogi,
formaður.
Jón Þorláksson.

Þorsteinn Jónsson,
skrifari og framsögumaður.

Eiríkur Einarsson.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).

Magnús Jónsson.
79
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(B. XXV. 3).
E«I.

217. Frumvarp

til laga um sölu á kirkjujörðinni Upsum í Svarfdælahreppi í Evjafjaröarsýslu.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

Ríkisstjórninni veitist heimild til aö selja Svarfdælahreppi kirkjujörðina
Upsir i Svarfaðardal, með þeim gögnum og gæðum, er þeirri jörð fylgja.

(B. XXI, 4).
Ert.

21$. Breylingartillaga

við frv. til laga um einkaleyfi handa Háskóla íslands til útgáfu almanaks.
Frá mentamálanefnd.
Við 12. gr.
Fyrir »1922« komi:
1923.

(A. XLVIII. 3).

Wrt.

210. Eö«

um veiting ríkishorgararjettar.

(Afgreidd frá Nd. 2. apríl).

Ríkisborgararjettur veilist prestinum Jóhanni
Landakoti í Reykjavik, sem fæddur er í I’ýskalandi.

Martin

Meulenherg

í
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(B. XVII, 2).

IWd,

230. Nefndarállt

um frumvarp lil laga um breyting á lögum nr. 71, frá 14. nóv. 1917, um vátrygging sveitabæja og annara húsa í sveilum, utan kauptúna.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta allrækilega og auk þess leitað umsagnar franikvæmdarstjóra Brunabótafjelags íslands, sem jafnframt hefir á hendi
stjórn hins sameiginlega brunabótasjóðs sveitarfjelaga.
I frumvarpinu felast tvær aðalbreytingar, að hækka hámark vátryggingarupphæðarinnar, og aö heimila vátryggingarsjóðunum að taka að sjer vátryggingu
á nokkrmn hluta af lausafje vátryggjenda. Nefndin og framkvæmdarstjóri eru á
einu máli um það, að 6 þús. króna hámark sje mikils til of lágt. Siðan þetta ákvæði
var sett, fyrir tæpum 16 árum, hefir verðgildi peninga rýrnað mjög mikið, en samtirnis hafa húsakynni batnað, breytingin því orðið tvöföld og báðar þann veg að
gera þetta hámark óviðunandi. Af þessu hefir leitt, að margir hafa fengið undanþágu frá þessu ákvæði, en sennilega þó öllu fleiri, sem aðeins hafa vátrygt dýrustu bæjarhúsin, til þess að virðingarverðið færi ekki fram úr lögákveðnu hámarki, og eiga því óeðlilega mikið á hættu.
Bvggingarefni og vinna mun nú að minsta kosti 3—4 sinnum dýrari en
1905, svo ef miðað væri við núgildandi verðlag, mundi óhætt að setja hámarkið
miklum mun hærra en gert er í frumvarpinu. Á hinn bóginn er það talið liklegt,
að veruleg verðbrevting sje nú í vændum, enda nokkurt verðfall þegar byrjað, og
því ástæðulaust að miða við núverandi verðlag. Nefndin hyggur þvi, að hámark það, sem sett er í frumvarpinu, muni hæfilegt eftir atvikum.
Að því er snertir ákvæðin um heimild til lausafjártryggingar var nefndin
á einu máli um það, að verðmæti lausafjár i sveitum væri orðið svo mikið, að
full þörf væri á vátryggingu. Að fengnum upplýsingum brunamálastjóra gerir
nefndin þó ekki ráð fyrir, að heimild þessi verði notuð fyr en kostur er á endurtryggingu erlendis, en slík endurtrygging hefir brunamálastjóri tjáð nefndinni að
hafi verið ófáanleg undanfarin ár, sem mun þó aðallega stafa af órriðnum. Það er
talið liklegt, að breyting sje i vændum i þessu efni, og telur nefndin því óráðlegt
að fella burt ákvæðin um lausafjártryggingu, en treystir því, að stjórnin geri sitt
ýtrasta til þess að þelta ákvæði frumvarpsins geli komið sem fyrsl til framkvæmda.
Samkvæmt skýrslu brunamálastjóra hafa alls 43 hreppar komið á fót
brunabót'!sjóðum og endurtryggja í hinum sameiginlega brunabótasjóði; en sjóðurinn er nú aðeins um 47 þúsund krónur, eða rúmar 1 þúsund krónur á hvern
hrepp að meðaltali. Nefndin lílur svo á, að sjóðurinn sje mikils til of lítill, borinn saman við ábyrgdina, sem á honum hvílir, og þvi sje óvarlegt að auka ábyrgð
sjóðsins, nema þvi aðeins, að sjeð sje fyrir tekjuauka. Nefndin leggur þvi til, að
ríkissjóður leggi fram 10 þús. krónur til hins sameiginlega brunabótasjóðs, til
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viðbótar við þær 10 þús. krónur, sem hann lagði fram, er sjóðurinn var stofnaðui. Auk þess vill nefndin leggja áherslu á, að stjórnin láti endurskoða reglugerð
brunabótasjóða sveitarfjelaga og hækka iðgjöldin hæfilega, svo að sjóðirnir verði
færari um að inna af liendi þær skuldbindingar, sem á þeim hvíla.
í samræmi við það sem skýrt hefir verið frá bjer að framan, leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykt með þessum

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr.
í stað »20 krónum« komi:
50 krónum.
2. Við 6. gr.
Fyrir »kveður« komi:
dómkveður.
3. Við 6. gr.
Fyrir »1 kr.« komi:
kr. 2,50.
4. A eftir 8. gr. komi ný gr., er verður 9. gr., svo látandi:
í stað orðanna: »Til stofnunar þessa sjóðs veitast 10000 kr. úr landssjóði« í niðurlagi 17. gr. komi:
Rikissjóður greiði sem stofnfje til hins sameiginlega brunabótasjóðs
20. þús. krónur.
5. 9. gr. verði 10. gr. og 10. gr. verði 11. gr.
6. A eftir 10. gr. komi ný gr., er verður 12. gr., svo látandi:
Akvæðin um tryggingu lausafjár koma þó ekki til framkvæmda fyr en
fengin er endurtrvgging erlendis.
7. 11. gr. verði 13. gr.
Alþingi, 1. apríl 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Þórarinn Jónsson.

Jón Sigurðsson,
framsögumaður.

Hákon J. Kristófersson.
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(B. VIII. 4).
Kfl.

221. Befiidarálit

um frv, til laga um eignarnám á vatnsrjettindum í Andakílsá o. fl.
Frá fossanefnd.
Nefndin hefir athugað frv. þetta og leggur til að það verði samþykt
óbreytt.
Samt sem áður þykir nefndinni rjett að geta þess, að hún álítur orðið
»óhæfilegir« í 2. gr. nokkuð teygjanlegt, en ekki sjeð ástæðu til að því yrði breytt.
Enn fremur er í frv. hvergi getið um, hve lengi virkjun megi dragast frá
þeim tima, er leyfi til virkjunar er fengið; en þar sem sýslufjelög eiga hjer hlut
að máli, rafmagnið er eingöngu ætlað til almenningsnota og nefndin gerir ráð
fyrir, að þelta atriði yrði fram tekið í leyfi ráðherra, getur hún fallist á, að nánari
ákvæði um þetta sjeu ekki tekin upp í frv.
Alþingi, 2. apríl 1921.
Guðjón Guðlaugsson,
formaður.

Guðm. Guðfinnsson,
skrifari og framsögumaður.

Sigurjón Friðjónsson.

Hjörtur Snorrason.

Guðm. Ólafsson.

(B. X, 3).
Kd.

222. Aefndarálit

um frv. til laga um biskupskosningu.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarpið og leggur til, að það sje samþ. óbreytt.
Ritvilla er í niðurl. 3. gr., »og« fyrir sem, er leiðrjettist við endurprentun.
Alþingi, 2. apríl 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form. og ritari.
Jóh. Jóhannesson.

Sig. Eggeiz,
fundaskrífari.
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(A. XL, 3).

B'd.

223. Frunnarp

til laga um breyting á póstlögum, nr. 43, 16. nóvember 1907, og lögum nr. 64,
28. nóvember 1919,
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Póstlögum, nr. 43, 16. nóvember 1907, skal breytt þannig:
A eftir c-lið i 5. grein komi nýr liður:
d. Opium, morfin, cócain og önnur deyfandi efni til útlanda, nema í
bögglum, þó að eins til þeirra landa, sem veita heimild til þess.
Aftan við 21. gr. komi ný málsgrein:
Söniu hegningu skal sá sæta, sem brýtur á móti ákvæðunum i 5. gr.
2. gr.
Lögum nr. 64, 28. nóvember 1919, skal breytt þannig:
í stað 4. gr. a. og b. komi:
Burðargjald fyrir póstsendingar þær, sem nefndar eru í 2. gr., er svo
sem nú skal greina:
a. Fyrir laus brjef:
1. Almenn brjef, sem borgað er undir fyrirfram með frímerkjum,
ef þau vega 20 grömm eða minna.................................... 20 aurar
ef þau vega yfir 20 grömm, að 125grömmum . . .
40 —
ef þau vega yfir 125 grömm, að 250grömmum
. .
60 —
Burðargjald undir þyngri brjef er hið sama eins og til
útlanda, sem er:
Fyrir hin fyrstu 20 grömm 40 aurar, og svo 20 aurar fyrir
hver 20 grömm, sem þar eru fram yfir.
Spjaldbrjef..........................................................................................15 aurar
Spjaldbrjef með borguðu svari................................................ 30
—
Sjeu írimerki eigi viðhöfð eða eigi næg frimerki, skal auk
hins ógreidda burðargjalds taka 20 aura fvrir hverja sendingu, þó aldrei meira en burðargjaldið tvöfalt.
2. Prentað mál i krossbandi eða einbrugðnu bandi, eða að eins
samanbrotið eða þá opið spjaldblað, sýnishorn af vöru eða snið,
þegar frímerki eru höfð, 10 aurar lyrir hver 50 grömm eða
minni þunga.
Ef á póstsendingar þessar er skrifað eitthvað, sem eigi er
leyft af póststjórninni, ef umbúðirnar, sem eiga að vera þannig
lagaðar, að hægt sje að kanna, hvað i þeim er, eru með öðru
móti en hún hefir fyrir lagt, eða ef þyngdin er meiri en heimilt er að senda með póstum, þá fer um borgunina sem fyrir
er mælt um almenn brjef, þegar frímerki eru ekki viðhöfð.
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3. 30 aurar greiðist enn fremur fyrír ábvrgð hverrar sendingar,

í

i
J
i
j
j

j

sem talin er í 1. og 2.
b. Fyrir peningabrjef:
20 aurar í ábyrgðargjald fyrir hverjar 100 krónur eða minni
upphæð, sem tilfærð er utan á brjefinu, þó ekki minna en 60 aurar,
og þar að auki burðargjald eins og fyrir almenn brjef,
Sje þess krafist, að talið sje í peningabrjefi á pósthúsinu, þar
sem það er afhent, hvort heldur er gjaldgeng mynt eða brjefpeningar, handhafaskuldabrjef eða önnur slík brjef, skal borgunin fyrir
það vera:
Fvrir 500 kr, upphæð eða minna.................................... 20 aurar
og fyrir hverjar 1000 kr. eða minna af því, sem fram
yfir er............................................................................................................10
—
Borgun fyrir talning fellur til hlutaðeigandi pósthúss.
í 4. gr. c. komi i stað »20 aurar« 50 aurar.
í stað 4. gr. d. og e. komi:
d. Fyrir póstávísanir:
25 kr. eða minni upphæð...................................................... 30 aurar
yfir 25 kr. alt að 100 .
............................................................
60 —
og 20 aurar fvrir hverjar 100 kr. eða minni upphæð af því, sem
fram yfir er.
Fyrir símapóstávísanir skal greiöa l()O#/o meira, eða tvöfalt
ávisanaburðargjald.
e. Fyrir póstkröfur
greiðist sama gjald og fvrir póstávisanir, og 20 aurar að auki fyrir
hverja sendingu.
4. gr. f. bœlist:
g. Póststjórninni er heimilt að taka aukagjald fyrir flutning á póstsendingum með flugferðum og í flotkistum.
h. Sje miði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum eða bögglum
til kvittunar af hálfu viðtakanda, verður undir hann að borga sem
fvrir alment brjef.
Þegar peningabijef eða böggulsendingar, sem eigi hafa larið úr

Á eftir

vörslum póststjórnarinnar, verða sendar aftur frá þeim stað, sem
þær áttu að fara til, eða þeim verður komið lengri veg, gjaldast í
aukagjald fyrir þann flutning 10 aurar fyrir hveijar 100 kr., ef
peningar eru sendir eða verðmætir munir, og fvrir böggulsendingar hálfur burðareyrir, eins og hann er ákveðinn í staflið c.
3. gr.
I.ög þessi öðlast gildi 15. mai 1921.
4. gr.
Þegar lög þessi öðlast staðfestingu, skal færa breytingar þær og við1

auka, sem ræðir um i þeim, lögum nr. 22, 2. nóvember 1914, lögum nr. 64,
28. nóvember 1919, og lögum nr. 19, 18. mai 1920, inn i meginmál póstlaganna,
nr. 43, 16. nóvember 1907, og getur konungur þá gefið nefnd lög út, þannig
breytt, sem póstlög.
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(A. XXX, 11).
Mri.

224. Fruinvarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Sem viðbót við gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum 1920 og 1921, veitast
1016533 kr. 56 a , til útgjalda þeirra, sem um getur bjer á eftir.
2. gr.
Sem viðbót við 11. gr. fjáriaganna (til gjalda við dómgæslu o. fl.) veitast
9500 kr.
Til Ara sýslumanns Arnalds ......................................................... kr.
9500,00

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

3. gr.
Sem viðbót við 12. gr. fjárlaganna (læknaskipun o. fl.) veitast 178000 kr.
Til þess að Ijúka við að reisa læknisbústað á Vífilsstöðum og
koma fyrir barnadeild í herbergjum þeim, er læknir áður notaði til íbúðar
................................................................................ kr. 55000,00
Viðbótarstyrkur til aðgerðar og nýbyggÍDgar sjúkrahússins Gudmanns Minde á Akureyri.............................................. —
17000,00
Kostnaður af milliþinganefnd um varnir gegn berklaveiki
... —
12000,00
Styrkur handa Guðnýju Jónsdóttur til hjúkrunarnáms í New-York —
1000,00
Til varnarráðstafana vegna kvefpestar........................ —
90000,00
Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar .......................................... —
3000,00
Samtaís: kr. 178000,00
4. gr.
Sem viðbót við 13. gr. fjárlaganna (til samgöngumála) veitast 246000 kr.
Til dragferju á Lagarfljóti 1919 (Endurveiting)
.................. kr.
300,00
— dragferju á Hjeraðsvötnum (Þar af 300 kr. endurveíting fyrir 1919)
................................................................................. —
700,00
— Skaftfellingabáts 1919 (Endurveiting) ... ......................... —
6000,00
— Austfjarðabáts 1919 (Endurveiting)
................................ —
1000,00
Viðbótarstyrkur til vjelbátaferða um ísaljarðardjúp, 11000 kr.
hvort árið ........................................................................................ — 22000,00
Til stvrktar bátaferðum á flóum og fjörðum kring um Jand — 80000,00
Aukafjárveiting til Breiðafjarðarbáts fyrir árið 1921 .................. — 3000,00
Aukafjárveiting til ltangárbáts árið 1921, alt að Vs flutningskostnaðar ........................................................................................ —
8000,00
Til mótorbátaferða milli Hornafjarðar og Seyðisfjarðar árið 1921 — 15000,00
Slyrkurinn veitist eftir meðmælum sýslunefndanna í AusturSkaftafells- og Suður-Múlasýslum.
Til Eimskipafjelags íslands, fyrir áætlunarferðir skipsins Goðafoss árið 1921 ................................................................................. — 60000,00
Til að kaupa símastöðvarhús í Vestmannaeyjum
.................. — 50000,00
Samtals: kr. 246000,00
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5- gr.
Sem viðbót við 14. gr. fjárlaganna (kirkju- og kenslumál) veitast 97103 kr.
24 a.
1. Til húsabóta á prestssetrinu Utskálum.........................................
2. Styrkur til að reisa hús á prestssetrinu Stað í Grunnavík.........
Pessar fjárveitingar eru bundnar því skilyrði, að húsin
verði jarðareign.
3. Til líkhúss handa háskólanum
....................................................
4. — utanfarar rektors mentaskólans
............................................
5. Dýrtíðaruppbót á námsstyrk mentaskólanemenda 1921 .............
6. Þóknun fyrir starf mentamálanefndar ...........................................
7. Aðgerð og málning mentaskólans
............................................
8. Þóknun til Svbj. Egilsonar fyrir fyrirlestrahald við Stýrimannaskólann..................................................................................................
9. Utanfararstyrkur skólastjórans á Eiðum ....................................
10. Uppbót á borgun fyrir smíða- og dráttlistarkenslu á Hólum og
Hvanneyri ..........................................................................................
11. Fyrir bætur á Hólum í Hjaltadal með hjáleigunni Hofi og umbætur á bústofni þar
...................................................................
12. Skrifstofukostnaður fræðslumálastjóra.................................. —
13. Uppbótarslyrkur til unglingaskólans á NúpiíDýrafirði.........
14. Fyrir aðgerð á daufdumbraskólanum.................................. —
15. Dýrtíðaruppbót til Páls Erlingssonar sundkennara fyrir árið 1920
Samtals:

kr.
—

8000,00
11000,00

— 4000,00
— 2500,00
— 3000,00
— 10000,00
— 25500,00
—
—

300,00
3000,00

—

3600,00

— 19703,24
1200,00
—
2000,00
1500,00
—
1800,00
kr. 97103,24

6. gr.
Sem viðbót við 15. gr. fjárlaganna (visindi, bókmentir og listir) veitast
108490 kr. 52 a.
1. Til útgáfu minningarrits landsbókasafnsins
.......................... kr.
4500,00
2. Styrkur til dr. Jóns Þorkelssonar, til útgáfu fornbrjefasafnsins,
800 kr. hvort árið ........................................................................ —
1600,00
3. Styrkur handa sama manni, til áð sækja fund norrænna sagnfræðinga í Kristianíu
................................................................. —
1200,00
4. Styrkur handa dr. Jóni Aðils, í sama skyni
.......................... —
2500,00
5. Styrkur handa magister Boga Th. Melsted, í sama skyni
—
400,00
6. Styrkur til Kvenrjettindafjelagsins til að sækja alþjóðafund
Kvenrjettindasambandsins í Sviss..........
................................ —
2500,00
7. Viðbót við utanfararstyrk Sigfúsar Einarssonar
.................. —
1500,00
8. Til að fullgera hús vfir listaverk Einars Jónssonar
........... — 50000,00
9. Styrkur til Ásmundar Sveinssonar, til frambaldsnáms við listaháskólann í Stokkhólmi................................................................. —
1000,00
10. Styrkur til Jóhannesar Kjarvals listmálara.................................. —
1500,00
11. Styrkur til Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, til suðurgöngu —
2000,00
12. Fyrir að flytja mold í kirkjugarðinn í Reykjavík og fyrir landspildu undir hann ......................................................................... — 23065,19
13. Til að gefa út þýðingu af fyrri hluta Göethes Faust
.......... —
2500,00
Flyt: kr. 94265,19
Alpt. 1921, A, (33, löggjafarping).
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(Í34
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
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Dýrtíðarbót til Jóhannesar L. L. Jóhannssonar.................... —
Til sama manns. Endurgreiðsla á prentkostnaði.................. —
Til Steins Emilssonar, til fullnaðarnáms í Þýskalandi (lokaveiting)..........................................
Til Valdemars Sveinbjörnssonar íþróttanema (lokaveiting) ...
Til Brynjólfs Stefánssonar verkfræðinema, til framhaldsnáms
Til hjónanna Arnórs Sigurjónssonar og Helgu Kristjánsdóttur,
til fullnaðarnáms......................................................................... —
Til Steins Steinssonar verkfræðinema, til að Ijúka námi .......
Til útgáfu lögfræðilegs og hagfræðilegs timarits................
Samtals:

kr.

94265,19
3000,00
725,33

—
—
—

2000,00
1500,00
2000,00

2000,00
—
2000,00
—
1000,00
kr. 108490,52

7. gr.
Sem viðbót við 16. gr. fjárlaganna (verkleg fyrirtæki) veitast 157219 kr. 90 a.
Styrkur til Jóns H. Þorbergssonar, til utanfarar í ullarmatserindum
.......................................................................................... kr. 1000,00
Til aðgerðar sjóvarnargarðs á Siglufirði ...................................... — 6000,00
Utanfararstyrkur Jóhanns Fr. Kristjánssonar ........................... — 2500,00
Dýrtíðaruppbætur til sama manns 1920 og1921
—7719,90
Dýrtíðaruppbætur handa starfsmönnum Búnaðarfjelags íslands,
Garðyrkjufjelags íslands, Búnaðarsambandanna og Fiskifjelags
íslands.................................................................................................. — 56000,00
Styrkur til heimilisiðnaðarfjelaga 1919(Endurveiting) ............... — 1000,00
Fyrir mulningsvjel ........................................................................... — 1000,00
Til Skeiðaáveitunnar, M kostnaðar
...................................... — 29000,00
— erindreka á Spáni og Ítalíu, 20000 kr. áári
....................... — 40000,00
Til sýslusjóða Mýra- og Borgarfjarðarsýslna, upp í kostnað við
rannsókn Andakílsárfossanna, alt að ............................................ — 5000,00
þó ekki yfir helming kostnaðar.
Til brvggjugerðar á Akranesi, þó ekki yfir einn þriðja kostnaðar —
8000,00
Styrkurinn er veittur hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps,
og skal bryggjan vera til almenningsnota.
Samtals: kr. 157219,90

8- gr.
Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (eftirlaun og styrktarfje) veitast
19710 kr. 90 a.
1. Eftirlaun handa Sigurði Jónssyni fyrv. alvinnumálaráðherra,
3000 kr. á ári og dýrtíðaruppbót eftir 3. gr. launalaganna ... kr. 12619,90
2. Uppbót á eftirlaunum frú Sigríðar Hjaltadóttur.......................... —
900,00
3. Uppbót á eftirlaunum frú Ingileifar Aðils .................................. —
500,00
4. Eftirlaun handa frú Guðrúnu ekkju sr. Matthíasar Jochumssonar, 2400 kr. ásamt dýrtíðaruppbót samkvæmt launalógum... —
5700,00
Samtals: kr. 19719,90
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í). gr.
Sem viðbót við 19. gr. fjárlaganna (óviss útgjöld) veitast 200500 kr.
1. Iíoslnaður vegna fyrirhugaðrar komu Hans Hátignar konungsins og Hennar Hátignar drotningarinnar .................................. kr. 200000,00
2. Styrkur handa Sigurði Jónssyni trjesmið, Berlín
.................. —
500,00
Samtals: kr. 200500,00

10. gr.

Stjórninni er heimilt
1. að lána Guðmundi sýslumanni Björnssyni í Borgarnesi alt að 60000 krónum,
til að reisa íbúðaihús í Borgarnesi, þó ekki yfir 4/'s hluta alls byggingarkostnaðar, gegn þeirri ábyrgð, er stjórnin tekur gilda. Lánið er veitt til 30 ára og
ávaxtast með 5°,'o. Skal það standa afborgunarlaust fyrstu 2 árin, en endurgreiðist síðan með jöfnum afborgunum á 28 árum.
2. að lána Reykhóla-, Geiradals- og Gufudalshreppum 8000 krónur, til að kaupa
fyrir jörð til læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skal veitt gegn ábyrgð
sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 5°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 20 árum.
3. að láta virkja og starfrækja á rikiskostnað silfurbergsnámuna í Helgustaðafjalli, og að taka lán til stofnkostnaðarins, gegn veði í námunni sjálfri. Rentur og afborganir af láninu teljast með árlegum rekstrarkostnaði, en mismunur á tekjum og gjöldum námunnar færist á landsreikning árlega.

(A. XXIII, 3).
Ed.

225. Breytingartlllaga

við frumvarp til laga um stofnun og slit hjúskapar.
Frá allsherjarnefnd.
Við 41. gr.
Orðin »hafði eigi aflað undanþágu samkvæmt 2. málsgr. 10. gr.« i fyrri
málsgr, falli niður.
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(A. V, 4).
ATd.

226. Kefndarálit

um frv. til laga um lífeyrissjóð erobættismanna og ekkna þeirra,

Frá allsberjarnefnd.

Frv. þetta lagði háttv. ríkisstjórn fyrir hv. Ed., og hefir það tekið þar
nokkrum breytingum.
Fyrsta breytingin er, að felt er niður hámark launa, sem greitt sje af ársgjald í lífeyrissjóð, sbr. 2. málsgr. 3. gr. stjórnarfrv. í þess stað á nú að gjalda
af allri launaupphæðinni.
í samræmi við þessa breytingu er einnig felt úr hámark lifeyris, sem
eltkjur geta fengið úr sjóðnum, samanber siðari málsgr. 5. gr. stjórnarfrv.
Nefndin telur þessar breytingar sanngjarnar.
Eftirlaun voru afnumin með lögum nr. 72, frá 28. uóv. 1919, þegar stofnaður var lífeyrissjóður embættismanna, nema þeirra, sem þá sátu í embættum.
Leifar af þessum eftirlaunarjetti eru samt í lögum nr. 73 frá sama ári,
um ekkjutrygging embættismanna, þar sem þær eiga að njóta úr rikissjóði ^/ío
hluta lágmarkslauna manna þeirra, að þeim látnura. Þetta ákvæði er einnig i
frv. því, er hjer liggur fyrir.
Nefndinni virðist þetta andstætt stefnu Alþingis undanfarið og kröfu landsmanna um afnám eflirlauna, og telur þvi rjett, að þetta sje felt úr lögunum. En
til þess að ekkjurnar missi einskis i við þessa breytingu, vill nefndin að hækkað verði árlegt gjald embættismanna í sjóðinn um l°/o, eða í stað 7°/o i 3. gr.
komi 8°/o.
í samræmi við þetta leggur nefndin til, að lífeyrir, sem ekkjur fá úr
sjóðnum, hækki úr ^/s í s/io.
Með þessu móti halda ekkjurnar sömu lífeyrisupphæð, þótt þessi Lio úr
ríkissjóði verði feldur niður. En auðvitað kemur þetta dálitið harðar niður á embæltismönnum en áður hefir verið.
Eftir frv. stjórnarinnar átti t. d. embættismaður með 5000 kr. launum
að greiða 350 kr. i sjóðinn, en eftir breytingu nefndarinnar kr. 400,00.
Þessi breyting virðist i fylsta samræmi við ellistyrktarsjóðslögin, þar sem
vinnuhjú og lausafólk greiðir árlegt gjald i sjóðinn og nýtur svo nokkurs hluta
vaxtanna til styrktar sjer. En landssjóður leggur sjóðnum styrk á svipaðan hátt
og stofngjald lífeyrissjóðsins.
Nefndinni virðist launakjör embætlismanna muni nú vera svo sómasamleg, eftir launalögunum frá 1919, að þeir eigi að geta annast lífeyristrygging ekkna
sinna að öllu leyti. Enda er það tekið fram á 4. bls. í aths. stjórnarinnar við
frv., að embættismenn viðurkenni þetta fullkomlega.
Er þvi rjett að færa frv. í það horf nú, þegar lög nr. 72 og 73 frá
1919 eru sett saman i eina heild.
Hv. Ed. hefir gert þá breytingu á 3. málsgrein 8. gr. frv., að hækka ár-
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barna embættismanna um helming. Nefndin leggur til, að
sama horf og hann var í frv. stjórnarinnar. Sama er að
11. gr. Ræður því oefndin hv. deild til að samþykkja frv.
er hjer fara á eftir.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 3. gr.
Fyrir »7%« í fyrri málsgr. komi:

8%.
2. Við 5. gr.
Fyrir »%« í siðari inálsgr. komi:
3/io.
3. Við 8. gr.
Fyrsta málsgr. falli burt.
4. Við 8. gr.
Fyrir »100—200 kr.« í þriðju niálsgr. komi
50—100 kr.
5. Við 10. gr.
Tölul. 4 falli burt.
tí. Við 11. gr.
Fyrir »200—400« komi:
100-200.
Alþingi, 4. apríl 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Hallsson,
skrífari og framsm.

Stefán Stefánsson.

Pjetur Ottesen.

Einar Þorgilsson.

(A. XXXV, 5).
lld.

»27. licfndarálit

um frumvarp til laga um lifeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra.
Frá allsherjarnefnd.
Frumvarp þetta, sem er stjórnarfrumvarp, er komið frá hv. Ed. og hefir
tekið þar nokkrum breytingum.
En af þeim breytingum er þó ekki nema ein efnisbreyting, sem sje sú
að kipt er i burtu úr 3. gr. ákvæðinu um það, að ef árslaunin nema meiru en
3000 kr., þá greiðist ekkert gjald af því, sem er fram yfir þessa upphæð.
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Samskonar breyting hefir og verið gerð á frv. um lifeyrissjóð embættisínanua og ekkna þeirra, og sjer nefndin ekki ástæðu til að mæla því i gegn.
Nefndin leggur þvi til, að frv. verði samþykt óbreytt.
Alþingi, 4. apríl 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

l’jetur Ottesen,
framsögum.

Einar Þorgilsson.

Stefán Stefánsson.

(B. VII, 4).
Ed.

22S. Wefndarálit

um frumv. til laga um skifting ísafjarðarprestakalls i tvö prestaköll.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin getur ekki lagt með því, að frumv. þetta verði samþykt að þessu
sinni. Hún litur svo á, að nú þurfi að forðast sem allra mest öll ný útgjöld úr
ríkissjóði og hefir nýlega Iagt á móti frumv. um fjölgun læknisbjeraða, aðallega
af þeirri ástæðu. Og þó likur sjeu færðar til þess, að ísafjarðarprestakall sje nú
eitt af erfiðustu prestaköllum á landinu, virðist nefndinni ekki komin fram fullgild rök fyrir því, að nauðsynlegt sje að skifta þvi nú þegar.
Alþingi, 3. apríl 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form. og ritari.

Sig. Eggerz.

Jóh. Jóhannesson.

(B. XLV, 1).

Hd.

229. Fruinvarp

til laga um sölu á prestssetrinu Hvannevri og kirkjujörðinni I.eyningi í Siglufirði.
Flutningsmaður: Stefán Stefánsson.
Landsstjórninni veitist heimild til að selja bæjarstjórn Sigluljarðarkaupstaðar prestssetrið Hvanneyri og kirkjujörðina Leyning. Undanskilið sölunni er ibúðarhús prestssetursins og önnur jarðarhús, heimatúnið þar, e. 32400
m2, haglendi fyrir skepnur preslsins, svo og rjettur til mótaks í jörðinni Leyningi, eftir þörfum hans.
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Greinargerð.
Um áslæður fyrir frumvarpi þessu vísast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi
frumvarpinu árið 1919 og er í Alþingistíðindunum fyrir það ár, A. I. þingskjal
212, bls. 644 til 647.
Samkvæmt þeirri breytingu, sem efri deild hefir gert á frumvarpinu um
sölu Upsa í Svarfaðardal, er numin burt 2. gr. frumvarpsins frá 1919.

(B. XXXIV, 2).

F<1.

230. Eög

um stækkun verslunarlóðarinnar i Bolungarvik i Hólshreppi.
(Afgreidd frá Ed. 4. apríl).
Takmörk verslunarlóðarinnar í Bolungarvik eru: Að sunnanverðu
Hólsá, og nær verslunarsvæðið þaðan yfir Árbæ, Ytri-Búðir og Malir. Að norðanverðu bein lína frá hinum forna Traðarbæ i stekkjartóftina á svo nefndum
Bólum, og bein sjónhending þaðan til sjávar, í stefnu á Bjarnarnúp.

(B. XX. 3).

Kd.

231. I.ög

um brevting á lögum 8. okt. 1883 um bæjarstjórn á Akureyri.
(Afgreidd frá Ed. 4. apríl).

1- gr.
Áf öllum útmældum eða afmörkuðum lóðum og lendum í lögsagnarumdæmi Akureyrarkaupstaðar, sem ekki eru eign hins opinbera, skal greiða
árlegt gjald i bæjarsjóð, sem nefnist lóðargjald. Bæjarstjórnin ákveður upphæð lóðargjaldsins fyrir eitt eða fleiri ár i senn. Pó má eigi ákveða gjaldið
lægra en 1% og eigi hærra en 2°/o af virðingarverði bygðra og óbygðra lóða,
og eigi lægra en ’/2 °/o og eigi hærra en 1% af virðingarverði túna, erfðafestulanda og matjurtagarða. Gjaldið má þó aldrei vera minna en 2 krónur.
I.óðargjaldið greiðist af verði því, sem lóðir eða lendur eru metnar af
lögskipaðri fasteignamatsneind, sbr. lög nr. 22, 3. nóv. 1915, án tillits til mannvirkja þeirra, sem á þeim hafa verið gerð.
Ef lóðir eru mældar út af nýju, milli þess er reglulegt fasteignamat
fer fram, skal verð þeirra ákveðið til bráðabirgða af hinni lögskipuðu fast-
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eignamatsnefnd og yfirmatsnefnd kaupstaðarins, samkvæmt gildandi lögurri
um fasteignamat, Par sem lóðir, lendur og mannvirki eru metin saman,
ákveður byggingarnefnd og jarðeignanefnd, eftir því sem við á, hve mikið af
verðinu er innifalið í mannvirkjum, eða hve mikils virði lóð eða lenda er
talin út af fyrir sig, en gerðir nefndanna skulu samþyktar af bæjarstjórn.
2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði um lóðargjald af
bygðri og óbygðri lóð í 18. gr. laga 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri.

(A. XL, 4).
Md.

232. Breytinf?artlllaga

við frv. til laga um breyting á póstlögum, nr. 43, 16. nóvember 1907, og lögum
nr. 64, 28. .nóvember 1919.
Flutningsm: Olafur Proppé.
Viö 2. gr. stafl. d., síöari málsgr.: »Fyrir simapóstávísanir« o. s. frv.
Málsgreinin falli burt.
Til vara:
Málsgreinin orðist svo:
Fyrir simapóstávísanir skal greiða 5O°/o hærra gjald en fyrir venjulegar
póstávísanir.

(A. XXXVII. 4).
Hid.

233. Breytingartillögur

við frumvarp til laga um varnir gegn berklaveiki.
Frá Magnúsi Jónssyni.

1. Við 5. gr.
Priðja málsgr. »Nú vill . . . lögum þessum« orðist svo:
Gnginn raá taka börn til kenslu nema hann hafi til þess fengið
skriflegt leyfi frá yfirvaldi, og skal það leyfi ekki veitt nema hann sýni
læknisvottorð um, að hann sje ekki með smitandi berkla, og má vottorð það
ekki vera eldra en mánaðargamalt. Nú er maður ráðinn á heimili til að
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kenna börnum, og skal húsráðandi þá heimta þetta vottorð af honum, ella
verður hann brotlegur gegn lögum þessum.
2. Við 11. gr.
Önnur málsgr.: »Konur . . .« o. s. frv. orðist svo:
Enginn, sem hefir smitandi berkla, má vistast á heimili o. s. frv.
3. Við 13. gr.
Seint í 4. málsgr. milli »enda« og »Ieggur« komi:
hafi til þess samþykki hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar og.

4. Við 16. gr.
Niðurlagið frá »Einnig þeir, sem sýna« falli burt.

(A.
IKd.

VI, 4).

234. Frumvarp

til laga um einkasölu á tóbaki og áfengi.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. grFrá 1. jan. 1922 má enginn nema rikisstjórnin flytja hingað frá útlöndum neina tegund af tóbaki, hvort sem það er unnið eða óunnið og til
hvers sem það er ætlað. Hið sama er um allskonar áfengi og vinanda, sem
heimilt er að flytja til landsins og i er meira en 21[i0Iq af vínanda að rúmmáli.
Sendimenn annara ríkja halda þó rjetti sínum til innflutnings áfengis.
Lög þessi taka eigi til skipa, sem koma í landhelgi og hafa innanborðs
tóbak eða áfengi, ef með hið síðarnefnda er farið samkvæmt bannlögum og
tóbaksbirgðir eru eigi að áliti lögreglustjóra meiri en svo, að hæfilegur forði
sje handa skipverjum og farþegum. Ef birgðirnar teljast meiri, fer um það, sem
umfram er, eftir 12. gr. Þegar sjerstakar ástæður mæla með, getur ráðherra
látið sektir falla niður, og er heimilt að greiða verð fyrir tóbakið, ef ætla má,
að tilætlunin hafi eigi verið að flvtja það hjer i land.
2. gr.
Tóbak það, sem rikisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún
kaupfjelögum, öðrum verslunarfjelögum eða kaupmönnum, en eigi öðrum.
Afengi má hún að eins selja lyfsölum og læknum, er hafa lækningaleyfi, og
þeim öðrum, sem bannlög heimila. Um tókakssöluna og áfengissöluna gefur
landsstjórnin nánari reglur. Landlæknir skal gera tillögur um áfengissöluna.
3. gr.
Það fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er ræðir um í 1. og 2. gr.,
leggur ríkissjóður fram, og er rikisstjórninni heimilt að taka það að láni.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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4. gr.
Rikisstjórnin annast rekstur verslunarinnar, skipar forstöðumann og
tvo endurskoðendur og setur þeim erindisbrjef.
5- gr.
1 reglugerðum þeim, er getur um í 2. gr., kveður ríkisstjórnin á um,
hvernig fara skuli um tóbaksbirgðir þær og áfengisbirgðir lyfjabúða og lækna,
sem fyrir hendi kunna að vera þegar lög þessi koma í gildi, hvort gjald skuli
greitt af þeim í ríkissjóð eða hvort þær skuli teknar eignarnámi.
G. gr.

Verslunin skal leggja frá 25 til 75 af hundraði á tóbak, eftir þvi sem
henta þykir fyrir hverja tegund. Álagning þessa skal miða við verð vörunnar, kominnar í hús hjer á landi, án tolls. Tóbak til sauðfjárbaðana selst
án hagnaðar.
Á vínanda þann og áfengi, sem heimilt er að ftytja til landsins og eigi
er notað til lyfja, skal leggja 25—75°/o, miðað við verð þess komins í hús hjer
á landi, að meðtöldum tolli. Lvfjaáfengi selst án hagnaðar.
7. gr.
Verslunin skal greiða hinn lögákveðna toll af vörum þeim, er lög þessi
ræða um, á þeim stað, sem varan fyrst er ílutt i land og á þann hátt og á
þeim tíma, sem tolllög mæla fvrir.
8. gr.
Ágóði sá, sem verður af versluninni, greiðist í ríkissjóð og telst með
tekjum hans. Rikisstjórnin setur nánari reglur um reikningsskil. í þeim regtum má ákveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans í veltufjár- og varasjóð.
9. gr.
Verslunin skal jafnan liafa nokkurn forða íyrirliggjandi í Reykjavik af
nefndum vörum. Kostnað af sendingu varanna innanlands greiði viðskiftamenn. Pantað tóbak getur verslunin látið senda beint frá útlöndum til þeirra
staða hjer á landi, sem óskað er, og miðast álagning þá við verðið á höfn
ákvörðunarstaðar.
10. gr.
Ríkisstjórnin ákveður hámarksverð í smásölu á vörum þeim, er ræðir
um i lögum þessum.
11. gr.
Rrot gegn lögum þessum varða sektum, 50 til 20000 kr., ef eigi liggur
þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess er tóbak, sem inn er flutt í
heimildarleysi, upptækt og afhendist versluninni til ráðstöfunar. Andvirðið
telst meðal tekna hennar og rennur í ríkissjóð.
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12. gr.
Með mál út áf brotuni gegn lögum þessum skal farið sem almenn
lögreglumál.

U. I, 2).
Kd.

235. A’efndarállt

nm frumvarp til laga um hlutafjelög.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir farið yfir frumvarp þetta á allmörgum fundum og leggur
til, að það verði samþykt með nokkrum smábreytingum, sem grein verður gerð
fyrir í framsögunni, og einni verulegri efnisbreytingu, um atkvæðisrjett hluthafa.
Samkv. frumv. má í samþyktum fjelaganna ákveða, hvernig atkvæðisrjetti hluthafanna sje fyrirkomið, en sjeu engin ákvæði í þeim um þau efni, þá fara atkvæðin
eftir tölu hlutanna, þannig að hver hluthafi fær atkvæðisrjett eftir hlutamagni
sínu. Nefndin leggur til, að þær takmarkanir sjeu settar í þessu efni, að enginn
hluthafi megi fara með meira en fimtung atkvæða. Samskonar ákvæði eru i
sænsku hlutafjelagslögunum frá 1912. Með þessu ákvæði er girt fyrir, að einstakir
bluthafar, sem ráða yfir miklu fjármagni, geti orðið einvaldir í fjelögunum, með
þvi að kaupa upp meiri hluta hlutanna, enda vafasamt hvort slíkt einveldi sje
heppilegt fyrir fjelögin. f einu hlutafjelagi hjer á landi, Eimskipafjelaginu, hefir
stærsti hluthafinn, ríkissjóður, ekki atkvæðamagn eftir tölu hluta sinna, og mun
það af fjelagsins hálfu hafa verið gert að skilyrði fyrir hluttöku ríkissjóðs í fjelaginu, að svo yrði um hnútana búið, að hann yrði ekki einráður i fjelaginu.
Fyrir framþróun fjelaganna virðist það hyggilegra, að yfirráðin í þeim geti ekki
skyndilega færst á nýjar hendur, þó einhver hafi afl til að ná í meiri hluta
atkvæða í fjelaginu.
Að öðru leyti skal tekið fram, að frumv. þetla er að mestu þýtt úr dönsku
hlutafjelagslögunum frá 1917. En áður en þau lög voru sett hafði nefnd, sem
skipuð var sjerfræðingum, fjallað um þau. Auðvitað er það ofverk þingnefnd, sem
hlaðin er störfum, að rannsaka ýtarlega jafn mikið mál eins og hjer er um að
ræða. Til þess hefði meðal annars verið nauðsynlegt að rannsaka annara þjóða
löggjöf i þessn efni, en á því hefir auðvitað verið mjög lítill kostur. Aftur er
nefndinni ljóst, að þörfin á almennum hlutafjelagslögum er hjer brýn. Árið 1914
samþ. Alþingi áskorun til stjórnarinnar um það efni. Og frá þeim tíma hefir alt
viðskiftalíf vort orðið stærra og margbrotnara, og hlutafjelögum stöðugt fjölgað.
Eins og tekið er fram í ástæðunum fyrir stjórnafrv., þá hafa hlutafjelögin oft
orðið til þess, að ýmsum stórnauðsynjafyrirtækjum hefir orðið komið í framkvæmd, þvi sökum þess að áhætta þeirra, sem fje leggja í fjelagið, er að eins
bundin við hið framlagða eða lofaða fje, þá hafa þeir orðið ódeigari að styðja
fjelagsskapinn en ella hefði orðið. En eins víst er það, að hlutafjelögin hafa verið
notuð í fjárglæfraskyni, og er það hlutverk löggjafarinnar að vernda almenning
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sem mest frá slikum glæfrum, með þvi að fyrirskipa, að ýms opiuber skilriki liggi
fyrir utn stofnun og starfsemi fjelaganna. Hins vegar má ekki bindra eðlilega framþróun þeirra, með því að sníða þeim of þröngan stakk. Nefndin lítur nú svo á, eins
og tekið hefir verið fram, að frumvarp þetla sje til bóta. En reynslan mun fyrst
sýna það, ef frumvarpið verður að lögum, hvort einhver ákvæði vantar í það,
sem lífið gerir kröfu til, eða einhverjum ákvæðum er ofaukið. Og þar sem þessi
löggjöf er svo ný, má búast við, að endurskoða þurfi lögin hið bráðasta. Nefndinni hefir þó ekki þótt ástæða til að setja ákvæði i frumvarpið um endurskoðun
á þeim innan ákveðins tima, enda auðvitað, að breytingar verða gerðar á lögunuin
eftir þvi sem þörf viðskiftalifsins krefur, þegar nokkur reynsla er fengin
fyrir þeim.
Við frumv, gerir nefndin svo feldar

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Við 4. gr.
Fyrir »500 kr. hver« í 2. málsgr. konii:
2000 kr. alls.
2. Við 24. gr.
Aftan við gr. bætist:
Þó má stjórnin, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, bjóða út hlutafjárauka, að áskildu samþykki hluthafafundar.
3. Við 26. gr.
a. Fyrir orðin »sú skylda ekki heimiluð í« í 2. málsgr. komi:
það ekki skylt eftir.
b. Á eftir orðunum »Nú greiðir stjórnin« i upphafi siðustu málsgr. komi:
verð hluta.
c. 1 stað orðanna »3. málsgr. i /yrsta og öðrum málslið sömu málsgr.
komi:
2. málsgreinar, sbr. 3. málsgr.
d. fyrir »3« i síðasta málslið sömu málsgr. komi:
2.
4. Við 31. gr.
Á eftir greininni komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Enginn hluthafi getur átt meira en Vs samanlagðra atkvæða í fjelaginu.
5. Við 33. gr.
Á eftir 3. málsgr. komi nýr málsl., er verði síðari málsl. sömu málsgr.,
svo hljóðandi:
Sömuleiðis má hafa sjerstaka sjóði til tryggingar greiðslu bankavaxta
af hlutunum, er illa gengur, og það þó að reikningshalli verði.
6. Við 38. gr.
Fyrir orðin »vísir vitendur* í fyrstu málsgr. komi:
vísvitandi.
7. Við 41. gr.
Fyrir »2.-5. málsgr.« í 2. málsgr. komi:
2.-6, málsgr.
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8. Við 46. gr.
Fyrir orðið »skifti« í 2. tölul. konii:
viðskifti.
9. Við 48. gr.
Fyrir orðið »einhverju« korni:
hverju.
10. Við 60. gr.
Fyrir 1.—5. málsgr. komi:
Um borgun fyrir störf, sem lögreglustjórum eru falin i löguin þessum,
fer eftir ákvæðum laga um aukatekjur rikissjóðs.
Alþingi, 4. apríl 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form.

Jóh. Jóhannesson.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari og ritari.

(A. XXX, 12).
W<1

236. Breytiugartillaga

við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Flutningsmaður: Þorleifur Guðmundsson.
Við 8. gr.
1. liður falli burt.
Til vara:
Fyrir »12619,90« í sama lið komi:
6000 kr.

(A. XXV. 2).
Ed.

237. Wefiidarálit

um frumvarp til laga um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.
Frá nefndinni (lyfjasölunefnd).
Nefndin hefir athugað frv. þetta og orðið á eitt sátt um það, að ráða
háttv. deild til að samþykkja það með þeim breytingum, sem tilfærðar eru
hjer á eftir.
Við athugun máls þessa, sem er vel undirbúið, var nefndinni þegar Ijóst,
að hjer er um hið mesta nauðsynjamál að ræða. Mælingar þær á bæjarstæðum,
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sem hingað til hafa verið gerðar, eru næsta litils virði meðan skipulag bæjanna
er ekki einnig fast ákveðið. Bæjarstjórnir og byggingarnefndir eru mjög breytingum undirorpnar, og vel gæti svo farið, að það, sem bæjarstjórn og byggingarnefnd
bæjar hefir uppbygt í þessu tilliti, það rífi næsta nefnd niður, og svo koll af
kollí. Svo má og geta þess, að bingað til hafa fæst kauptún mæld verið, svo
nokkur mynd sje á, og óvist að það verði gert í bráð, ef bæjarstjórnir og hreppsnefndir væru látnar ráða. En mælingar eru alveg nauðsynlegar áður en skipulag
um byggingu bæjarins verður fastráðið, og þangað til verða auðvitað allar ráðstafanir bæjarstjórna eða annara, sem ráða um byggingu bæja og kauptúna, mjög
svo af handa hófi. Þetta leiðir lil þess, að llestir bæir og kauptún eru nú mjög
illa bygð og illa niðurskipað byggingum og götum. Að koma þessu i sem baganlegast horf sem fyrst er mjög áriðandi fyrir hvert kauptún og sparar því og einstökum mönnum þar stórfje, auk þess sem það gerir þrifnað mögulegan og eykur
fegurð þess. Pað þarf ekki nema að nefna vegagerðir og viðhald vega, ræsagerð,
allskonar nauðsynlegar leiðslur, svo sem vatnsveitur, raflýsingarleiðslur o. þ. 1.,
sem alt er nauðsynlegt til bagnaðar og þrifa bæjarbúum, það þarf ekki nema að
minnast á þetta til að sanna, að með hentugu skipulagi bæjarins sparast slórfje í stofnkostnað á framkvæmd þessara hluta, og árlegt viðhald að sama skapi,
er borið er saman við það skipulag, sem hingað til hefir víðast átt sjerstað. Um
þetta og ýmislegt fleira má vísa i ástæðurnar fyrir frumvarpinu. Þetta finst nefndinni liggja svo i augum uppi, að henni finnast mælingarnar litils virði, verði ekki
jafnframt komið á skipulagi um byggingu bæjarins.
Um breytingartillögur nefndarinnar virðist að eins þurfa að taka fram, að
nefndin telur það rjett, að greitt verði úr rikissjóði nokkru meira af kostneðinum
en frumvarpið gerir ráð fyrir, og færir fyrir því sjerstaklega þá ástæðu, að ríkisstjórnin á að bafa alla framkvæmd laganna með böndum og hún ákveður, hve
nær mælingar fara fram og skipulagsuppdrættir er gerðir.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 3. gr.
Greinin orðist svo:
Allur kostnaður við mælingar og uppdrælli greiðist að hálfu úr ríkissjóði, að bálfu úr bæjar- eða hreppssjóði.
2. Við 4. gr.
s
a. Fyrir orðin »hálfs árs« komi:
hæfilegum.
b. Fyrir »Allir ........... 1926« koini:
og hve nær eftirrit af þeirn og lýsingum, sem þeim fylgja, skuli send
stjórnarráðinu.
3. Við 5. gr.
Fyrir orðin »svo og opin ræsi« í niðurlagi b-liðs komi:
opin ræsi og sima- og rafmagnsleiðslur.
4. Við 6. gr.
Greinin falli burt.
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5. Við 9. gr.
Á eftir orðunum »atvinnurekendur bæjarinstt i 2. málslið komi:
heilbrigðisnefnd, ef til er.
fi. Við 10. gr.
Fyrir orðin »en lokið skal .......... 1932« komi:
og hve nær þeim skuli lokið.
7. Við 11. gr.
Greinin orðist svo:
Allur kostnaður við skipulagsuppdrætti greiðist að tveim þriðju úr ríkissjóði, að einum þriðja úr bæjar- eða hreppssjóði.
8. Við 13. gr.
Aftan við greinina bælist:
ásamt þeim skýrslum, sem fram hafa komið í málinu, eða eftirriti af þeim.
9. Við 15. gr.
a. Fyrir orðin »5 manna« í 1. málsgr. komi:
3 manna.
b. Orðin »einn kaupmaður eða útvegsmaður« í sðmu málsgr. falli burt.
10. Við 16. gr.
a. Fyrir orðin »14. gr.« í 1. málslið komi:
15. gr.
b. Orðin »kunna að« i 2. málslið falli burt.
11. Við 23. gr.
Orðin »á kostnað blutaðeigandi bæjar- eða hreppssjóðs« í 3. málslið
fyrri málsgreinar falli burt.
12. Við 25. gr.
Fyrir orðin »og hús« komi:
geymsluhús, peningshús, hjalla og önnur útihús.
13. Við 26. gr.
Greinin falli burt.
14. Við 31. gr.
Greinin orðist svo:
Með lögum þessum er úr gildi feld málsgrein A og B i 6. gr. Taga nr.
19, 20. október 1905, um byggingarsamþyktir.
15. Greinatalan og tilvitnanir breytast samkvæmt atkvæðagreiðslunni.
Alþingi, 4. april 1921.
Iíarl Einarsson,
form. og framsm.
Guðm. Guðfinnsson.

H. Steinsson,
fundaskrifari.
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(C. IX. 3).
Ed.

238. TlIIaga

til þingsályktunar um rannsókn á köfninni í Súgandaíirði í Vestur-ísafjarðarsýslu.
(Eftir síðari umr. í Nd.).
Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að láta rannsaka, svo fljótt sem
unt er, og gera áætlun um dýpkun hafnarinnar við Suðureyri i Súgandafírði.

(B. XXI, 5).
Jld.

239. Fruinvarp

til laga uin einkaleyfí handa Háskóla íslands til útgáfu almanaks.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
Samhljóða þskj. 213 með breytingunni á þskj. 218.

(A. II, 5).
B'd.

240. Frumvarp

til laga um erfðafjárskatt.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1- gr.
Af öllum fjármunum, er við andlát manns hverfa lil erfingja hans, og
sje húið tekið til skifta hjer á landi, skal gjalda skatt í ríkissjóð.
2. gr.
Fjárhæð erfðafjárskattsins er ákveðin þannig:
A. Af erfðafje, sem hverfur til þess hjóna, er lifir hitt, til niðja hins látna,
kjörbarna og fósturbarna, svo og af fjórðungshluta, ef ráðstafað hefir verið
með arfleiðsluskrá til annara, skal svara af arfi hvers erfingja um sig:
1. Af fyrstu 1000 kr.......................... P/i af hundraði.
2. — næstu 1000 — ........................ P/2 —----og svo áfram þannig, að skatturinn eykst um l/-i af hundraði a hverju
þúsundi, sem arfurinn hækkar um, alt að 10 af hundraði.
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Af erfðafje, Sem hverfur til foreldra hins látna eða niðja þeirra, er ekki
hevra undir staflið A., skal svara at aríi hvers erfingja um sig:
1. Af fyrstu 1000 kr........................... 5’A af hundraði
2. — næstu 1000 — ........................ 0 —----og svo áfram þannig, að skatturinn eykst um 72 af hundraði á hverju
þúsundi, alt að 25 af hundraði.
C. Af erfðafje, sem hverfur tii afa eða ömmu hins látna, eða niðja þeirra,
er eigi heyra undir stafliðina A. og B., eða til fjarskyldari erfiugja, eða
óskyldra, skal svara af arfi hvers erfingja um sig:
1. Af fyrstu 1000 kr........................... 11 af hundraði
2. — næstu 1000 — ........................ 12 —----og svo áfram þannig, að skatturinn eykst um 1 af hundraði á hverju
þúsundi, alt að 50 af hundraði.
I). Af erfðafje, sem hverfur til kirkna, opinberra sjóða, gjafasjóða, fjelaga,
stofnana, eða annars sliks, skal greiða 10 af hundraði.
B.

3. gr.
Erfðafjárskatt skal greiða af öllu því, er nelnist arfur i eiginlegum
skilningi, og enn fremur af gjafaarfi, dánargjöfum og arfi fyrirfram greiddum,
sbr. tilsk. 25. sept. 1<S5O, 10. gr.
Enn fremur skal greiða erfðafjárskatt af verðmætum eigum eða rjettindum, er við andlát manns hverfa til erfingja eftir samningi hins látna manns
við annan, eða fyrir fjárgreiðslu af hendi hins látna. Undanþegið skatti er þó
tryggingarfje og lífeyrir, sem keyptur er fvrir annan samkvæmt ákvæðum laga
eða opinberri fyrirskipan.
Af fasteignum hjer á landi, er falla í arf við skifti, er fara fram i útlöndum, skal greiða ertðafjárskatt eftir þessum lögum til ríkissjóðs. Skip, sem
skrásett eru hjer á landi, skal fara með sem fasteign.
I. gr.
Erfðafjárskatt skal og greiða:
1. Af gjöfum, er gefnar eru i lifanda lífi, ef gefandi hefir áskilið sjer tekjur
eða not gjafarinnar til dauðadags eða fyrir ákveðið tímabil, sem eigi er á
enda runnið á dánardægri hans.
2. Af gjöfum, er gefnar eru á hinu siðasta ári fyrir andlát gefanda, ef eigur
hans hafa fyrir gjafirnar rýrnað um 10 af hundraði eða meira.
3. Af öllum fjármunum, er gefnir hafa verið eða afhentir í því skyni að
komast hjá að greiða skatt eftir lögum þessum.
5. gr.
Þá er annað hjóna deyr, og það, sem lengur lifir, situr í óskiftu
búi, skal eigi greiða erfðafjárskatt af fje því, scm óskift er, en upphæð búsins
skal þá ákveðin á þann hátt, er segir í 10. gr.
Ef það hjóna, er situr í óskiftu búi, borgar erfingjum hins látna, einum
eða fleirum, allan arf þeirra eða nokkurn hluta hans, áður en til skifta kemur,
skal gjalda erfðafjórskatt af arfahlutum þessum. þegar búið kemur til skifta,
Alþl. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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og greiðist skatturinn af erfðafje þeirra erfingja, er þá taka arf, í rjettu hlutfalli eftir skyldleika þeirra við arfleifanda.
Hafi það hjóna, er situr i óskiftu búi, gefið erfingjum hins látna meira en
svarar hálfri upphæð búsins, skal telja gjafir þessar með til erfðafjárskatts, þó
svo, að hækkunin nemi ekki meiru en helmingi upphaflegrar búsupphæðar.
6. gr.
Nú nemur fjárhæð sú, er til erfingja fellur, eigi 100 krónum samtals,
og skal þá dánarbúið undanþegið erfðaíjárskatti.
Skattur skal talinn af hverjum 10 krónum af fjárhæð hvers fjárerfðahluta, en minni fjárliæð eigi til greina tekin.
Undanþegin erfðafjárskatti eru handrit, bókasöfn, listaverk og minjagripir, er verðmætir eru fyrir sögu landsins, listir eða vísindi, ef hlutir þessir
eru ánafnaðir eða gefnir opinberum söfnum landins eða alþjóðlegum stofnunum.
Af erfðafje, sem ánafnað er til guðsþakka, Iíknarstofnana eða almenningsnota, er stjórnarráðinu heimilt að færa erfðafjárskattinn niður i 5 af
hundraði hverju.
7. gr.
Fjárhæð erfðafjárskattsins skal reikna eftir skyldleika erfingjans við
arfleifanda, hvort heldur arfurinn fellur til erfingja að lögum eða eftir arfleiðsluskrá.
Nú eru hjón skilin að borði og sæng, en arfur tæmist öðru þeirra
eftir hitt látið, og skal þá telja erfðaQárskattinn eftir skyldleika þess viðjiið.látna.
Af erfðafje, sem tilfellur hjónum, er búa sameignarbúi, skal telja erfðafjárskatt eftir skyldleika þess hjóna, er nærskyldara er hinum látna, ef erfðafjeð rennur inn í sameign þeirra. Þegar fjárhæð sú, er til arfs fellur, er falin
í árgreiðslum, svo sem árlegum lífeyri, vaxta- eða afgjaldsafnotum eða því
líku, þá skal telja erfðafjárskatt af fjárhæðinni tífaldaðri, ef árgreiðslan er
bundin við lífstið eins eða fleiri, er á lífi eru þegar arfurinn fellur, eða við
óákveðna áratölu; en ef endurgreiðslan er miðuð við ákveðna áratölu, skal
margfalda fjárhæðina með áratölunni, þó aldrei meira en 25 árum, en sje
fjárgreiðslan ævarandi, skal hún tuttugu og fimm földuð.
8. gr.
Erfðafjárskattur kemur i gjalddaga við lát arfleifanda, og skal, þegar
opinber skifti fara fram, greiddur i skiftalok. í dánarbúum, er myndugir erfingjar eða sjerstakir skiftaráðendur skifta, eða þegar arfur er tekinn án skifta,
skal skaltinn greiða á 12 mánaða fresti frá andláti arfleifanda, nema innköllun
hafi verið gefin út með 12 mánaða fyrirvara, en þá skal skattinn greiða á 3
mánaða fresti frá þvi, er innköllunarfrestur er útrunninn.
Erfðafjárskattur skal talinn af hverjum erfðahluta um sig, og skal alt
það, er hver erfingi um sig hlýtur úr búinu að arfi, gjöf, gjafaarfi o. s. frv.,
talið i einu lagi.
Nú hefir arfleifandi fyrir andlát sitt gefið eða afhent einhverjum erfingja svo mikið, að það, er honum ber af búinu, hrekkur eigi fvrir erfðafjárskatti hans, og skal þá greiða það, er til vantar, samkvæmt því, sem segir í 5. gr.

Þíngskjal 240

651

9. gr.
Nú deyr maður, er arf hefir hlotið áður en erfðafjárskattur eftir
þessum lögum er greiddur, en arfurinn fellur siðan til annara, og skal þá
aðeins greiða skatt eitt skifti af arfi þessum, en fjárhæð skattsins skal, þegar
svo ber við, miða við skyldleika erfingjanna við þann arfleifanda, er fjær þeim
stendur að skyldleika.
10. gr.
í öllum þeim dánarbúum, þar er opinber skifti fara eigi fram, svo og
þegar það hjóna, er lengur lifir, situr i óskiftu búi, skuiu erfingjar semja
erfðafjárskýrslu og senda hana hinum reglulega skiftaráðanda áður en liðinn
er frestur sá, er ákveðinn er i 8. gr.
Erfðafjárskyrslur skal semja eftir fyrirmynd, er stjórnarráðið setur,
og skal í henni skýrt frá öllum verðmætum eignum búsins og skuldum þess
og skyldleik erfingja við hinn látna, svo og, ef skifti hafa farið fram, hvernig
fjeð skiftist milli erfingja. í erfðafjárskýrslu skal einnig skýrt frá gjöfum, afsölum eða saraningum, er hinn látni kann að hafa gert og skattskylda fylgir
eftir þessum lögum.
11. gr.
Skiftfiráðandi skal hafa eftirlit með, að erfðafjárskýrslur sjeu rjett
samdar og sendar ásamt greiðslu skattsins á ákveðnum fresti. Sje erfðafjárskjTsla eigi send i rjettan tima, skal skiftaráðandi setja brjeflega hlutaðeigendum frest til að gera skýrsluna og leggja við dagsektir.
Allir erfingjar skulu undirskrifa skýrsluna, og bera þeir allir ábyrgð á,
að hún sje rjett og send á rjettum tima.
12. gr.
Ef ekki fer fram sala á opinberu uppboði á fjármunum, sem falla i
erfðir, skulu binir lögskipuðu virðingarmenn sveitar- eða bæjarfjelagsins meta
fjármunina til peninga, ef ætla má, að þeir nemi samtals 1000 krónum. í
þeim tilfelluro, að málið geti varðað þá að einhverju leyti eða þeir sjeu ekki
til, skal skiftaráðandi útnefna óvilhalla menn eða mann i þeirra stað.
Ef skittaráðandi álitur, að arfleifandi hafi afhent eða gefið fjármuni i
lifanda lifi, sem greiða ætti af erfðafjárskatt samkvæmt 4. gr., getur skiftaráðandi krafist skriflega yfirlýsingar um það af hálfu þeirra, sem honum þykir
liklegt að hlotið hafi þessa fjármuni. Ef einhver skorast undan að gefa slíkar
skýrslur, skal skiftaráðandi brjeflega setja hlutaðeiganda frest til þess og Ieggja
við dagsektir.
13. gr.
Allir embættismenn og aðrir, sem opinber störf hafa á hendi, sömuleiðis stjórnendur banka, vátryggingarfjelaga, hlutafjelaga, kaupfjelaga, sparisjóða og annara slikra stofnana eða fjelaga, eru skyldir að gefa ókeypis, i fyrirskipuðu stuttu formi, allar þær skýrslur, er þeir geta i tje látið og mega verða
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skiflaráðanda að liði við starf hans, svo sem skýrslur um hlutabrjef, skuldabrjef, þinglesin eða óþinglesin, innieignir, veðvottorð o. s. frv.
Ef einhver skorast undan að gefa þær skýrslur, sem kraflst er, sker
stjórnarráðið úr, hvort hann sje skyldur til þess, og getur, ef þörf krefur, lagt
við dagsektir, uns skýrslurnar eru gefnar.
11. gr.
Nú veröur sú raun á, að arfi hefir leynt verið visvitandi eða rangt skýrt
frá atvikum, er áhrif hafa á skattinn, eða einhverju þvi leynt, er til greina
ber að faka til hækkunar skattsins, og skal þá greiða fimmfalda þá tjárhæð,
er lækkun skattsins fyrir þessar sakir mundi nema. Með mál út aí þessum
efnum skal farið sem almenn lögreglumál, nema mál sje svo vaxið, að ákvæði
hinna almennu hegningarlaga nái til þess.
15. gr.
Erfðafjárskatt og dagsektir eflir lögum þessum má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. des. 1885,
16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922, og falla frá sama tima úr gildi
lög nr. 15, 11. júli 1911, um erfðafjárskatt.

(B. XV, 5).
IHd.

241. Frumvarp

til laga um kosningarrjett og kjörgengi til bæjarsljórnar og sveitarstjórnar.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
Kosningarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarsljórnar hafa allir
karlar og konur, ef þau eru 25 ára að aldri, þegar kosning fer fram, hafa átt
lögheimili í sveitinni eða kaupstaðnum næsta ár á undan kosningunni, hafa
óflekkað mannorð og eru fjár síns ráðandi.
Gift kona hefir kosningarrjett, þótt hún sje eigi fjár sins ráðandi sökum
hjónabandsins, ef hún uppfyllir að öðru leyti skilyrðin fyrir kosningarrjetti og
kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjómar.
Með lögum þessum er feld úr gildi 3. gr. laga nr. 49, frá 30. nóvember
1914, um breyting á tilskipun 20. apríl 1872, um bæjarstjórn í kaupstaðnum
Reykjavík, og önnur lagaákvæði, þau er fara i bága við þessi lög.
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(A. XXX, 13).
-<d.

242.

Brvyfiugartillögiir

við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá Hákoni Kristóferssyni.
1. Við 7. gr.
Á eftir 11. lið komi nýr liður, svo hljóðandi:
Til Sigurðar Jónssonar fyrverandi ráðherra, i viðurkenningarskyni kr., 10000,00.
2. Við 8. gr.
1. töluliður falli burt.
Liðatalan breytist samkvæmt þessu.
(B. XLIII, 3).
Ald.

243. Viöaukatillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 84, 14. nóvember 1917, um slysatrygging sjómanna (þskj. 172).

Frá sjávarútvegsnefnd.
1. A eftir 3. gr. komi ný gr., sem verður 4. gr., svo látandi:
Á eftir 8. gr. laganna komi ný gr., sem verður 9. gr., svo hljóðandi:
Nú er vanrækt að greiða iðgjöld í slysatryggingarsjóðinn samkvæmt
2., 3. og 4. gr., og skulu þá sjómenn þeir, sem skylt var að tryggja, jafnt
fyrir það teljast slysatrygðir samkvæmt lögum þessum, en hlutaðeigandi útgerðarmaður skal skyldur að endurgreiða sjóðnum tryggingarfje það, sem
sjóðurinn kann að greiða vegna slysa, sem hinir ótrygðu en tryggingarskyldu sjómenn verða fyrir.
Stjórn sjóðsins hefir á hendi allar framkvæmdir, sem hjer að lúta,
en útgerðarmönnum skal skylt að greiða að skaðlausu alian kostnað, sem
þær hafa i för með sjer fyrir sjóðinn.
Greinatala laganna breytist samkvæmt þessu.
2. 4. gr. frv. verði 5. gr. og 5. gr. verði 6. gr.
(A. XXX, 14).
Síd.

244. Breytingartillögur

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá Sveini Ólafssyni.
1. Við 4. gr. 10. liö.
a, Á eflir »1921« komi:
alt að.
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b. Aftan við liðinn bætist þessi athugasemd:
Styrkurinn miðast við 3 ferðir út og 4 ferðir utan
frá 3. júlí til ársloka milli Reykjavíkur og Kaupmannahafnar, með áskildum viðkomum austanlands og norðan.
2. Við 8. gr.

4. lið.
Fyrir »2400 kr............ 5700,00« í niðurlagi liðsins komi:
1200 kr. ásamt dýrtiðaruppból eftir launalögum kr. 2848,00.

(A. I, 3).
ISd.

245. Breylingartillaga

við frv. til laga um hlutafjelög.
Frá allsherjarnefnd.
Við 38. gr.
í stað orðanna: »ef hluthafar verða færri en 3« í 1. málsgr. komi:
ef hluthafar verða færri en 5.

(B. XXX, 2).
lid.

346. Aefudarállt

um frumvarp til laga um viðauka og breytingar á lögum nr. 58, 28. nóv. 1919,
um bæjarstjcrn á Siglufirði.
Frá allsherjarnefnd.
Samkvæmt 2. gr. frumvarps þessa má leggja aukaútsvar á óbreytta verkamenn, karla og konur, sem vinna hjá atvinnurekendum á Siglufirði aðeins mánaðartima.
Þetta er nýmæli í bæjar- og sveitarstjórnarlögum vorum, sem nefndinni
þykir mjög varhugavert.
í flestum tilfellum mun kaup þessara manna svona stuttan tima ekki
nema mjög hárri upphæð. Flestir þessara manna lifa aðeins á handafla sinum,
og þó þeir vinni fyrir allháu kaupi þennan stutta tima, eða jafnvel þann tima
sumarsins, sem atvinna er mest á Siglufirði, getur verið alt öðru máli að gegna
um aðra tima ársins. Sumt þetta verkafóik eru fátækir fjölskyldumenn.
Aukaútsvör á að leggja á eftir efnum og ástœðum gjaldanda, og þes3 vegna
má ekki miða þau eingöngu við tekjur gjaldþegnsins um örstuttan tima af árinu,
heldur og við aðrar ástæður hans og atvinnu. Þessar ástæður hljóta alloftast að
vera ókunnar niðurjöfnunarnefnd, að þvi er kemur til utansveitarverkamanna, og
þess vegna minni trygging en skyldi fyrir rjettlátri niðurjöfnun á þá.
Þar sem þeir aftur á móti hafa fast aðsetur eða heimili, er hreppsnefnd
eða niðurjöfnunaruefnd kunnugl um hag þeirra, og þvi meiri likindi til, að allar
ástæður þeirra sjeu teknar til greina og útsvarið ekki eingöngu miðað við kaup
þeirra litinn tima ársins.
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tnnheimia útsvaranna samkvæmt 4. gr. frumvarpsíns er hokkuð harkaraleg, þar sem taka má útsvðrin löglaki frests- og fyrirvaralaust, gagnstætt allri
lagavenju hjer á landi. Oft getur þvi staðið svo á, að gjaldþegninn geti engum
vörnum fyrir sig komið og verði þvi að greiða útsvarið, hversu ranglátt sem
það kann að vera.
5. grein frumvarpsins stendur í sambandi við nýmælið í 2. gr.
1. gr. frv. telur nefndin rjett að samþykkja. Að vísu eiga ákvæði hennar
fremur heima i hinum almennu launalögum, en með þvi að ákvæði launalaganna
1919 ná ekki til þessa embættismanns, virðist nefndinni ekkert því til fyrirstöðu
að ákveða laun bans í bæjarstjórnarlögum kaupstaðarins.
3. gr. frumvarpsins gerir kaupstaðnum hægra fyrir að ná útsvörum af
þeim atvinnurekendum, sem dvelja þar um stundarsakir. Samskonar fyrirmæli
eru í frumvarpi um breyling á bæjarstjórnarlögum ísafjarðarkaupstaðar, sem hv.
neðri deild hefir afgreitt til efri deildar á þessu þingi og telja má liklegt, að þar
verði samþykt. Nefndin ræður því deildinni til að samþykkja þessa grein.
Sainkvæmt þessu ræður nefndin því hv. deild til að samþykkja frumvarpið með eflirfylgjandi

1. Við
2. Við
3. Við
4. Við

BREYTINGARTILLÖGUM.
1. gr. Á eftir orðinu »skal« komi:
frá 1. jan. 1921.
2. gr. Greinin falli burt.
4. gr. Greinin falli burl.
5. gr. Gfeinin falli burt.
Alþingi, 6. apríl 1921.
Sigurður Stefánsson,
form. og framsm.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Einar Þorgilsson.

Stefán Stefánsson,
með fyrirvara.

Pjetur Ottesen.

(B. XXXIII, 2).
lid.

247. Hefmlarálit

um frumvarp til laga um friðun lunda.
Frá allsherjarnefnd.
Friðunartími lunda er næsta óhagkvæmur. Fuglinn er friðaður að vorinu,
þegar hann er nýkominn og er feitastur og því mestur slægur í honum. Með
varptimanum er friðunartíminn úti, og má þvi veiða fuglinn allan varptímann.
Þessi óhentugi friðunartími veldur því, að friðunarákvæðunum hefir verið lítill
gaumur gefinn. Annars eru skiftar skoðanir um það, hvort friðun lunda sje nokkru
nauðsynlegri en friðun svartfugls, sem aldrei hefir verið lögleidd. Lundinn spillir
injög viða slægjulandi varpeyjanna íneð sundurgreftri landsins; hins vegar sjest
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ekkert högg á vatni, þó hann sje mikið veiddur. Kofnatekja er víða að leggjast
niður; þykir hún ekki borga sig síðan kaup verkamanna hækkaði svo mjög. Sú
veiði; er og mjög ómannúðleg. Veiði fullorðna fuglsins er miklu mannúðlegri og
fljótteknari.
Að vorinu kemur lundinn á mismunandi tíma, eftir því hvar er á landinu, og sama er um brottför hans að sumrinu, og því rjett að haga friðunartímanum nokkuð eftir því.
Nefndin telur rjett að veita sýslunefndum þá heimiid, sem frumvarpið
ræðir um, og ræður þvi háttvirtri deild til að samþykkja frumvarpið óhreytt.
Alþingi, 6. apríl 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður og framsm.

fíjörn Hallsson,
fundaskrifari.

Einar Þorgilsson.

Stefán Stefánsson.

Pjetur Ottesen.

(B. XXXVIII. 2).
Ed.

348. Lög

um löggilding verslunarstaðar á Suðureyri við Tálknafjörð.
(Afgreidd frá Ed. 6. april).
1. gr.
A Suðureyri, vestanmegin Tálknafjarðar, skal vera löggiitur verslunarstaður.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verslunarlóðarinnar, samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í fí-deild Stjórnartíðindanna.

(B. XXV. 4).
Id.

34». Lög

um sölu á kirkjujörðinni Upsum i Svarfdælahreppi í Evjafjarðarsýslu.
(Afgreidd frá Nd. 6. apríl).
• J fííkisstjórninni veitist heimild til að selja Svarfdæiahreppi kirkjujörðina
Upsir i Svarfaðardal, með þeim gögnum og gæðum, er þeirri jörð fylgja.
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(Á. XXIII, 4).

Ed.

350. Frumvarp

til laga uni stofnun og slit hjúskapar.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
I. kap.
Um festar.
1. gr.

Það eru festar, þegar karlmaður og kona hafa heitið hvort öðru
eiginorði.
2. gr.
Xú slitna festar, og annað hjónaefna á aðallega sök á því, og skal það
þá bæta hinu tjón út af ráðstöfunum, er gerðar hafa verið vegna væntanlegs
hjúskapar og sennilegar þykja verið hafa.
3. gr.
Xú verður festarkona þunguð af völdum festarmanns sins, og festar
slitna siðan, af ástæðum, sem hann á að&Ilega sök á, og skal hann þá gjalda
henni hæfilegar bætur fyrir ráðspjöllin.
1. gr.
Xú mátti eigi hjónaefni gifta án samþykkis foreldra eða lögráðamanns
samkv. 8. og 9. gr., og verður það þá eigi skaðabótaskylt samkvæmt 2. gr.
nema það hafi halt samþykki þeirra til festanna.
Karlmanni verður eigi gert að greiða skaðabætur samkvæmt 3. gr.,
nema hann hafi verið 21 árs, er konan varð þunguð.
é

5. gr.
Mál samkvæmt 2. og 3. gr. skal höfða innan árs frá festaslitum.
6. gr.
Loforð um bætur fyrir óorðin festaslit eru ógild.

II. kap.

Um hjónavigsluskilyrði.
gr.
Bannað er að vigja yngri karlmann en 21 árs og vngri kvenmann en
1.8 ára, nema levfi stjórnarráðs komi til.
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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8. gr.
Nú er annað hjónaefna yngra en 21 árs, og má þá eigi vígja það án
sainþykkis foreldra, nema það hafi verið gift áður.
Nú er annað foreldra látið eða svift foreldraráðum, geðveikt eða háltviti, eða miklir erfiðleikar á að ná til þess, og nægir þá samþykki hins. Nú
er högum beggja foreldra háttað svo, sem hjer greinir, og þarf þá samþykki
lögráðamanns.
9. gr.
Nú er maður sviftur lögræði, og má þá eigi vígja hann án samþykkis
lögráðaraanns.
10. gr.
Nú synjar foreldri eða lögráðamaður samþykkis til hjúskapar, og getur þá stjórnarráðið leyft vígsluna, nema gild ástæða sje til neitunar, enda leiti
stjórnarráðið áður umsagnar hjónaefnis og foreldris (lögráðamanns).
11. gr.
Nú er maður geðveikur eða hálfviti, og má þá eigi vígja þann mann.
12. gr.
Nú er annað hjónaefna haldið sóttnæmum kynsjúkdómi, flogaveiki
(epilepsi) eöa holdsveiki, og má þá eigi vigja það, nema þvi að eins að hinu
sje kunnugt um sjúkdóminn, enda hafi læknir lýst sjúkdómshættunni
fyrir báðum.
13. gr.
Bannað er að vigja skvldmenni i heinan legg og svstkin.
14. gr.
Bannað er að vigja mann og afkvæmi bróður eða svstur, nema levfi
stjórnarráðs komi til.
•
15. gr.
Bannað er að vigja mann og foreldri eða afkvæmi þess, er hann
áður átti.
16. gr.
Bannað er að vígja mann, sem giftur er fyrir.
17. gr.
Nú hefir kona verið manni gefin, og má þá eigií vígja haua á næstu
10 mánuðum eftir slit fyrra hjúskapar, nema óþunguð sje af völdum bónda
sins eða 10 mánuðir sjeu liðnir frá samvistaslitum,
18. gr.
Nú hefir annað hjónanna verið gift og fjárfjelag með

hjónunum þá

er
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bjúskap þeirra sleit, og má þá eigi vigja það, nema skiftaráðandi hafi tekið
búið til skifta eða einkaskiftum sje lokið. Þó getur stjórnarráðið leyst undan
þessu skilyrði, standi sjerstaklega á,

III. kap.
Vm lýsinyu.
19. gf.
Hjónavígsla má eigi fara fram, nema lýst sje áður með hjónaefnunum.
Bæði hjónaefnin skulu beiðast lýsingar bjá vigslumanni þar er brúður
á heima. Nú er brúður eigi heimilisföst hjer á landi, og skai þá beiðast lýsingar hjá vigslumanni þar er brúðgumi á heima. Nú er hvorugt hjónaefna
heiinilisfast hjer á landi, og má þá beiðast lýsingar þar, er annaðhvort dvelur
20. gr.
Lýsing má ekki fara fram, nema þvi að eins, að vigslumaður hati
fengið fullgild skilriki um það, að hið fyrirhugaða hjónaband komi ekki i
bága við fyrirmæli 7,—18. gr. Til tryggingar skal hann krefja hjónaefni um
vottorð tveggja áreiðanlegra svaramanna, er báðir ábyrgist, að engin hindrun
sje til fyrir hjónabandinu. Stjórnarráðið getur þó leyft vigslu án svaramanna,
standi sjerstaklega á, og kemur þá undanþága þess i stað vottorðs svaramanna.
Neiti vigslumaður lögmæti framlagðra skilrikja, getur hvort hjónaefna um sig
heimtað brjeflegan úrskurð hjeraðsdómara um ágreininginn.
21. gr.
Nú hafa bjónaefni fullnægt skildögum næstu greinar á undan, og fer
þá lýsing fram sem fyrst.
Geta skal nafna hjónaefna, stöðu þeirra, heimila og fæðingardaga, þá
er lýst er með þeim.
22. gr.
Lýsing fer fram með auglýsingu á almannafæri, bæði þar, er brúður
og brúðgumi á heima. Nú er annað bjónaefna heimilislaust, ogfer þá lýsing fram
þar, er það dvelur. Auglýsing skal uppi vera 3 vikur.
Standi prestur fyrir lýsingu, skal festa auglýsingu á kirkju. Standi
valdsmaður fyrir lýsingu, fer i kaupstöðum um birtingu auglýsingar sem þar
er venja um auglýsingar þær, er almenning varða. En í sveitum lætur sýslumaður hreppstjóra festa auglýsinguna á þingstað hrepps þess, er brúður og
brúðgumi er til heimilis eða dvalar.
Nú á annað hjónaefna heima erleudis, og fer þá um lýsingu þar eftir
nánari fyrirskipun stjórnarráðsins.
23. gr.
Meinbugum skal lýsa fyrir vigslumanni þeim, sem lýst hefir til hjúskapar.

i
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24. gr.

Nú er lýsingarfrestur liðinn og engum meinbugum lýsi, og fær vígslumaður (prestur) þá hjónaefnum vottorð um lj’singuna og um að engum meinbugum hafi verið lýst.
25. gr.
L'ndanþágu frá hjúskaparlýsingu má fá með konunglegu leyfisbrjefi.
Nú er annað hjónaefna hættulega veikt, og þarf þá eigi undanþágu. Rikissjóði
ber 15 króna gjald fyrir hjónavigsluleyfi.
26. gr.
Vigslumanni bera 2 krónur fyrir Iýsingu og 1 króna fyrir lýsingarvotlorð. Þó kemur eigi gjald fyrir þá aðstoð og þau vottorð, sem vigslumaður
lætur öðrum vigslumanni i tje. I.andssjóður leggur til töllur undir lýsingar.
Hreppstjóra ber 1 króna fyrir uppfestingu auglýsingar og ferðakostnaður að auki, eftir lögum um aukatekjur hreppstjóra, þurfi hann að takast ferð
á hendur i því skyni.
IV. kap.
Vm hjónavigslu.
'*■ gr.
Hjónaband er lögmætt, hvort heldur stofnað er fyrir presti eða veraldlegum vigslumanni.
28. gr.
Kirkjuleg vigsla er heimil,
1. innan þjóðkirkjunnar, heyri annað hjónaefna henni til,
2. innan annars löggilts trútjelags bjer á landi, beyri annað bjónaefna trúfjelaginu til.
Stjórnarráðið getur veitt erlendum evangelisk-lúterskum mönnum sama
rjett til kirkjulegrar vígslu, sem iiinlendir trúbræður þeirra njóta.
29. gr.
Prestar þjóðkirkjunnar annast kirkjulega vigslu innan kirkju sinnar.
Slikt hið sama gildir um löggilta presta eða forstöðumenn annara hjerlendra
trúfjelaga.
Þjóðkirkjuprestur er þvi að eins skyldur að vigja bjónaefni, að bæði
hevri til þjóðkirkjunni, enda sje annað sóknarbarn hans.
Nú þvkist preslur eigi mega vigja hjónaefni vegna trúarskoðana sinna,
og úrskurðar þá biskup, hvorl prestur skuli vigja þau.
30. gr.
Borgaraleg vigsla er öllum rjettkræf, jafnt þeim, sem eiga heimting á
.kirkjulegri. vígslu, sem öðrum. \
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31. gr.
tíorgaralega vigslu annast sýslumenn og bæjartógetar, og er þeim skylt
að vígja jafnt utanhjeraðsmann sem innanhjeraðs. Heimilt er þeim að nota
fulltrúa sína i sinn stað og á sina ábyrgð.
32. gr.
Vigsla má eigi fara fi am fvr en eftir lögmæta lýsingu, nema svo stándi
á, sem greinir i 25. gr., enda heimti vjgslumaður vottorð um lýsingu samkvæmt 24. gr., nema hann hafi sjálfur lýst með hjónaefnunum. Nú er vígslumauni kunnugt um einhverja meinbugi, og má hann þá eigi vígja hjónaefni,
þó að lýst hafi verið með þeim.
Nú eru liðnar meira en 12 vikur frá því er lýsingarfrestur var á enda
(1. og 2. málsgr. 22. gr.), og má þá eigi vigja hjónaefnin nema lýst sje með
þeim aftur.
Nú hefir stjórnarráðið mælt svo fyrir, að lýsing skuli fara fram erlendis (3. málsgr. 22. gr.), og kveður það þá jafnframt á um það, innan hvers
tima vígja skuli hjónaefnin.
33. gr.
Nú er vigsla heiniil án lýsingar, og gætir þá vigslumaður sá, er gefur
hjónaefni saman, einn allra vigsluskilyrða samkvæmt 20. gr.
31. gr.
Borgaraleg vigsla íer fram i skrifstofu vigslumanns, nema vigslumaður
og hjónaefni sjeu á annað sátt, eða annað eða bæði hættulega sjúk. Þó getur
stjórnarráðið gert aðra skipun á þessu, þyki sýslunefnd (bæjarstjórn) annar
staður hentugri eða einn vigslustaður eigi nægja.
Kirkjuleg vigsla i þjóðkirkjunni fer fram i sóknarkirkju, nema hjónavigslubrjef sje fengið eða annaðhvort hjónaefna sje hættulega sjúkt.
Nú þarf vigslumaður að fara til vigslu lengra en 1 kilómetra á landi
og hversu stutt á sjó sem er, og á hann þá heimtingu á ferðakostnaði og
dagkaupi, eftir þvi, sem lög eða önnur gild ákvæði mæla fyrir um.
35. gr.
Tveir skulu vera vottar við hjónavigslu.
Vígslumaður spyr brúðhjónin hvort fyrir sig, hvort þau vilji eigast, og
lj’sir þau hjón, er þau hafa játað þvi.
Stjórnarráðiö setur nánari reglur bæði um borgaralega vigslu og kirkjulega, og leggur sektir við vangæslu þeirra reglna.
Nú eru hjónaefni gefin
athöfn þá ógild. Slikt hið sama
eigast samkvæmt næstu grein á
Aftur á móti ógildir það
vigslureglna eða lýsingarreglna.

3«. gr.
saman af öðrum en lög standa til, og er sú
gildir, ef brúðhjónin hafa eigi játast undir að
undan.
eigi vígslu, þó að eigi hafi verið gætt annara
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37. gr.
Xú er hjónavígslu lokið, og skal þá vigslumaður þegar í stað geta
vigslunnar i þar til gerðri embæflisbók sinni. Nu hefir annar en prestur brúðar staðið fyrir vigslu, og skal hann þá senda presti brúðar innan viku útskrift
úr vígslubók sinni, en preslur hrúðar getur vigslunnar i ministerialbókinni.
38. gr.
Xú mæla lög svo fyrír, að annað hjóna skuli tryggja hinu framfærslustyrk eftir sinn dag, en skilriki brestur fyrir því, að lögmæltrar tryggingar sje
atlað fvrir vigslu, og skal þá vigslumaður tafarlaust skýra stjórnarráðinu trá
þeim bresli.
39. gr.
l'yrir borgaralega vigslu og útskrift úr vigslubók skal gjalda 8 krónur,
og rennur það gjald i landssjóð.
L’m borgun fyrir kirkjulega vigslu fer að lögum. I’ó ber sóknarpresti
brúðar að eins borgun l'yrir þær hjónavigslur, er hann framkvæmir eða lætur
framkvæma.
Saina gjald skal greiða fyrir útskrift úr hjónaskrá sem lögmælt er
fvrir útskrift úr kirkjubók.
Rikissjóður leggur til vigslubækur og bækur undir hjónaskrár.
10. gr.
Xú vígir löggiltur prestur (forstöðumaður) annars trúfjelags en þjóðkirkjunnar hjónaefni, og gilda þá reglur þess fjelags um atriði þau, er ræðir
um i 34. gr., i 2. mgr. 35. gr. og i 39. gr., svo og reglur 3. mgr. 29. gr., að
svo miklu leyti, sem þeim verður við komið.

V. kap.
Cm ógilding hjónabands.

11. gr.
Xú riður hjónaband i bága við fvrirmæli 13., 15. eða 16. gr., og skal
þá ógilda það með dómi.
Xú er annað hjóna eða bæði gift fyrir, og skal þá eigi ógilda hjónabandið, ef fyrra hjónabandi er slitið áður en mál er höfðað.
Mál til ógildingar hjónabandi skal höfða af hendi ákæruvalds. l’ó er
málshöfðun og heimil öðruhvoru hjóna og þeim, er annað þeirra hefir aður
verið gift.
12. gr.
Xú var annað hjóna geðveikt eða hálfviti, þá er vigsla fór fram, og
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getur það þá heimlað hjónaband sitt ógilt með dómi. Þó verður mál eigi
höfðað, sjeu 6 mánuðir liðnir frá því að geðveikin batnaði.
Nú var öðru hjóna eigi kunnugt um geðveiki eða vitskort hins þá er
vígsla fór fram, og getur það þá einnig heimtað hjónabandið ógilt, nema
liðnir sjeu (> mánuðir frá því að það komst að raun um þetta eða hinu
batnaði. Þó verður, hvernig sem á stendur, að höfða mál innan 3 ára frá vígslu.
43. gr.
Annað hjóna gelur krafist ógildingar hjónabands sins:
1. Hafi það verið viti sínu fjær, þegar vigslan fór fram, eða að öðru leytisvo
ástatt um það, að það mátti þá eigi skuldbinda sig til hjúskapar að lögum.
2. Hafi það af vangá látið vigja sig öðrum en þeim, sem það hafði bundist
hjúskaparorði, eða hafi það yerið vígt án þess að það ætlaðist til þess.
3. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður, þá er vígsla fór fram, verið, án þess
vitundar, haldið sóttnæmum kynsjúkdómi, alltíðum flogaveikisköstum eða
holdsveiki, eða verið óbætanlega ófært til holdlegra samfara.
4. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður komið þvi til að eiga sig með þvi
visvitandi að villa á sjer heimildir eða levna atvikum úr lífi sinu, er
mundu hafa fælt hitt frá hjónabandinu, ef vitað hefði.
5. Hafi það verið nevtt til vigslunnar.
Mál tii ógildingar hjónabandi verður ekki höfðað eftir að (i mánuðir
eru liðnir frá þvi er ástandi því var lokið, sem lýst er í 1. lið, frá þvi að
sóknaraðili komst að raun um ógildingarástæðu samkvæmt 2.-4. lið, eða frá
því að nauðung ljetti samkvæmt 5. lið. Og hvernig sem á stendur, verður
ógildingarmál ekki höfðað eftir að liðin eru 3 ár frá hjónavigslu. Xú er mál
höfðað til ógildingar hjónabandi út ai kynsjúkdómi, en það sannast, að sækjandi hefir ekki sýkst af hinu hjónanna og að sjúkdómurinn er ekki framar
sóltnæmur, og verður hjónabandið þá ekki ógilt. Slíkt hið sama gildir um
aðra sjúkdóma, sem ógildingu hjónahands varða, sjeu þeir læknaðir.
44. gr.
Um lögfylgjur hjónabandsógildingar fer sem um lögfvlgjur hjónaskilnaðar, nema á annan veg sje um mælt i lögum þessum.
45. gr.
Nú er sameignarbúi skift vegna hjónabandsógildingar, og tekur þá
hvort hjóna um sig af óskiftu svo mikið, sem það lagði i búið frá hjúskaparbyrjun til hjúskaparslita, og hvort heldur um gjöf, arf eða um flutning úr
sjereign til sameignar var að ræða. Nú hrekkur sameignin eigi til rjettra skila,
og lækkar þá hlutur beggja hlutfallslega. Nú hefir annað hjóna gefið hinu
eitthvað til sjereignar, og er þá sú gjöf afturtæk.
46. gr.
Nú er hjónaband ógilt samkvæmt fl. gr., enda hafi annað hjóna verið
óvitandi um ógildingarástæður, þá er vígsla fór fram, en hilt eigi, og getur þá
hið fyrnefnda heimtað hæfilegar bælur af hinu. Bæturnar ber að miða við
kjör beggja.
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Slíkt hið saraa gildir, ef hjónaband er ógilt samkvæmt fyrri málsgr.
12. gr. eða samkvæmt 13. gr., hafi stefndum verið kunn ógildingarástæðan.
Bæturnar má ákveða hvort heldur í eitt skifti fyrir öll eða á tilteknum gjalddögum, enda sje þeirra krafist í ógildingarmálinu.
47. gr.
Xú er hjónaband ógilt, og ber þá hvorugu hjóna að framfæra hitt frá
hjúskaparslitum.
48. gr.
Nú er hjónaband ógilt af ástæðu, sem konunni var kunnugt um, þá
er vigsla fór fram, og getur þá maðurinn krafist þess, að at henni verði
dæmdur rjettur lil að kenna sig við nafn hans.
4'J. gr.
Nú deyr annað hjóna áður en hjónaband er ógilt samkv. 41. gr., og
getur þá hitt, eða erfingjar hins látna, krafist þess, að fvrirmælum 45. gr. sje
beitt. Auk þess getur það hjóna, er lifir, krafist hóta samkv. 46. gr.
Rjettur þessi ber því hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., því
að eins, að hitt hjónanna hafi lálist áður en ógildingardómur gekk, enda sje
sóknarfrestur ekki liðinn.
Nú deyr það hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., eftir að ógildingarmál er höfðað, og getur þá hver erfingja þess krafist þess, að fyrirmælum 45. gr. sje beitt. Sama gildir, hafi svo verið ástatt til dauðadægurs um
það hjóna, er látist hefir, sem segir i fyrri málsgr. 42. gr. eða í 1. lið 43. gr.
Framangreindar kröfur skal gera innan 6 mánaða frá láli þess, er deyr.
Nú deyr það hjóna, sem átt hefir tvær eða tleiri konur eða menn,
áður en hjónaband er ógilt, og ber þá rjettur til bóta, eftirlauna eða annars
verðmætis, sem því hjóna, er lifir, er ætlaður að lögum, fyrslu eiginkonu eða
eiginmanni hins látna, nerna annað sje augljóst al kringumstæðum.
50. gr.
Nú er ákvæðum 1. eða 2. mgr. næstu greinar á undan beitt, samkvæmt
kröfu þess hjóna, er eftir lifir, og fellur þá niður lögmæltur erfðarjettur þess
eftir hið látna.
VI. kap.
Um skilnað að borði og sœng.
51. gr.
Nú eru hjón sammála um að slíla samvistir, um framfærslu hvors
annars og barna og um það, hversu fara skuli um ráð fyrir börnunum (55.,
56. og 57. gr.), og getur þá s\'slumaður eða bæjarfógeti veitt þeim leyfi til
skilnaðar að borði og sæng. Leyfið má þó eigi veita fyr en leitað hefir verið
um sættir með hjónunum samkvæmt 53. gr.
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52. gr.
Nú synir annað hjóna af sjer mikla vanrækslu um greiðslu meðlags
með hinu eða hörnum, sem þvi er skvlt að framfæra, eða brýtur mjög í bága
við skyldur sínar gagnvart þeim, eða er mjög hneigt til drykkjuskapar eða
annara lasta, og getur þá hitt krafíst skilnaðar að borði og sæng, enda skylt
að veita skilnaðinn, nema sjerstaklega standi á.
Nú má ætla, að ósamlyndi milli hjóna sje orðið svo magnað, að eigi
megi una frekari samvistum, og skal þá og veita skilnað, nema ósamlyndið
sje aðallega að kenna leyfisbeiðanda.
Stjórnarráðið veitir skilnaðarleyfí samkvæmt grein þessari, enda sanni
skilnaðarbeiðandi, að sátta hafi verið leitað samkvæml 53. gr. og að yfirvald
hafi reynt að koma á samkomulagi með hjónunum um atriði þau, er 55.-57.
gr. ræða um.
53. gr.
Sáttanefnd leitar um sættir með hiónum, sem skilja vilja að borði og
sæng, ef bæði fara fram á það eða hvort heyrir til sínu trúfjelagi. Ella skal
preslur leita um sættir með þeim eða löggiltur forstöðumaður trúfjelags.
Skylt er hjónum að sækja sjálf sáttafund, dvelji þau hjer á landi og
eigi hvorugt 30 kílómetrum lengra til fundarstaðar. Nú er leið lengri, og skal
þá revna sátt með hvoru í sinu lagi. Nú er annað hjóna erlendis, og þarf þá
eigi að revna sátt með því.
Nú sækir annað hjóna eigi löglega boðaðan sáttafund, og gerir sýslumaður þess eða bæjarfógeti því þá 5—20 kr. sekt til sveitarsjóðs, ef sáttasemjari krefst ábvrgðar á hendur þvi.
54. gr.
Nú sldlja hjón að borði og sæng, og fellur þá sameign þeirra niður,
enda skulu búskifti þá fara fram, og fer um þau svo sem lög standa til.
Nú hafa hjón skilið samkvæmt 1. málsgr. 52. gr., enda sje búið lítið,
og getur þá leyfisbeiðandi krafist þess, að fá innanstokksmuni, vinnuáhöld og
aðra lausafjármuni, jafnvel þó að verð þeirra fari fram úr lögmæltum búshluta hans, en þó þvi að eins, að ætla verði, að hann megi eigi án þeirra vera
til heimilishalds.
55. gr.
Það skal ákveðið í skilnaðarleyfinu, hvort og að hve miklu levti annað
hjóna skuli framfæra hitt meðan skilnaðurinn stendur. Framfærsluevri skal
miða annars vegar við það, hvað ætla megi að framfærsluþegi geti aflað sjer
sjálfur, og hins vegar við það, hvað ætla megi hitt hjóna aflögufært um.
Nú verður að gefa öðru hjóna aðalsök á skilnaðinum, og verður því
þá eigi ætlaður framfærslustyrkur af hinu, nema sjerstaklega standi á.
50. gr.
Kveða skal og á um það í skilnaðarlevfinu, hvort hjónanna skuli ráða
fyrir sameiginlegum börnum þeirra, eða hversn börnunum skuli skil'ta milli
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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þeirra, verði Öðruhvoru eigi falin öll börnin. Nú eru íoreldrar á eitl sátt urrt
þetta, og fer þá um börnin eftir þvi, nema hagsmunir barnanna heimti annað. Beri foreldrunutn aftur á móti á milli, skal það ráð upp taka, sem ætla
má að börnunum sje fvrir bestu. Nú er það sýnt, að annað foreldra átti aðallega sök á skilnaðinum, og skal þá tá hinu fot ráð barnanna, enda sje það
eigi ólíklegra til að uppala börnin vel. Forráð hvers barns skulu vera óskift
hjá sama foreldri.
Leita skal álits næsta venslamanns, þar sem því verður við komið,
áður en ákvörðun er tekin um forráð barna.
57. gr.
Kveða skal á um það i skilnaðarlevfinu, hversu skifta skuli framfærslu
barna með foreldrunum. Þó má gevma úrskurð um það síðari ákvörðun
vfirvalda.
Skiftin skal gera eítir öllum kjörum foreldra. Nú fullnægir annað foreldra ekki framfærsluskvldu sinni með framlærslu þess eða þeirra barna, sem
þvi fylgir, og má þá gera því að greiða hinu íoreldrinu það, sem vanta þykir
á rjett meðlag af þess hendi með öllum börnunum.
58. gr.
Nú breytast kjör foreldris eða þörf barna, og má þá yfirvald breyta
ákvörðun um framfærslu af hendi annars foreldris með hinu eða með börnunum. l’ó má, ef sjerstaklega stendur á, einskorða meðlag annars hjóna með
hinu, og verður því þá eigi breytt siðar.
Brevta má einnig ákvörðun um forráð barna (56. gr.), ef annað foreldri fer fram á það, enda standi öðruvísi á nú en þá, og líklegt að breytingin verði börnunum til bóta.
59. gr.
Nú hafa hjón, vegna væntanlegs skilnaðar að borði og sæng, komið
sjer saman um skiftingu eigna sinna, um framfærslu annars á hinu eða um
framfærslu á börnunum, og getur þá það hjona, er þykir hallað á sig, stefnt
hinu fyrir dóm og dómurinn hrundið samningnum, enda sje mál höfðað innan 6 mánaða frá skilnaði að borði og sæng.
Nú hafa foreldrar gert samning um breytingu á framfærslu barna
sinna, og getur þá yfirvaldið breytt þeim samningi, ef hagur toreldranna hefir
breyst, eða ef samningurinn er óhagstæður börnunum.
60. gr.
Nú er meðlag samkv. 55. eða 57' gr. eigi greitt í tækan tíma, og getur
þá aðili heimtað meðlagið eftir sömu reglum og gilda um meðlagsheimtu
móður með óskilgetnu barni sinu, að svo miklu leyti, sem þær eiga við.
Ákvæði 55. og 57. gr. breyta i engu skvldu framfærslumanns samkvæmt fátækralögunum gagnvart sveitarfjelagi til að framfæra börn eða
hitt hjóna.
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61. gr.
Nú takast aftur samvistir með hjónum, sem skilið hafa að borði og
sæng, og falla þá allar lögfylgjur skilnaðarins þegar niður.

VII. kap.
I 'm lögskilnað.
G2. gr.
Nú hafa hjón verið skilin að horði og sæng í eitt ár og eigi tekið
sarnan aftur, enda sjeu þau á eitt sátt um lögskilnað og skipun þeirra málefna, er ræðir um í 55., 56. og 57. gr., og geta hjónin þá krafist skilnaðar.
Hafi hjónin verið skilin að horði og sæng í 2 ár, getur hvort þeirra um sig
krafist skilnaðar.
Stjórnarráðið veitir skilnað samkvæmt grein þessari, enda fylgi skilnaðarheiðninni sönnun um, að sátt hafi verið reynd af nýju samkvæmt 53. gr.
Akveða má með konunglegri tilskipun, að sýslumenn og bæjarfógetar
veiti lögskilnaðarleyfi, er hjón eru sammála um skilnaðarkjör,
63. gr.
Nú hafa hjón lifað hvort i sínu lagi i 3 ár án leyfis til skilnaðar að
horði og sæng, og getur þá hvort hjónanna um sig krafist skilnaðar. Þó getur
sá, er her verður að þvi að hafa aðallega valdið samvistaslitum, eigi vænst
skilnaðar, nema sjerstaklega standi á.
64. gr.
Nú hafa hjón lifað aðskilin í 2 ár, án samkomulags um samvístaslitin
og Iögmætra orsaka, enda hafi samhúð eigi tekist með þeim aftur, og getur
þá það hjóna heimtað skilnað, sem eigi verður aðallega kent um samvistaslitin.
65. gr.
Nú hefir annað hjóna horfið, enda 3 ár liðin frá því að spurst hefir
til þess, og gelur þá hitt krafist skilnaðar.
66. gr.
Nú hefir annað hjóna gifst gegn fyrirmælum 16. gr., og getur þá hitt
krafist skilnaðar. Skilnaðar skal krefjast innan 6 mánaða Irá þvi er krefjanda
varð kunnugt um stofnun nýja hjónabandsins.
67. gr.
Nú hefir annað hjóna orðið bert að hór, eða saurlifnaðarverknaði, er
jafna má til hórs, og getur þá hitt krafist skilnaðar, nema það hafi lagt samþykki á verknaðinn, eða sjálfviljugt stutt að framgangi hans,
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Kröfu skal gera innan 6 mánaða frá því að krefjanda varð kunnugl
um verknaðinn, og þó eigi síðar en innan 3 ára frá því að verknaðurinn
var framinn,
68. gr.
Nú veit eða ætlar annað hjóna sig haldið sóttnæmum kynsjúkdómi og
hefir þó holdlegar sainfarir við hitt, þann veg að afsýking geti af hlotist, og
gelur þá það hjóna, er lagt var í hættu, krafist skilnaðar, nema það liafi þekt
sýkingarhættuna og jafnframt verið sjálfviljugt til samfaranna.
lvröfu skal gera innan 6 mánaða frá þvi að annað hjóna vissi sig lagt
í hættu. Nú hefir afsýking eigi hlotist af samförunum, enda sjúkdómurinn orðinn ósóltnæmur, og fellur þá skilnaðarkrafa niður.
69. gr.
Nú hefir annað hjóna sókst eflir lífi hins eða orðið uppvist að misþyrmingu á þvi eða börnunum, og getur þá hilt krafist skilnaðar, enda hafi
það eigi lagt samþvkki á verknaðiun eða sjálfviljugt slutt að framgangi hans
Kröfu skal gera áður en 6 mánuðír eru liðnir frá því að krefjanda
varð kunnugt um verknaðinn, og þó eigi siðar en innan 3 ára frá framkvæmd hans.
70. gr.
Nú er annað hjóna dæmt til fangavistar i 2 ár eða lengur, og getur
þá hilt krafist skilnaðar, nema það hafi Iagt samþykki sitt á brotið eða sjálfviljugt stutt að þvi.
Kröfu skal gera innan 6 mánaða frá þvi að krefjanda varð kunnugt
um dóminn, og eigi síðar en innan 3 ára frá dómsuppsögn.
71. gr.
Nú hefir annað hjóna verið haldið megnri geðveiki 3 ár eða lengur,
enda bati ólíklegur, og getur þá hitt kiafist skilnaðar.
72. gr.
Lögskilnaðar samkvæmt 63.—71. gr. má leita hvort heldur i stjórnarráðinu eða fvrir dómi. Nú er skilnaðar leitað i stjórnarráðinu, og skal þá
fylgja skilnaðarbeiðninni sönnun þess, að sátt hafi verið reynd á nj’ með
hjónunum, svo sem segir i 53. gr., og þess, að yfirvald hafi reynt að koma á
samkomulagi með þeim um atriði þau, sem 76. og 77. gr. ræða um.
Nú er stjórnarráðið beðið um skilnað, en þvi þykja málavextir eigi
nægilega skýrir, og getur það þá heimtað, að skilnaðarbeiðandi sanni með
rjettarskýrslu þau atvik, er það telur máli skifta. Nú fæst slik rjettarskýrsla
annaðhvort eigi eða hún þykir eigi skera úr, og fæst þá eigi skilnaður i
stjórnarráðinu. Þegar svo stendur á, getur hvort hjónanna um sig leitað dómstólanna, þó að lögmæltur málshöfðunarfrestur sje þá liðinn.

PiDgskjal 250

069

73. gr.
Nú skilja hjón, og fellur þá niður lögmælt sameign með þeim, enda
fer um skifti fjelagsbúsins svo sem lög standa til.
74. gr.
Nú krefst annað hjóna skilnaðar af því að hitt hefir misboðið því
freklega, og getur það þá einnig kraíist bóta. Bæturnar skal meta eftir fjárhag
og öðrum kjörum beggja, og má kveða svo á, að þær skuli greiða hvort
heldur allar i einu eða á tilteknum gjalddögum.
Sje skilnaðar krafist fvrir dómi, skal jafnframt krefjast hótanna. En sje
skilnaðar krafist í stjórnarráðinu, skal höfða bótamálið áður en lögmæltur
málshöfðunarfrestur til dómsskilnaðar er úti.
75. gr.
Nú hafa hjón skilið, og verður annað þá eigi skyldað til að framfæra
hilt, nema alveg sjerstaklega standi á, og aldrei verður því hjóna, sem skilnaðurinn er aðallega að kenna, áskilinn stvrkur af hendi hins. ,Það fer eftir
ákvæðum 55. gr., hve mikið öðru hjóna verður gert að leggja til framfærslu hins.
Framfærsluskvlda fellur niður, giftist framfæringur á ný.
76. gr.
Nú skilja hjón, og skal þá í skilnaðarbrjefinu eða dómiuum kveða á
um það, hversu fara skal um forræði fyrir börnunum. Sjeu foreldrin sammála, skal ákvörðun ger eftir þvi, nema i bága komi við þörf eða hag barnanna. Sjeu foreldrin eigi á eitt sált, skal ákvörðun ger eftir því, sem best
þykir henta börnunum. Nú verður að kenna öðru hjóna aðallega um skilnaðinn, en bæði þykja jafnhæf til að ráða börnunum, og skal þá að jafnaði
fá hinu foreldrinu forræði barnanna. Forræði barns skal vera óskift hjá öðruhvoru foreldrinu.
Aður en hjer um rædd ákvörðun er ger, skal leita umsagnar nánustu
venslamanna barnanna.
gi'Kveða skal á um það i skilnaðarbrjeíi eða dómi, hversu skifta skuli
írarnfærslu barna með foreldrunum. Þó má geyma úrskurð um það siðari
ákvörðun yfirvalds. L'm skiftinguna fer þá sem segir í 57. gr. annari málsgr.
78. gr.
Nú breytast kjör foreldra eða þörf barna, og má þá stjórnarráðið,
krefjist annað foreldra þess, breyta ákvörðun um framfærslu foreldris á hinu
eða börnunum. Þó má, ef sjerstaklega stendur á, einskorða meðlag annars
foreldris með hinu, og verður þvi þá eigi breytt.
Breyta má ákvörðun um forráð barna, ef annað foreldra fer þess á
leit og ástæður eru breyttar, svo að líklegt er, að breyting sú, sem farið er
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fram á, verði börnunum til bóta. Breytingin heyrir undir sama dómstól eða
stjórnarvald, sem gerði bina upprunalegu ákvörðun.
79. gr.
Xú hafa bjón, vegna væntanlegs lögskilnaðar, komið sjer saman um
skiftingu eigna sinna, um bælur samkvæmt 74. gr. eða um framfærslu anuars
á hinu eða börnunum, og getur þá það hjónanna, er þykir hallað á sig, stefnt
hinu fyrir dóm og dómarinn hrundið samuingnum, ef hann er bersýnilega
ósanngjarn, enda sje mál böfðað innan (i mánaða frá skilnaði.
Xú hafa hjón gert samning um framfærslu barna sinna, og getur þá
einnig stjórnarráðið hrevtt þeim samningi, ef hagur foreldranna hefir breyst,
eða et ætla má að brcvting verði börnunum til bóta.
80. gr.

Xú er meðlag samkvæmt 75. og 77. gr. eigi greilt í tækan tima, og
getur þá meðlagsþegi heimtað meðlag'ið eftir sömu reglum og gilda um meðlagsheimtu mæðra með óskilgetnum börnum sinum, að svo miklu leyti sem
þær reglur eiga við.
Ákvæði 75. og 77. gr. breyta í engu lögmæltri skyldu íoreldris til að
framfæra barn silt, nje rjelti sveitarfjelags gagnvart framíærslumanni, út af lögmætri framfærsluskyldu hans á manni sínum eða konu.
81. gr.
Xú er skilnaður gerður með hjónum að kröfu bónda, af ástæðum, sem
kenna verður aðallega húsfreyju, og getur bóndi þó krafist dóms fyrir þvi, að
hún megi ekki kenna sig við hann.

VIII. kap.
í'/íi

rjettar.jar i hjúskaparmálnm o. /1.
S2. gr.

Hjúskaparmál oru hjer nefnd þau mál, sem höl'ðuð eru til ógildingar
hjónabandi, eða til hjónaskilnaðar, eða til sönnunar þvi að hjónaband sje
gilt eða ógilt.
83. gr.

Sá einn gelur, að sleptri heimild 41. gr., höfðað hjúskaparmál, sem
öðlast vill dóm til viðurkenningar þvi, að hann sje eða sje ekki i hjónabandi,
eða sá, sem krefst ógildingar hjónabands eða hjónaskilnaðar.
84. gr.
Xú hölðar annar maður en annaðhvort hjóna mál til ógildingar því
bjónabandi, og verður þá að stefna báðum hjónunum. Málið má höfða þar,
sem lögsækja má annað hjóna samkvæmt 88. gr.
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85.
Nú þvkist stjórnarráðið þurfa að gæta almanna hagsmuna í hjúskaparmáli, og getur það þá látið málið til sín taka, hvort heldur í hjeraði eða
æðri dómi, svo og stefnt mali fvrir æðri dóm, þó að það hafi eigi komið við
málið í óæðri dómi.
Nú er hjúskaparmál þannig vaxið, að komið virðist geta við almanna
hagsmuni, og ber dómara þá að skýra stjórnarráðinu frá málavöxtum.
86. gr.
Hjón eiga aðild hjúskaparmáls, nema svift sjeu lögræði vegna geðveiki
eða vitskorts.
Nú er annað hjóna eða bæði svift lögræði vegna geðveiki eða vitskorts, og kemur þá lögráðamaður í stað þess, er sviftur er lögræði, enda hafi
hann samþykki yfirfjárráðamanns til sóknar máls.
87. gr.
Hjúskaparmál má höfða hjer á Iandi, ef stefndur á hjer lieima þá er
mál er höfðað, eða eigi bæði hjónin þá islenskan fæðingjarjett, eða hafi síðasti
sameiginlegur fæðingjarjettur beggja verið islenskur, enda eigi þau nú eigi
bæði fæðingjarjett i öðru og sama landi.
Hjúskaparmál má og höfða hjer á Iandi, haii siðasla heimilisfang
l,cggja hjóna verið hjer og hafi stefndur annaðhvort yfirgefið sækjanda án
lögmætra ástæðna, eða skift um heimilisfang eítir að ógildingar- eða skilnaðarástæða varð til.
(iera má aðra skipun á hjer ncfndum reglum, ef svo um semst við
annað riki.
88. gr.
Mál skal höfða í þeirri þinghá, sem stefndur á heima.
Nú hefir stefndur farið af landi brott eða ókunnugt er um dvalarstað
hans, og skal þá mál höfða í þeirri þinghá, sem hjónin áltu bæði síðast heima
i, eða þar sem sækjandi á heima.
Nú á mál eigi undir tiltekið varnarþing lögum samkvæmt, og ákveður
þá sljórnarráðið, livar mál skuli höfða.
89. gr.
Nú er mál höfðað að tilhlutun stjórnarráðs samkvæmt 41. gr., og fer
þá um rekstur þess sem um sakamál, hvort sem refsingar er krafist eða eigi.
Stjórnarráðið getur látið fresta málssókn til ógildingar hjónabandi
samkvæmt 16. gr., sjerstaklega ef ætla má að fyrra hjónabandi verði bráðlega slitið.
Um hjúskaparmál, sem sótt eru af hendi einstaklings, fer sem um
venjuleg einkamál í hjeraði, að svo miklu levti sem eigi er öðruvisi um mælt
í lögnm þessum.
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90. gr.
Iljeraðsdómari leitar um sættir með hjónum i hjúskaparmálum. Pó
getur sáttaumleitun af hendi prests beggja eða annars komið i stað sáttaumleitunar fvrir dómi, ef um hjónaskilnaðarsök er að ræða og báðir aðilar
eru á eitt sáttir um að leita prests. Xú hefir prestur eigi reynt sátt áður en
málið kemur fvrir dóm, og skal þá fresta málinu, ef aðilar krefjast, svo að
sátt megi reyna fyrir presti.
Xú leitar dómari eigi um sæltir samkvæmt fyrri málsgrein, og skal
hann þá samt reyna að ná samkomulagi hjóna um atriði þau, sem ræðir um
i 75.—77. gr., áður en mál er dómtekið.
91. gr.
Xú þykir dómara ástæða til að skipa öðrum aðila eða báðum málsvara, og skal þá greiða málsvaralaun af almannafje, að svo raiklu leyti sem
þau verða eigi lögð á sækjanda.
92. gr.
Dómari getur kvatt sækjanda í dóm, án tilefnis af hendi stefnds, til að
skýra málavexti og vinna eið að skýrslu sinni. Xú kemur sækjandi eigi i dóm,
og er þó óhindraður, eða færist, áu gildra ástæðna, undan að bera um málavexti eða vinna eið, og skal þá frávísa málinu.
Dómari getur og kvalt stefndan i dóm, eigi hann beima eða dvelji
hann innan dómshjeraðs eða i nágrannahjeraði, og þó eigi fjær en fjærst gæti
verið innan hjeraðs, til þess að hera um málavexti eða vinna eið að skýrslu
sinni. Xú kemur stefndur eigi i dóm, og er þó óhindraður, eða færist, án gildra
ástæðna, undan að bera eða vinna eið, og metur þá dómari samkvæmt 93.
gr., hverju það varði.
93. gr.
Xú játar stefndur atriði, sem máli skiftir, og kemur játr.ingin þá að
eins til álita sem sönnunargagn.
Slíkt hið sama gildir um útivist sfeínds, þögn og óákveðnar yfirlýsingar.
91. gr.
Hvortveggja aðili getur gert nýjar dómkröfur og ílutt fram nýjar málsástæður og nýjar neitanir, þangað til mál er dómtekið, enda þarf eigi að leita
sátta af nýju vegna nýrra dómkrafa.
Xú hefir hjúskaparmál verið dæmt að efni til, og má þá eigi nota
þær ástæður, er hrevft hefir verið eða hrevfa hefði mátt i því máli, til málatilbúnings af nýju.
95. gr.
Aðildareiður er eigi heimill í hjúskaparmáli nema svo standi á, sem
lýst er i 92. gr.
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96, gr.
Nú þarf í hjuskaparmáli að sanna geðveiki annars hjóna, og skal þá
leita hrjeflegrar yfirtysingar sjerfróðs embættislæknis eða annars löggilts læknis,
sje eigi kostur sjeríræðings.
97. gr.
Hjúskaparmál skulu sótt og varin og vitni spurð fyrir lokuðum dyrum, nema báðir aðilar sjeu á eitt sáttir um annað.
Eigi má heldur, án leyfis beggja aðila, birta almenningi á nokkurn
hátt annað af þvi, er gerst hefir i slíkum málum, en dóminn. Brot gegn
ákvæði þessu sætir 100—1000 króha sekt til rikissjóðs.
98. gr.
Nú hefir öðrum aðila eða báðum verið skipaður málsvari, og skal þá
einnig kveðja hann til að htyða á dómsuppsögn, enda nægir að kveðja málsvara einan lil, sje aðili staddur utanlands eða sje ókunnugt um dvalarstað
hans, eða sje aðili sviftur lögræði vegna geðveiki.
99. gr.
Áfrýja skal hjeraðsdómi í hjúskaparmáli til æðri rjettar innan 12 vikna
frá dómsuppsögn.
Eppreisn verður eigi veitt nema til gagnáfrýjunar dómi í aðalmáli, sem
áfrýjað er innan lögmælts áfrýjunarfrests.
Hvorugur málsaðili má ganga í nýtt hjónaband innan loka áfrýjunarfrests, nema því að eins að gagnaðili og stjórnarráð hafi brjeflega fallið
frá áfrýjun.
100. gr.
Hjúskaparmál verður eigi höfðað eftir dauða annars hjóna.
Nú deyr annað hjóna áður en dómur gengur í hjúskaparmáli, og
fellur þá málið niður.
101. gr.

Nú er svo ákveðið í lögum þessum, að mál skuli höfða innan lögmælts tíma, og skal þá telja mál höfðað, er dómstefna er tekin hjá hjeraðsdómara eða utanrjettarstefna er birt stefndum innan lögmælts tíma.
Nú er máli visað frá dómi eða það felt niður án kröfu sækjanda, og
getur sækjandi þá höfðað mál af nýju innan 6 vikna, þó að lögmæltur málshöfðunarfrestur sje þá liðinn.
102. gr.
Nú er beiðst hjónaskilnaðarbrjefs eða mál höfðað til ógildingar bjónabandi eða til hjónaskilnaðar, og getur þá stjórnarráðið, ef ástæður þykja til
og húsfreyja krefst, boðið bónda að raska eigi fjelagsbúinu, þangað til kveðið
er á um skilnaðinn.
?.Iþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Nú sinnir bóndi eigi boði stjórnarráðs, og getur konan þá þegar krafist fjárskilnaðar að lögum.
Og enn getur stjórnarráðið, ef sjerstaklega stendur á og húsfreyja krefst,
leyft henni að slíta um stund samvistir við bónda sinn, og jafnframt gert
bónda að greiða meðlag með konu hans og þeim börnum, sem hjá henni
eru og honum ber að framfæra. Fer þá um meðlagið eftir því sem segir í
55. og 57. gr.

IX. kap.
Ýmisleg ákvœði.
103. gr.
I.ög þessi raska eigi sjerreglum þeim, er gilda um hjónavigslu l'yrir
fulltrúa annars ríkis hjer á landi, nje heldur á 3. og 4. kap. þeirra við hjónavígslu fyrir löglegum fulltrúa landsins i öðru riki, en um það atriði skal skipað fvrir með kcnunglegri tilskipun.
104. gr.
I.ögin öðlast gildi 1. janúar 1922.
105. gr.
Xú vill lögskilinn maður eða kona giftast aftur, og skal þá meta vigslugengi hans eða hennar eftir lögum þessum.
Nú hefir kona skilið við bónda sinn og fengið leyfi til að giftast af
nýju, áður en lög þessi ganga i gildi, og skal henni þá vera heimil vigsla, þótt
eigi sjeu liðnir frestir þeir, er áskildir eru í 17. gr.
106. gr.
Nú hafa hjónaefni látið lýsa með sjer áður en lög þessi öðlast gildi eða
fengið undanþágu frá lýsingu, og skal hjónaefnunum þá heimil vigsla á næstu
3 mánuðum frá lýsingar- eða undanþágudegi, enda sje vígsluskilyrða 20. gr.
gætt, áður en vígsla fer fram.
107. gr.
Nú hafa lijón verið vigð áður en lög þessi gengu í gildi, og verður
það hjónaband þá eigi ógilt, nema ógilding varði bæði að þessum og þá gildandi lögum.
Nú er slíkt hjónaband ógilt, og skulu lögfvlgjur hjónabandsius þá metnar
eftir þessum lögum.
108. gr.
Nú hafa hjón skilið að borði og sæng áður en lög þessi gengu í gildi,
og skal þeim þá heimill hjónaskilnaður samkvaemt 62. gr. laga þessara.
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109. gr.
Xú hefir verið höfðað mál til ógildingar hjónabandi eða hjónaskilnaðar, áður en lög þessi gengu i gildi, eða beiðst leyfis til hjónaskilnaðar eða
til skilnaðar að borði og sæng, og skal þá fara uni skilnaðinn að öllu leyti
eftir þá gildandi lögum.
110. gr.
Xú hefir verið beiðsl skilnaðar að borði og sæng eða til hjónaskilnaðar eftir gildistöku laga þessara, eða dómstefnt hefir verið til hjónaskilnaðar,
og fer þá um skilnað eftir lögunum, enda þó að skilnaðarástæða sje eldri.
111. gr.
Eftirfarandi ákvæði lalla úr gildi frá og með þeim degi, er lög þessi
öðlast gildi. Hjónabandsartikular 2. júní 1587 (10. kap. III. bókar Dönsku laga,
að svo miklu leyti sem fylgt hefir verið), 2. gr. XIII. kap. VI. bókar D. L.,
konungsbrjef 14. júni 1740 (tilskipun 5. mars 1734), tilsk. 29. maí og tilsk. 18.
desbr. 1750, konungsbr. 28. mars 1776, tilsk. 1. desbr. 1797 (dómsmálastjórnarbrjef 15. júní 1799), 1. gr. I. kafla tilsk. 23. maí 1800, konungsúrskurður 28.
janúar 1818, sbr. kansellíbrjef 10. febrúar s. á. (filsk. 18. október 1811), opið
brjef 10. febrúar 1818, 1. liður konungsbr. 7. desember 1827 (tilsk. 30. april
1824: 1,—2. gr., nr. 1, nr. 3—9 og nr. 11, 3. gr., 4.—12. gr. og 14.—19. gr.),
104. gr. almennra hegningarlaga 25. júní 1869, lög 22. september 1899, nr. 19,
lög 26. október 1917, nr. 30 (1.—9. gr. laga 19. febrúar 1886, nr. 4, nr. 2, 3.
gr. og 13. gr. tilsk. 30. april 1824), lög 26. október 1917, nr. 31, (nr. 10, 3. gr.
tilsk. 30. apríl 1824 og 62. gr. laga 10. nóvember 1905, nr. 44).
Og enn eru ógild frá sama degi öll önnur ákvæði, er koma i bágavið

(A. XXIII, 5.)
Etl.

251. Breytingartillaga

við frv. til laga um stofnun og slit hjúskapar.

j

Fiutningsmaður: Halldór Steinsson.

J
j

Við 12. gr.

j

Greinin orðist svo:
Xú er annað hjónaefna haldið sóttnæmum kynsjúkdómi, flogaveiki (epilepsi), holdsveiki eða smitandi berklaveiki, og má þá ekki vígja það, enda skal
hvorttveggja hjónaefna jafnan sanna á vígsludegi með læknisvottorði, eigi eldra
en 4 vikna, að þau sjeu ekki haldin þessum sjúkdómum.

í
8
■
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(A. XLV, 2).
Hd.

252. Wefudarállt

um frv. til laga um heimild handa landsstjórninni til framkvæmda á rannsóknum til undirbúnings virkjunar Sogsfossanna.
Frá meiri hluta samvinnunefndar vatnamála.
Það er orðin almenn skoðun hjer á landi, að nauðsynlegt sje að taka
sem fyrst til notkunar vatnsaflið í landinu, og þá fyrst og fremst í þarfir almennings til ljósa, matreiðslu og hitunar. Má segja að verðmæti vatnsorkunnar
sje á glæ kastað hverja þá slund, sem hún er látin ónotuð, Nokkur byrjun hefir
verið gerð í þessa átt, þar sem einstöku kauptún og sveitabæir hafa virkjað
smáár eða læki, til notkunar hver hjá sjer. En svo hagar til á Suðurlandsundirlendinu, Reykjanesskaga og við botn Faxaflóa sunnanverðan, að þar er mjög
litið um smá fallvötn, sem sjóþorp og sveitabæir geti virkjað, hver til sinna nota,
en aftur á móti nokkur stór fallvötn á suðurláglendinu ofanverðu, sem hvert
fyrir sig mundu nægja landshluta þessum, ef virkjuð yrðu. Líklegt er talið, að
Sogið muni vera einna hagkvæmast þessara fallvatna til virkjunar, og þykir rjett
að gerð vcrði itarleg rannsókn á því sem allra fyrst, svo sem frv. fer fram á.
Nú er því svo varið, að til þess að Sogið verði virkjað þarf að leggja
þangað flutningabraut, annaðhvort járnbraut eða traustbygðan akveg, og er þá
sjálfsagt, að rannsaka verður einnig þá hlið málsins. En hins vegar er þessum
landshluta mjög brýn þörf á járnbrautarsambandi milli undirlendis Suðurlands
annars vegar og Reykjavíkur og annara sjóplássa við Faxaflóa hins vegar, og
virðist þá rjett að rannsaka það mál jafnframt, svo að sjeð verði, hvort ekki er
unt að sameina brautarlagningu til Sogsins við járnbrautarlagningu til fullnægingar almennum samgönguþörfum þessa landshluta.
Meiri hluli nefndarinnar vill leggja áherslu á, að flýlt sje undirbúningi
beggja þessara mála, eftir því sem fjárhagur Iandssjóðs leyfir, og mælir þvi eindregið með því, að frv. það, sem hjer uin ræðir, nái fram að ganga.
Frekari grein verður gerð fyrir málinu í framsögunni.
Alþingi, 6. apríl 1921.
Jakob Möller,
form. samvinnunefndar.

Guðm. Guðfinnsson,
skrifari.

Hjörtur Snorrason.

Jón I’orláksson,
framsm. í Nd.

Sigurjón Friðjónsson,
framsm. i Ed.

Guðjón Guðlaugsson,
form. Ed.-nefndar.

Guðm. Ólafsson,
með fyrirvara.

Þorleifur Jónsson,
með fyrirvara.

Bjarni Jónsson
frá Vogi.
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(B. XV, 6).
Wd.

253. Breytlngartillaga

við frv. til laga um kosningarrjelt og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar.
Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.
Siðasta málsgr. frv. falli burt, en á eflir frv.gr., sem verður 1. gr., komi
ný gr., sem verður 2. gr., svo hljóðandi:
Með lögum þessum eru feld úr gildi lög nr. 49, 30. júlí 1909, um breyting
á lögum, er snerta kosningarrjett og kjörgengi í málefnum kaupstaða og hreppsfjelaga, 5. gr. laga nr. 75, 22. nóv. 1907, 3. gr. laga nr. 49, 30. nóv. 1914, 3. gr.
laga nr. 65, 14. nóv. 1917, 5. gr. laga nr. 67, 14. nóv. 1917, 7. gr. laga nr. 26,
22. nóv. 1918, 5. gr. Iaga nr. 58, 28. nóv. 1919, 4. gr. laga nr. 61, 28. nóv. 1919,
svo og önnur lagaákvæði, þau er fara í bága við þessi lög.

(A. III, 4).
Bd.

354. Frunnarp

til laga um fasteignaskatt.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr-

Af öllum fasteignum á landinu, sem eru ekki sjerstaklega undanþegnar,
skal greiða árlega skatt í rikissjóð af virðingarverði eftir fasteignamatslögum
eins og hjer segir:
1. af jarðeignum, þurrahúðum, grasbýlum, lóðum og lendum bygðum og
óbygðum, jarðarítökum og hlunnindum, sem eru tráskilin jörðum, svo sem
námum, varplöndum, rekarjettindum, veiðirjetti í ám og vötnum og öðrum vatnsrjettindum, 27« af þúsundi hverju.
2. af húsum öllum, til hvers sem þau eru notuð, P/2 af þúsundi hverju.
2. gr.
Eigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur
samningsbundin jarðarafnot sje að ræða, og greiðist þá skatturinn af ábúanda
eða notanda.
3. gr.
Undanþegnar skalti þessum eru fasteignir ríkissjóðs, aðrar en jarðir í
leiguábúð. Enn fremur kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús og hús annara
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ríkja, að svo miklu leyti sem þau eru noluð af sendimönnum þeirra í millirikjaerindum. Hið sama gildir um lóðir, er lylgia slíkum húsum.
Hús eða lóð, sem eigi er 100 kr. virði, eru undanþegin skatti, enda
telst skatturinn aðeins af heilum hundruðum, en þvi, sem umfram er, skal
slept. Hið sama er um ítök og hlunnindi.
Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker stjórnarráðið úr,
en heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.
4. gr.

Et fasteign, sem metin hefir verið i einu lagi, er skift og eigendur
æskja þess, að hver hluti sje talinn sjerslaklega til skattgjalds, skulu þeir bera
það mál undir lögreglustjóra, sem leggur það undir úrskurð stjórnarráðsins
ásamt tillögum sinum.
5. gr.
Easteignaskatt skal greiða í þvi lögsagnarumdæmi, sem eignin er.
Ef skattgreiðandi er þar eigi heimilisfastur, skal hann hata þar umboðsmann,
er geri skil fvrir skattinum. Ef engi umboðsmaður er tilnefndur, telst sá umboðsmaður, sem eignina hefir til nytja, og ef fleiri eru, þá sá þeirra, er
lögreglustjóri velur.
0. gr.
Fasteignaskattur skal i tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum veðkröfum i eignum þeim, er hann hvílir á.
7. gr.
Ef hús er rifið eða brennur eða fellur eða ónýtist á annan hátt á fyrra
helmingi almanaksárs, greiðist ekkert gjald á því ári, en vilji þetta til síðar,
greiðist fult gjald.
8. gr.
Skatt þennan skulu lögreglustjórar innheimta á manntalsþingum ár
hvert, i fyrsta sinni 1922.
9. gr.
Heimilt er með ákvæði i fjárlögum að hækka eða lækka fasteignaskattinn fyrir 1 ár í senn. Þó sje það samþykt i sameinuðu þingi með 2/s atkvæða.
10. gr.
Af fasteignaskatti þeim, er greiða ber á árinu 1922 í hverju lögsagnarumdæmi um sig, skal þriðjungurinn renna i sýslu- eða bæjarsjóð.
11. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922, og eru þá jafnframt úr lögum numin lög 14. des. 1877, um skatt á ábúð og afnotum jarða og lausafje, lög s. d.,
um húsaskatt, og 1. gr. laga nr. 56, 26. okt. 1917, um breyting á lögum um
fasteignamat 3. nóv. 1915.

1i
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(A. XXX, 15).
líd.

355. Breytliigartlllaga

við breytingartillögu á þskj. 236 (Fjáraukalög).
Flutningsmaður: Þorleifur Guðmundsson.

Varatillagan hljóði svo:
1. liður orðist svo:
Til Sigurðar Jónssonar fyrv. atvinnumálaráðherra, í
eitt skifti fyrir öll ........................................................................

kr. 6000,00

(A. III, 5).
IWd.

256. Hreytiinfartillaga

við frv. til laga um fasteignaskatt.
Frá fjárhagsnefnd.
Við 3. gr.
A eftir orðunum »jarðir í leiguáhúð« komi:’
og leigulóðir.

(A. I, 4).
E«I.

357. HreytintfartlIIöjfiir

við frv. til laga um hlutafjelög.
Frá allsherjarnefnd.
1. Við 4. gr.
í stað orðanna »ekki vera færri en 3« komi:
ekki vera færri en 5.
2. Við 31. gr.
Á eftir greininni komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Enginn hluthafi getur átt eða farið með meira en
atkvæða í fjelaginu.
Brtt. 235,4 er tekin a/lur.

1/s

samanlagðra
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(B. XLII, 2).
l’d.

25S. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um stofnun Ríkisveðbanka íslands.
Flutningsmenn: Eiríkur Einarsson og Þorsteinn Jónsson.
Við 12. gr.
Á eftir 1. málsgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú hefir bankinn takmarkað fje til umráða og getur eigi sint öllum lán*
beiðnum, þótt tryggingar sjeu nægar, og skulu þá lán til jarðræktar sitja fyrir
öðrum. Nánari fyrirmæli lil tryggingar þvi, að jarðræktarlán njóti forgangsrjettar,
skulu sett með reglugerðarákvæðum.

(A. XL, 5).
E«l.

35tf. Fruinvarp

til laga um breyting á póstlögum, nr. 43, 16. nóvember 1907, og lögumnr. 64,
‘28. nóvember 1919.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
Póstlögum, nr. 43, 16. nóvember 1907, skal breytt þannig:
A eftir c-lið í 5. grein komi nýr liður:
d. Opium, morfin, cocain og önnur devfandi efni til útlanda, nema í
bögglum, þó að eins til þeirra landa, sem veita heimild til þess.
Aftan við 21. gr. komi ný málsgrein:
Sömu hegningu skal sá sæla, sem brýtur á móti ákvæðunum í 5. gr.
2. gr.
Lögum nr. 64, 28. nóvember 1919, skal breytt þannig:
í slað í, gr. a. og b. komi:
Burðargjald fyrir póstsendingar þær, sem nefndar eru i 2. gr., er svo
sem nú skal greina:
a. Fyrir laus brjef:
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1. Almenn brjef, sem borgað er undir fyrirfram með frímerkjum,
ef þau vega 20 grömm eða minna........................... 20 aurar
ef þau vega yfir 20 grömm, að 125grömmum ... 40 —
ef þau vega yfir 125 grömm, að 250grömmum . . 60 —
Burðargjald undir þyngri brjef er hið sama eins og til
útlanda, sem er:
Fyrir hin fyrstu 20 grömm 40 aurar, og svo 20 aurar fyrir
hver 20 grömm, sem þar eru fram yfir.
Spjaldbrjef................................................................... 15 aurar
Spjaldbrjef með borguðu svari.................................... 30
—
Sjeu frímerki eigi viðhöfð eða eigi næg frímerki, skal auk
hins ógreidda burðargjalds taka 20 aura fyrir hverja sendingu, þó aldrei meira en burðargjaldið tvöfalt.
2. Prentað mál í krossbandi eða einbrugðnu bandi, eða að eins
samanbrotið eða þá opið spjaldblað, sýnishorn af vöru eða snið,
þegar frimerki eru höfð, 10 aurar fyrir hver 50 grömm eða
minni þunga.
Ef á póstsendingar þessar er skrifað eitthvað, sem eigi er
leyft af póststjórninni, ef umbúðirnar, sem eiga að vera þannig
lagaðar, að hægt sje að kanna, hvað í þeim er, eru með öðru
móti en bún hefir fyrir lagt, eða ef þyngdin er meiri en heimilt er að senda með póstum, þá fer um borgunina sem fyrir
er mælt um almenn brjef, þegar frímerki eru ekki viðhöfð.
3. 30 aurar greiðist enn fremur fyrir ábyrgð hverrar sendingar,
sem talin er i 1. og 2.
b. Fyrir peningabrjef:
20 aurar í ábyrgðargjald fyrir hverjar 100 krónur eða minni
upphæð, sem tilfærð er utan á brjefinu, þó ekki minna en 60 aurar,
og þar að auki burðargjald eins og fyrir almenn brjef.
Sje þess krafist, að talið sje i peningabrjefi á pósthúsinu, þar
sem það er afhent, hvort heldur er gjaldgeng mynt eða brjefpeningar, handhafaskuldabrjef eða önnur slík brjef, skal borgunin fyrir
það vera:
Fyrir 500 kr. upphæð eða minna........................... 20 aurar
og fyrir hverjar 1000 kr. eða minna af þvi, sem fram
yfir er.................................................................................10
—
Borgun fyrir talning fellur til hlutaðeigandi pósthúss.
í k. gr. c. komi i stað »20 aurar« 50 aurar.
/ stað 4. gr. d. og e. komi:
d. Fyrir póstávisanir:
25 kr. eða minni upphæð.........................................30 aurar
yfir 25 kr. alt að 100 ......................................................
60 —
og 20 aurar fyrir hverjar 100 kr. eða minni upphæð af því, sem
fram yfir er.
e. Fyrir póstkröfur
greiðist sama gjald og fvrir póstávísanir, og 20 aurar að auki fvrir
hverja sendingu,
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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Á eftir 4. gr. f. bœlist:
g. Póststjórninni er heimilt að taka aukagjald fyrir flutning á póstsendingum með flugferðum og i flotkistum.
h. Sje miði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum eða bögglum
til kvittunar af hálfu viðtakanda, verður undir hann að borga sem
fvrir alment brjef.
í’egar peningabrjef eða böggulsendingar, sem eigi hafa farið úr
vörslum póststjórnarinnar, verða sendar aftur frá þeim stað, sem
þær áttu að fara til, eða þeim verður komið lengri veg, gjaldast í
aukagjald fyrir þann flutning 10 aurar fyrir hverjar 100 kr., ef
peningar eru sendir eða verðmætir munir, og fyrir böggulsendingar hálfur burðareyrir, eins og hann er ákveðinn i staflið c.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 15. mai 1921.
4. gr.
Þegar lög þessi öðlast staðfestingu, skal færa breytingar þær og viðauka, sem ræðir um i þeim, lögum nr. 22, 2. nóvember 1914, lögum nr. 64,
28. nóvember 1919, og lögum nr. 19, 18. mai 1920, inn i meginmál póstlaganna,
nr. 43, 16. nóvember 1907, og getur konungur þá gefið nefnd lög út, þannig
breytt, sem póstlög.

(A. XXX, 16).
N<1.

360. Breyíingartillaga

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá atvinnumálaráðherra.
Við 7. gr.
Aftan við 5. lið bætist nj r liður, þannig :
Til skógræktar (eftirgjöf á láni) .................................................. kr. 5000,00
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(A. I, 5).
Ed.

261. Frumvarp

til laga um hlutafjelög.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
I. kafli.
Almenn ákvœði.
1. gr.
Hlutafjelag merkir í lögum þessum hvert það fjelag, sem stofnað er
með fjárframlögum, skiftum í fyrirfram ákveðna hluti, til þess að afla ágóða
til skiftingar með einhverjum hætli meðal fjelaga, enda ábyrgist enginn þeirra
skuldir fjelagsins persónulega, heldur allir saman einungis með eignum þess.
Þó taka lög þessi eigi til fjelaga með takmarkaðri ábyrgð, sem starfa í
þeim tilgangi að útvega fjelögum sinum hluti til notkunar eða koma afurðum
þeirra i verð eða bæta með öðrum hætti hag þeirra, enda sje starfsemi fjelagsins takmörkuð við fjelaga eina og arði skift með þeim eftir hlutdeild þeirra
i veltu fjelagsins einvörðungu.
Að því leyti sem sjerákvæði eru í lögum eða verða sett í lög um einstök hlutafjelög, þá eru þau undanþegin fyrirmælum þessara laga.
2. gr.
Hlutafjelögum einum er rjett og skylt að hafa orðið hlutafjelag i heiti
sinu eða skammstafanir úr því orði, er ekki orki tvímælis.

II. kafli.
Stofnun hlutaljelaga.

sjer
1.
2.
3.

4.

3. gr.
Nú vilja menn stofna hlutafjelag, og skulu þeir þá gera um það með
skritlegan samning, er stofnsamningur heitir, og skal i honum greina;
Heiti fjelags og heimilisfang.
í hvaða skyni fjelagið eigi að stofna.
Hversu mikið hlutafje sje ákveðið, hversu mikill hluti þess sje þegar fenginn, hvernig eigi að afla þess, sem ófengið er, með almennu útboði eða
hjá ákveðnum mönnum, upphæð þluta og hversu mikið hver stofnenda
leggi til.
Kostnað af stofnun íjelagsins, ef ætlast er til þess, að fjelagið greiði hann,
þar á meðal þóknun handa stofnendum sjálfum.
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5. Hvort nokkrum hlutum i fjelaginu skuli sjerrjettindi fylgja eða hvort
ákveðnum flokki eða stjett manna er áskilinn forgangsrjettur til að skrifa
sig fvrir hlutum i fjelaginu.
6. Hvort hlulhafar skuli sæta innlausn á hlutum sinum, ef til kemur.
7. Hvort skorður sje reistar við heimild hluthafa til framsals eða veðsetningar hlutabrjefa.
8. Hvort hlutabrjef skuli gefa út til nafngreinds manns eða til handhafa.
9. Hvort fjelagið eigi að taka við atvinnu annars manns eða eignum, og ef
svo er, þá með hvaða kjörum, hvernig andvirði þeirrar atvinnu eða eigna
sje ákveðið og hvort það skuli greiða með hlutum i fjelaginu eða með
öðrum hætti.
10. Hvort stofnendur áskilji sjer stöðu hjá fjelaginu eða önnur friðindi, hvort
stjórn þess eða skipulag að öðru leyti skuli verða með ákveðnum hætti.
Skjöl öll og samningar, er gerðir kunna að hafa verið vegna'fjelagsstofnunarinnar, skulu fylgja slofnsamningi annaðhvort í frumriti eða eftirriti,
staðfestu af stofnendum eða notarius publieus. Sammæli manna um efni, er
fjelagsskapinn varða og eigi fylgja stofiisamningi með framanskráðum hætti, eru
fjelaginu óviðkomandi.
Frumvarp til samþykta handa fjelaginu skal fylgja stofnsamningi.
4. gr.
Allir, sem undirskrifa slofnsamning, skulu taldir stofnendur fjelags.
Skulu þeir rita full nöfn, stöðu og beimili, svo að ekki verði um vilst.
Stofnendur mega ekki færri vera en 5. Þeir skulu hafa lofað að leggja
fram eða lagt fram hluti i fjelaginu fyrir að minsta kosti 2000 kr. alls. Stofnendur skulu vera lögráðir menn, með óflekkað mannorð, fjár sins ráðandi og
að öðru leyti þeim kostum húnir, er þeir skyldi hafa lögum samkvæmt til
þess að reka i sínu nafni atvinnu fyrirhugaðs fjelags eða til að eiga þær
eignir, sem fjelaginu er ætlað að eignast.
5. gr.
Nú leggja stofnendur einir, eða með þeim, er kynni að hafa verið við
undirskrift stofnsamnings staddir eða siðar koma til, fram alt hlutafjeð, og má
þá stofna fjelagið, enda er þvi þá rjett að taka til starfa jafnskjótt sem samþyktir þess eru löglega settar og skrásetning þess hefir farið fram. Ella verður
hlutafjelag stofnað að eins að þvi tilskildu, að hlutafjeð fáist.
6. gr.
Stofnendur skulu kveðja alla þá á fund, sem lofað hafa fjárframlögum til fjelagsins. Á íundi þessum má sefja fjelaginu samþvktir, en ekkert má
í þær sefja, er brjófi bág við stofnsamning, nema honum sje jafnframt breytt
i samræmi við það. Þá skal og kjósa stjórn og endurskoðendur, nema samþyktir áskilji fyrsta hluthafafundi kjör þeirra. Þeir einir eru bundnir við
ákvarðanir fundar þessa, sem hann hefir verið boðaður, eða hafa sótt hann
eða siðar samþykt þær. Þó ei’ enginn bundinn við breytingar á stofnsamningi, nema hann hafi goldið jákvæði við þeim.
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7. gr.
Nú er almenningi veittur kostur á þvi að skrifa sig fyrir hiutum i fjelagi» og skal það þá gera með opinberri auglj’singu (boðsbrjefi).
í boðsbrjefi skal greina:
1. Nákvæmt ágrip af stofnsamningi, sbr. 6. gr.
2. Ákvæði samþykta, ef gerðar hafa verið, um atkvæðisrjett hluthafa.
3. Hverjir sje stjórnendur fjelags og endurskoðendur, ef þeir hafa þegar verið
kosnir, sbr. 6. gr.
4. Hversu mikið af hlutafje sje þegar fengið og hversu niiklu eigi að safna
með þessuin hætti.
5. Hver upphæð hluta sje og gengi.
6. Hvar og hversu lengi kostur sje að skrifa sig fyrir hlutum og hvaða
ákvæði sje sett þar um að öðru leyti.
7. Hvernig með skuli fara, ef fram kynni að verða lagt meira ije en ákveðið
var að safna.
8. Hvernig birta skuli árangur at hlutafjársöfnun.
9. Hvar og hvenær stofnsamningur, samþyktir fjelagsins og önnur skjöl sje
til svnis.
8. gr.
Eigi má lengri tími en 6 mánuðir, talið frá dagsetningu boðsbrjefs,
ganga til að safna þvi hlutafje, sem lægst er tiltekið i boðsbrjefi samkvæmt 7.
gr. Innan 2 mánaða frá því er hlutafjársöfnun er lokið, skal birta árangurinn.
Et eigi fást loforð um framlög þess hlutafjár, er lægst var tiltekið i
boðsbrjefi, áður en áskriftarfrestur er liðinn, þá eru öll loforð um hlutaframlög úr gildi fallin. Og eigi er áskriíanda þá skylt að greiða að neinu leyti
kostnað, nema svo hafi verið tilskilið í boðsbrjefi. Ef hann hefir þegar greitt
eitthvað, er það afturkræft með sparisjóðsvöxtum frá greiðsludegi.
Nú fást loforð um framlög þess hlutafjár, er lægst var tiltekið í boðsbrjefi, áður liðinn sje áskriftarfrestur, og er þá rjett að balda áfram hlutafjársöfnun 4 mánuði hina næstu, uns það hlutafje er fengið, er hæst var tiltekið i stoínsamningi.
9. gr.
Nú hefir hlutafjársöfnun tekist, og skulu þá stofnendur eða stjórn,
eí hún hefir þegar verið skipuð, boða svo fljótt sem unt er áskrifendur til
fundar. Á þeim fundi skal ákveða stotnun fjelagsins til hlítar. Fjelagið er þá
löglega stofnað, nema fundarmenn, er ráða yfir helmingi hlutatjár eða meira,
íelli tillögu í þá átt. Fer þá um rjett áskrifenda samkvæmt 8. gr. 2. málsgr.
Nú er fjelag löglega stofnað, og skal þá setja því samþyktir og kjósa
stjórn og endurskoðendur, nema það hafi þegar verið gert, sbr. 6. gr. Ákvæði
tí. gr. gilda hjer, að því leyti sem þau eiga við.
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III. kafli.
Skrásetning hlutafjelaga.
10. gr.
Eigi má hlutafjelag taka til starfa fyrr en það hefir verið skrásett lögum samkvæmt. Fvrr getur það eigi heldur öðlast rjettindi á hendur öðrum
mönnum með samningum nje þeir á hendar því, sbr. þó 20. gr.
Eigi rná skrásetja hlutafjelag fyrr en:
1. Fengin eru lolorð um framlög hlutafjár þess, er lægst var tiltekið i slofnsamningi, eða boðsbrjefi, ef opinbert hlutaúthoð hefir verið haft.
2. Fjelagið er löglega stofnað samkvæml 5. eða 9. gr.
3. Fjórðungur lofaðs hlutafjár er greiddur.
Tilkynna skal fjelag til skrásetningar á mánaðarfresti eítir að það er
löglega stofnað. Tilkynningarskvldan hvílir á stjórn þess.
11. grSkrásetningu hlutafjelaga aunast lögreglustjóri, þar sem heimili fjelags
er, sbr. 13. gr. Hlutafjelög skal skrá i sjerstaka skrá (hlutafjelagaskrá). Atvinnumálaráðherra setur ákvæði um skipulag hlutafjelagaskráa.
12. gr.
Atvinnumálaráðherra lætur gera eyðublöð undir tilkynningar til skrásetningar, og skal þær allar rita á þau eyðuhlöð.
1 tilkynningu skal greina:
1. Heiti fjelagsins.
2. Heimili þess og varnarþing. Ef það hefir útihú eða setur það síðar, þá
skal einnig tilkynna það samkvæmt 11. gr.
3. Tilgang fjelagsins.
■1. Dagsetning samþykta þess.
5. Full nöfn, stöðu og heimili stofnenda.
6. Full nöfn, stöðu og heimili stjórnenda og framkvæmdarstjóra.
7. Hver eða hverjir hafa heimild til að skuldbinda Ijelagið með samningum,
þar á meðal ef að eins tveir eða íleiri stjórnendur hafa þá heimild í
sameiningu, og hvernig undirskriftum sje hagað.
8. L’pphæð hlutafjár og greining þess í hluti.
9. Hvort hlutafjársöfnun sje lokið eða hvort hún haldi áfram.
10. Hversu mikið sje greitt af hlutafje og hvenær það sje kræft, sem ógreilt er.
11. Hvort hlutabrjef eigi að hljóða á nafn eða handhafa.
12. Hvort nokkrum hlutum fylgi sjerrjettindi.
13. Hvort nokkrir hluthafar skuli skyldir að þola lausn á hlutum sínurn.
11. Hvort nokkrar hömlur sje lagðar á meðferð hluthafa á hlutabrjefum sínum.
15. Ákvæði samþykta um atkvæðisrjett hluthala.
16. Hvernig boða skuli hluthöfum fundi eða birta þeim aðrar tilkynningar.
Tilkynningu skal fylgja:
a. Eftirrit af stofnsamningi með fylgiskjölum.
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b. Eftirrit af boðsbrjefi, ef það hefir verið gefið út.
c. Saniþyktir fjelagsins í 2 eintökum.
d. Sönnun fyrir þvi, að stofnendur og stjórnendur fullnægi lögmæltum
skilyrðum.
Þeir, sem heimilt er að rita firma, skulu sýna með eigin liendi, hvernig
undirskriftum sje hagað.

i
!

13. gr.
í lögsagnarumdæmi, þar sem hlutafjelag setur útibú, skal einnig skrásetja fjelagið. í tilkynningu, sem konún skal vera til lögreglustjóra þegar útibúið tekur til starfa, skal, auk þess er i 12. gr. segir, geta þess, hver eða
hverjir stýri útibúi og skuldhindi fjelagið vegna þess. Ef aðalskrifstofa og útibú
er í sama lögsagnarumdæmi skal að eins tilkynna, að útibúið sje sett og hver
skuldbindi fjelagið vegna útibúsins.

i
j
j
j

j
j

14. gr.
Nú verður samþyktum hlutafjelags breytt eða breyting verður að öðru
leyti á þvi, sem tilkynt hefir verið til skrásetningar, og skal þá tilkynna breytinguna innan mánaðar frá því er hún varð, ásamt sönnun fyrir lögmæti
hennar. Eigi þarf þó að tilkynna bústaðaskifli, nema maður taki sjer bólfestu
utanlands. Ef hlutafjelag skiftir um heimilisfang, skal það og eigi tilkynna,
nema það flytjist i annað lögsagnarumdæmi, enda skal þá skrásetja það þar.

í
5

í
*
{
i

j
j

15. gr.
Fylgja skulu lögboðin gjöld tilkvnningu.
Nú vantar greinargerð í tilkynningu um einhver þau atriði, sem í 12.
gr. getur, eða lögboðin fylgiskjöl, eða henni er áfátt að öðru leyti, og skal lögreglustjóri þá synja skrásetningar, en birta skal hann það tilkynnanda svo
fljótt sem kostur er á. Rjett er tilkynnanda að bera málið undir atvinnumálaráðherra, en heimilt er honum samt sem áður að leita úrlausnar dónistóla um það.
16. gr.
Nú telur einhver rjetti sínum hallað með skrásetningu hlutafjelags, og
er honum þá rjett að bera það mál undir dómstóla, enda hafi hann birt
stjórn fjelagsins dómstefnu innan 6 mánaða, talið frá lokum þess mánaðar, er
skrásetning för fram. Ef aðili æskir þess, þá skal skrá kauplaust athugasemd
um málsúrslit í hlutafjelagaskrá og birta síðan samkvæmt 17. gr.
17. gr.
Lögreglustjóri skal birta tafarlaust og á kostnað tilkynnanda það, sem
skrásett hefir verið, í Lögbirtingablaðinu. Tilkynning skal öll sett í auglýsingu,
en fylgiskjöl eigi.
Atvinnumálaráðherra lætur birta f B-deild Stjórnartíöinda um árslok
hver skrá yfir allar tilkynningar, sem augKstar hafa verið á árinu.

í
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18. gr.
Um firmu hlutafjelaga fer samkvæmt ákvæðum firmalaganna.
Sama er um varnarþing, stefnuhirtingu og stefnufrest í málum á hend
ur fjelagi.
19. gr.
Það, sem skrásett hefir verið og birt samkvæmt 17. gr. 1. málsgr.,
skal telja manni kunnugt, nema atvik sje svo vaxin, að telja megi hann hvorki
hafa haft vitneskju um það nje að lil þess verði ætlast af honum.
Nú hefir birting samkvæmt 17. gr. 1. málsgr. eigi fram farið, og hefir
tilkynningin þá eigi þýðingu gagnvart öðrum en þeim, er sannanlega höfðu
vitneskju um hana.

IV. kafli.
Um lilutafje, hlutabrjef o. fl.
20. gr.
Hver, sem hefir skrifad sig fyrir hlut, er skyldur að greiða hann á
gjalddaga, sbr. þó 8. gr. 2. málsgr. Ef brestur verður á þessu, ber honum að
svara G°/o ársvöxtum af því, sem eigi er rjett greitt, frá gjalddaga til greiðsludags. Stofnendur eða stjórn fjelags, ef hún er skipuð fyrir gjalddaga hlutafjár,
eru rjettir sækjendur þessa máls, enda má sækja það fyrir gestarjetti á heimilisvarnarþingi fjelagsins, sbr. 3. gr. 1. tölul., 7. gr. 1. tölul. og 12. gr. 2. tölul.
Nú telur áskrifandi rjetti sínum hallað, og getur hann þá höfðað mál
á hendur stofnendum eða stjórnendum, ef stjórn er skipuð, með sama hætti
sem í 1. málsgr. segir.
21. gr.
Stjórn hlutafjelags eða stofnendur, þar til er stjórn er skipuð, eða umboðsmenn þeirra gefa út bráðabirgðaskírteini fvrir greiddu hlutafje. Bráðabirgðaskírteini skal greina:
1. Nafn og heimili fjelags.
2. Upphæð hluta, er áskrifandi hefir lofað, hvað greitt sje, hvaö eftir standi
og hvenær það megi heimta.
Þess skal enn fremur geta í skirteini, ef ákveðið hefir verið:
a. Að sumum hlutum skuli fylgja einhver forrjettindi.
b. Að hluthöfum skuli skylt að þola Iausn á hlutum sinum.
c. Að hömlur sje lagðar á meðferð bráðabirgðaskirteina og hlutabrjefa.
Skrá skal halda yfir bráðabirgðaskírteini samkvæmt 23. gr., eftir því
sem við á.
22. gr.
Hlutabrjef má ekki gefa út fyrr en fjelag er skrásett og hlutur að
fullu greiddur.
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1 hlutabrjefí skal greina:

1.
2.
3.
4.

Nafn og heimili fjelags.
Upphæð hlutar.
Þau atriði, er í 21. gr. 2. tölul. a—c segir, að því leyti sem við á.
Dagsetning samþykta.
5. Tölu (númer) brjefsins.
Stjórnendur skulu allir setja nöfn sin undir hlutabrjef. Eiginhandarnöfn, að minsta kosti 3, skulu vera undir hverju hlutabrjefi.

og
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

23. gr.
Stjórn fjelags skal halda skrá vfir hlutabrjef í framhaldandi töluröð,
skal þar greina:
Útgáfudag hvers hlutabrjefs.
Til handa hverjum hlutabrjef var útgefið, ef það var gefið út til nafngreinds manns, fjelags eða stofnunar.
Nafnverð brjefs.
Eigandaskifti, ef þau hafa verið tilkynt.
Sjrning þess vegna atkvæðagreiðslu, og hver með atkvæði fari, ef hlutabrjef er handhafabrjef.
Forrjettindi, er kunna að fylgja brjefi, svo og ef eigandi þess skal standa
að baki öðrum bluthöfum.
Þær breytingar, er verða kunna á skiftnm fjelags og eiganda brjefsins,
svo sem ef ógildingardómur er fenginn á brjefi, ef fjelagið leysir brjef
til sín o. s. frv.

24. gr.
IIluthafafundur einn getur ákveðið að auka hlutafje eða heimilað
stjórninni að gera það. Þó má stjórnin, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi,
bjóða út hlutafjárauka, að áskildu samþykki hluthafafundar.
25. gr.
Nú er almenningi veittur kostur á þvi að skrifa sig fyrir hlutum samkvæmt 24. gr., og skal stjórn fjelagsins þá undirrita boðsbrjefið. 1 því skal
vera greinargerð um þau atriði, sem í 3. gr. 5.-9. tölul. og 7. gr. 1.—9. tölul.
segir, um það, hvort eldri hluthöfum sje áskilinn forgangsrjettur til áskriftar
og annað, sem ákveðið kann að hafa verið nm hlutafjáraukann.
Ákvæði laga þessara um hlutafjársöfnun og skifti fjelags og áskrifenda
gilda eftir því sem við á.
26. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið minkun hlutafjár.
Ef hlutafje á að minka um helming eða minna og niðurfærslan veldur því, að greiða þarf verð hluta af eignum fjelags eða áskrifendur verða
leystir undan greiðslu á lofuðum hlutafjárframlögum, enda sje það ekki skylt
eftir löglegri fjelagssamþykt, tilkyntri 12 mánuðum áður hlutafjárminkun sje
samþvkt, þá skal stjórn fjelagsins birta i Lögbirtingablaðinu áskorun með fi
mánaða fyrirvara til lánardrottna fjelagsins um að lýsa kröfum sinum áður
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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frestur sá sje liðinn. Eigi niá greiða hluthöfum nje leysa áskrifendur undan
greiðsluskyldu fvrr en skuldalýsingarfrestur er liðinn nje heldur fyrr en viðurkendar eindagaðar kröfur eru greiddar og trygging sett fyrir greiðslu á óeindöguðum eða ósamþyktum kröfum. Xú skilur menn á um tryggingu, og
skulu þá dómkvaddir menn meta, enda skulu aðiljar hlíta þvi mati.
Atvinnumálaráðherra getur veitt undanþágu frá ákvæðum 2. málsgr.,
enda sje sannað, að fjelagið eigi fyrir skuldum á því bili, sem hlutafjárminkun
er lokið.
Fjelagsstjórnin skal kveðja hluthafa, með auglýsingu i Lögbirtingablaðinu
og með árs fyrirvara, til að gefa sig fram með hlutabrjef sín eða bráðabirgðaskírteini, til þess að færa hluti niður, taka við greiðslu þeirra eða skifta um
hlutabrjef. Að fresti loknum getur stjórnin lýst þau hlutabrjef og bráðabirgðaskírteini ógild, sem eigi hafa fram komiö, enda skal sú ákvörðun þegar auglýst i Lögbirtingablaðinu. Sá, er gefur sig fram með hlutabrjef eða bráðabirgðaskirteini með formrjettri heimild innan 10 ára frá lokum framvísunarfrests, fær þó greitt nafnverð þeirra. Eí draga skal út til innlausnar ákveðna
tölu brjefa, þá skal notarius publicus hafa eftirlit með útdrættinum, og auglýsa
skal það þegar í Lögbirtingablaðinu, hvaða brjef hafi verið út dregin. Innan
mánaðar frá lokum framvísunarfrests skal gefa út ný hlutabrjef, ef hlutafjárminkun gerir útgáfu þeirra nauðsynlega.
Ef eigandaskifti verða að ógiltu, útdregnu eða niðurfærðu brjefi, eftir
að það hefir verið löglega auglýst, á eigandi þess að eins rjett til þess að
taka við og kvitta fyrir fjárhæð þeirri, sem greidd kann að verða samkvæmt
4. málsgr., og til að taka við nýju brjefi, ef því er að skifta.
Nú greiðir stjórnin verð hluta, eða leysir menn undan greiðsluskyldu,
gagnstætt fyrirmælum 2, málsgreinar, sbr. 3. málsgr., og ábvrgjast þá stjórnendur,
einn fvrir alla og allir fyrir einn, skuldir fjelagsins, að þvi leyti sem því nemur,
sem greitt var og leyst var undan að greiða. Hluthafa er og skylt að skila því
aftur, sem hann hefir við tekið, og að greiða það, er hann var leystur undan
að gjalda, gagnstætt ákvæðum 2. málsgreinar, sbr. 3. málsgr. Sök á hendur
stjórnendum eða hluthafa má sækja fyrir gestarjetti á varnarþingi fjelagsins.
Nú brýtur fjelagsstjórn fyrirmæli 2. málsgr., og er þá söm ábyrgð hennar
gagnvart hluthafa sem áður var mælt, enda má sömu meðferð hafa á sök.
27. gr.
Ákvörðun um minkun hlutafjár skal tilkynna til skrásetningar þegar
eftir að hún hefir verið gerð. Tilkynningu um framkvæmd hlutafjárminkunar
skal fvlgja sönnun fvrir þvi, að svo hafi verið með farið sem i 2tí. gr. er mælt.
28. gr.
Hlutafjelag má ekki taka hlutabrjef sjálfs sín eða bráðabirgðaskirteini
til tryggingar, eða lána út á þau.
Eigi má hlutafjelag eiga sjálft meira en lO°/o af greiddu hlutafje sínu,
nema atvinnumálaráðherra leyfi. Árlega skal tilkynna til skrásetningar eign
fjelags i hlutabrjefum sjálfs sín, enda skal sú eign greind á sjerstökum lið í
efnahagsreikningi þess.
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Fjelagsstjórnin fer með atkvæði fyrir þá hluti, er í 2. málsgr. segir,
nema öðruvisi sje iim mælt í samþyktum fjelagsins.
29. gr.
Nú glatast bráðabirgðaskírteini eða hlutabrjef, og má þá fá það ógilt
með dómi lögum samkvæmt.
Ef hlutabrjef eða bráðabirgðaskírteini skemmist, en þó verður eigi
vilst um tölu skjalsins og efni, getur handhafi fengið njtt brjef í staðinn á
sinn kostnað, enda skili hann þvi, sem skemt var.

V. kafli.
Uin sljórn hluialjelaga, hluthalafundi o. fl.
30. gr.
Hluthafafundur hefir æðsta vald i málefnum fjelags, með þeim hætti,
sem lög ákveða og samþyktir þess.
Halda skal reglulegan hluthafafund einu sinni ár hvert (ársfund). Þar
að auki getur fjelagssljórn boðað til hluthafafundar (aukafundar) hvenær sem
henni þykir þess þörf. Enn fremur er stjórn skylt að boða til aukafundar, et
hluthafar, sem ráða yfir fimtungi hlutafjár, nema öðruvísi segi i samþyktum,
krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Nú hefir stjórn ekki boðað fund
innan 14 daga eftir að henni barst krafan. og geta hluthafar þá sjálfir gert það.
Dagskrá skal jafnan greina í fundarboði.
Á ársfundi skal ávalt leggja fram endurskoðaða reikninga fjelags fyrir
umliðið reikningsár og taka ákvörðun um þá. Þá skal og kjósa stjórn, 3 menn
eða fleiri, og 2 eða fleiri endurskoðendur reikninga fjelagsins.
31. gr.
Hluthafafundir eru lögmætir, ef 3 hluthafar hið fæsta eða umboðsmenn þeirra sækja fund, nema samþyktir fjelags mæli öðruvisi.
Afl atkvæða ræður á hluthafafundum, nema öðruvísi sje kveðið á í
samþyktum. Enginn hluthafi getur þó ált eða farið með meira en ’/5 samanlagðra atkvæða í fjelaginu. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:
a. Að skylda hluthafa til þess að leggja fram fje eða annað i fjelagsþarfir
fram yfir skuldbindingar sínar.
b. Að skylda hlulhafa til að þola lausn á hlutum sinum að einhverju
leyti eða öllu, nema fjelagi sje slitið eða hlutafje löglega fært niður.
c. Að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sinum.
d. Að ákveða, að áskrifendur hafi fyrirgert rjetti sínum til þess að fá hluti,
fyrir það að greiðsludráttur hefir orðið af þeirra hendi á nokkrum
hluta þess, sem þeir hafa lofað.
e. Að breyta tilgangi fjelagsins að verulegu leyti.
f. Að breyta ákvæðum samþyktanna um atkvæðisrjett, um forrjettindi,
sem hlutum í fjelaginu fylgja, eða hlutdeild manna í því eða jafnrjetti
hluthafa sín á milli, enda sje slíkt eigi áskilið i stofnsamningi.
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32. gr.
Engan má kjósa í sljórn hlutafjelags, nema hann eigi hlut í fjelaginu,
sje lögráður, hafi óflekkað mannorð, sje fjár sins ráðandi og fullnægi lögmæltum skilyrðum til þess að reka i sinu nafni þá atvinnu, sem fjelagið rekur eða ætlar að reka, og til þess að mega eiga þær eignir, sem fjelagið á eða
ætlar að eignast.
Fjelagsstjórn fer með málefni fjelagsins milli hluthafafunda. Hún ræður framkvæmdarstjóra, eiun eða fleiri, hefir umsjón með rekstri atvinnunnar,
gerir reikningsskil og skuldbindur fjelagið, all samkvæmt lögum og samþvktum fjelagsins.
33. gr.
Gera skal reikning yfir tekjur og gjöld hlutafjelags ár hvert og efnahagsreiknig svo timanlega, að hann verði endurskoðaður áður en ársfundur
er haldinn.
Hluthöfum má að eins útbluta þeim hreinágóða, sem eftir verður,
þegar afskrifað hefir verið og lagt til hliðar svo mikið, sem i samþyktum fjelags greinir, og eftir að unninn er upp reikningshalli, er vera kann frá
fyrra ári.
Ef fjelag á sjóð eða sjóði, ætlaða til að vinna upp tap, má nota þá til
þess, enda þótt tekjuafgangur verði á reikningsárinu. Sömuleiðis má hafa sjerstaka sjóði til tryggingar greiðslu bankavaxta af hlutunum, er illa gengur, og
það þó að reikningshaili verði.
34. gr.
Endurskoðendur mega ekki vera i stjórn fjelagsins. Þeir skulu vera
lögráðir, með óflekkað mannorð og fjár síns ráðandi. Þeim er skylt að sannprófa það, að reikningunum beri saman við bækur fjelagsins, enda eiga þeir
aðgang að öllum bókum og skjölum fjelagsins, og er stjórn þess skylt að veita
þeim allar upplýsingar, sem þeim eru nauðsynlegar til starfa síns.
35. gr.
Nú fellir ársfundur tillögu um að samþykkja reikninga, og getur hann
þá þegar ákveðið, að ný endurskoðun skuli fram fara og hverjir skuli framkvæma hana. Að þeirri endurskoðun lokinni skal boða lil hluthafafundar af
nýju, og skal hann taka ákvörðun um reikningana.
Aðalniðurstöðu reikninga ár hvert skal tilkynna til hlutafjelagaskrár
og skrásetja.
36. gr.
í samþyktum fjelags skal greina:
1. Nafn fjelags og heimili.
2. Tilgang þess.
3. Hlutafje og skifting þess í hluti, og, ef þvf er að skifta, um skyldu hluthafa til að þola lausn á hlutum, ákvæði um forrjettindahluti, hvort hluta-
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brjef skuli hljóða á nafn og hvort hömlur sje lagðar á meðferð hluthafa
á þeim.

4. Reikningagerð og skifting arðs.
5. Um sfjórn fjelagsins.
6. Um framkvæmdarstjóra og skipun hans eða þeirra.
7. Um endurskoðendur.
8. Um tilkynningar til fjelaga, hluthafafundi, atkvæðisrjett hluthafa og fundarsköp.
9. Um fjelagsslit.
10. Hvernig samþyktum megi breyta.
37. gr.
Nú telur hluthafi ályktun hluthafafundar ólögmæta, og er honum þá
rjett að kretjast þess, að hún verði ónýtt með dómi, en birt skal hann hafa
dómstefnu fyrir stjóin fjelags innan 3 mánaða eftir að ályktun var gerð. Dómsúrslit skal stjórnin þegar tilkynna til skrásetningar, hvort sem dórni hefir verið
áfrýjað eða ekki.
Ákvæði 1. málsgr. um málshöfðunarfrest gildir ekki um ákvarðanir
hluthafafundar samkvæmt 31. gr. 2. málsgr. a—f.

VI. kafli.
Um fjelagsslit o. fl.
38. gr. •
Slíta skal hlutafjelagi, ef hluthafar verða færri en 5, nema úr sje bætt
innan 3 mánaða eftir að fjelagsstjórn fjekk vitneskju um þetta. Ef fjelagi er
haldið áfram að þessum fresti liðnum, ábyrgjast þeir, er visvitandi um
ástandið gerðu saman samning fyrir hönd fjelags, allir fyrir einn og einn
fyrir alla, efudir hans, auk fjelagsins.
Jafnskjótt sem fjelagssljórn kemst að raun um, að svo er ástatt, sem i
1. málsgr segir, ber henni að kveðja til hluthafafundar. Skal þá taka ákvörðun um fjelagsslit eöa breytingar til að koma fjelaginu í Iöglegt horf. Ef eigi
hefir verið úr bætt eða skilanefnd kosin á þeim tima, sem fyrir segir, eða fjelagsbú fengið skitlarjetti til meðferðar. skal stjórnin fá skiftarjetti fjelagsbúið í
hendur til opinberra skifta.
Akvæöi greinar þessarar eiga þó ekki við, ef annað fjelag, eða önnur
fjelög, sem lög þessi taka til, verður eigandi að öllum hlutabrjefum fjelagsins,
en i gjalddaga eru þá þegar fallnar allar kröfur á hendur fjelagi, er rennur
þannig saman við annað fjelag.
39. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið fjelagsslit, nema fjelag megi ekki
halda áfram eða bú þess sje tekið til gjaldþrotaskifta. Hluthafafundur getur
annaðhvort afhent fjelagsbúið skiftarjetti til meðferðar eða kosið einn mann
eða íleiri (skilanetnd) lil þess að fara með mál fjelagsins meðan á fjelagsslit-
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um stendur, og löggildir dómsmálaráðherra skilanefndarmenn. Skilanefnd
kemur i stað stjórnar fjelagsins og hefir samskonar vald og skyldur, að því
leyti sem við á, en sett getur hluthafafundur þá frá starfanum hvenær sem er.
Meðan skilanefnd stjórnar fjelagi, gilda reglur laga þessara um hluthafafundi,
reikningsskil og endurskoðun.
Skilanefnd skal jafnan fullum stöfum setja það orð með nöfnum sínum, er hún undirritar fyrir hönd tjelagsins.
■10. gr.
Skilanefnd skal þegar gera efnahagsreikning fjelagsins, og reikningsskil
siðan ár hvert, uns störfum hennar er lokið. Þó má efnahagsreikningur biða,
ef liðnir eru meira en 6 mánuðir af yfirstandandi reikningsári þegar hún
tekur við, til loka þess reikningsárs.
11. gr.
Skilanefnd skal birta áskorun til skuldheimtumanna fjelagsins um að
lýsa kröfum sinum fyrir henni, með sama hætti og sömu verkun sem i 22.
gr. skiftalaga, nr. 3, 12. apríl 1878, og 10. gr. 1. málsgr. og 13. gr. laga nr. 14,
20. okt. 1905, segir.
Um rjettindi skuldheimtumanna og hluthafa, um eigandaskifti að
hlutabrjefum og ábyrgð skilanefndar og hluthafa skal fara eftir 26. gr. 2—6.
málsgr., eftir því sem við á.
Þegar skuldir eru greiddar eða trvgging sett og hluthafafundur hefir
samþykt fullnaðarreikninga skilanefndar, má greiða hluthöfum það, sem skuldlaust kann að verða eftir.
Ágreining um skuldakröfur og um skiftingu fjelagseigna með hluthöfum
má bera undir skiftarjett þann, er átt hefði að fara með bú fjelagsins, ef það
hefði verið tekið til opinberra skifta.
Skilanefnd ber að afhenda bækur fjelagsins á Þjóðskjalasafnið, og skal
geyma þær þar að minsta kosti 10 ár eftir að fjelagsslitum er lokið.
42. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið að afsala öðru hlutafjelagi öllum
eigum sínum eða sameinast þvi. Tilkvuna skal ákvörðun um þetta til skrásetningar innan viku, og þegar ákvörðunin er framkvæmd, þá skal og tilkynna
það Iögum þessum samkvæmt. Að öðru levti skal með fara samkvæmt 39.—
41. gr., svo sem við á.
13. gr.
Nú er ákveðið að minka hlutafje fjelags um meira en helming, og
skal þá fara eftir fyrirmælum 39,—41. gr., eftir þvi sem við á.
44. gr.
Stjórn hlutafjelags er rjett og skylt að framselja bú þess til gjaldþrotaskifta með sama hætti sem einstakur maður getur gert eða skal gera það um
bú sitt, A henni hvila samsvarandi skyldur til þess að veita skiftarjetti upplýs-
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ingai’ um búið sem einstökum mönnum, enda liggur síima við, ef út aí
er brugðið.
Skiftarjettur skal tilkynna til skrásetningar upphaf og lok gjaldþrotaskifta.
VII. kalli.
Um erlend hlntafjelög.
45. gr.
Hlutafjelög, sem heimili eiga erlendis og lögleg eru samkvæmt þarlandslögum, mega starfa hjer á landi undir samsvarandi skilyrðum sem annara ríkja þegnar eða menn heimilisfastir erlendis.
Þá starfar erlent hlutafjelag hjer, ef það hefir hjer skrifstofu eða atvinnustöð, hvers kvns sem er, þar á meðal til þess að safna tilboðum (agentur).
IG. gr.
Eigi má erlent hlutafjelag taka til starfa fyrr en það er skrásett hjer á
landi þar sem bækistöð þess, shr. 45. gr. 2. málsgr., er, og ef í fleiri lögsagnarumdæmum eru, þá í hverju þeirra áður en fjelagið hefur starf sitt þar.
Um tilkynning til skrásetningar fer svo sem við á eftir 12. gr. 1. málsgr. 1.—
4. og 6.—16. tölul. og 2. málsgr. c-lið. Tilkynningu skal enn fremur fylgja:
1. Vottorð þar um hærs embættismanns, staðfest af ræðismanni, um að fjelagið sje löglegt samkvæmt þarlandslögum og eigi þar heimilisfang.
2. Yfirtysing frá stjórn fjelagsins, staðfest af notarius publicus, um að fjelagið
undirgangist, að viðskifti þess hjer fari eftir íslenskum lögum, að umboðsmaður þess hjer sje bær um að sættast á þau hjer og svara til sakar
vegna þeirra skifta fyrir íslenskum dómstólum.
3. Einkaumboð handa manni, einum eða fleirum, til þess að fara með málefni
fjelagsins bjer á landi, og fullnægi umboðsmaður lögmæltum skilyrðum
til þess að reka alvinnu fjelagsins hjer í sjálfs sín nafni.
4. Skilríki fyrir því, að fjelagið eigi bjer eignir, eigi minna en 10 þúsund króna
virði, til tryggingar greiðslu þeirra skulda, er íjelagið kann að komast í
vegna starfa sinna hjer, svo og skj-rslu um, hvernig verðmæti þeirra eigna
er ákveðið, ef þær eru eigi í peningum.
47. gr.
Ef erlent fjelag byrjar störf hjer á landi án þess það sje löglega tilkynt til skrásetningar, ábyrgjast þeir, sem hjer koma fram fyrir þess hönd,
einn fyrir alla og allir fyrir einn, skuldir þær, sem hjer verða til vegna starfsins.
48. gr.
Umboðsmanni erlends fjelags ber að tilkynna til skrásetningar allar
breytingar á hverju því, sem skrásett hefir verið, sbr. 14. gr. Reikninga
starfseminnar hjer, sbr. 33. gr., skal senda lögreglustjóra til skrásetningar 3
mánuðum eftir lok reikningsárs hvers.
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49. gr.
Sá eða þeir, sem skuldbinda erlent fjelag hjer, skulu við undirskriít
sína nefna hlutafjelagið fullu nafni og heimili þess, Og ef fjelag er undir forræði skilanefndar, þá skal þess einnig geta.
50. gr.
Nú sannar skuldheimtumaður með aðfarargerð, að erlent fjelag, sem
starfar hjer á landi, á hjer eigi nægar eignir til þess að greiða kröfu hans,
og skal þá afmá fjelagið úr hlutafjelagaskrám hjer, ef hann krefst þess, og
augtysa það þegar í Lögbirtingablaðinu, enda má eigi fyrr skrásetja fjelagið
hjer aftur en skuldin er greidd eða samþykki skuldheimtumanns kemur til.
51. gr.
Ef erlent fjelag verður gjaldþrota, er umboðsmanni þess hjer skylt að
tilkynna þetta þegar er hann veit um það til hluthafaskrár og skiftarjettar
þar sem fjelagið starfar hjer. Ella bakar hann, eða þeir ef fleiri eru, sjer
ábyrgð á skuldum, sem eftir það verða til vegna atvinnunnar hjer, samkvæmt 47. gr.

VIII. kafli.
Ákvœði um refsingar o. fl.
52. gr.«
Nú vanrækja stofnendur, stjórnendur, skilanefnd eða umboðsmenn
erlendra hlutafjelaga að inna af hendi skylduverk sín samkvæmt lögum þessum, samþyktum fjelagsins eða ályktun hluthafafundar, og getur þá atvinnumálaráðherra boðið þeim, að viðlagðri ákveðinni dagsekt eða vikusekt, sem
taka má lögtaki, að inna verkið af höndum. En rjett er þeim, sem sektaður
er, að bera lögmæti skipunar ráðherra undir dómstóla innan mánaðar frá
birtingu skipunar. Mál það má höfða á hendur ráðherra fyrir gestarjetti á
varnarþingi fjelags, sbr. 18. gr. 2. málsgr. og 46. gr. 2. tölul.
53. gr.
Það varðar stofnendur, stjórnendur, skilanefndarmenn og umboðsmenn erlendra fjelaga hjer sektum eða fangelsi, sbr. 26. gr. almennra hegningarlaga 25. júni 1869, enda sje verkið ekki svo vaxið, að þyngri refsing sje
lögmælt, ef þeir:
1. Herma vísvitandi rangt eða villandi í boðsbrjefi, skýrslum, reikningum,
auglýsingum eða yfirlýsingum til hluthafafundar eða annara forráðamanna
fjelags eða í tilkvnningu til hlulafjelagaskrár.
2. Brjóta vísvitandi ákvæði laga þessara um útgáfu hlutabrjefa eða bráðabirgðaskirteina, um greiðslu arðs eða endurgreiðslu hluta.
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54. gr.
Það varðar sektum, alt að 2000 kr., ef þeir, er í 53. gr. segir:
1. Gerast sekir af stórfeldu gáleysi um brot þau, er í 53. gr. segir, eða
2. Herma vísvitandi rangt eða villandi, en án þess, að 53. gr. eða önnur lög
taki þar til, í skjölum, viðskiftabrjefum, umburðarbrjefum eða tilkynningum um efnahag eða eignir fjelags þess, er þeir stýra eða fara með umboð
þess, sbr. 46. gr. 3. tölul.
55. gr.
Sá, er vanrækir tilkynningar til hlutafjelagaskrár lögum þessum samkvæmt, skal sæta sektum, alt að 1000 krónum.
56. gr.
Hluthafi, sem þiggur fje til þess að neyta ekki atkvæðisrjettar síns
eða greiða atkvæði fjelaginu í óhag, sætir sektum, nema verkið sje svo vaxið,
að þvngri refsing sje lögmælt.

j
j
j

57. gr.
Stjórnendur, skilanefndarmenn eða umboðsmenn erlendra fjelaga sæta
sektum, ef þeir vanrækja verulega starf sitt í þarfir fjelagsins eða gera ráðstafanir gegn betri vitund fjelaginu i óhag, enda liggi eigi þyngri refsing við
samkvæmt öðrum lögum.

\

58. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð.
Með mál út af brotum þeim, er i 53.—57. gr. segir, skal fara sem almenn lögreglumál.

\
j
j

j

j
i

j

j
!

59. gr.
Hlutafjelög, stofnuð áður lög þessi öðlast gildi, svo og erlend fjelög, er
starfa hjer, skulu tilkynt til skrásetningar fyrir 1. júlí 1922. í tilkynningu skal
vera greinargerð samkvæmt 12. gr. 1. málsgr. 1,—4. og 6.—16. tölul. og 3.
málsgr. og 13. gr., ef þvi er að skifta, og 46. gr. Svo skulu tilkvnningu og
fylgja skjölþau, er i 12. gr. 2. málsgr. c og d getur, að því leyti sem við á.
Frá því er fjelag samkvæmt 1. málsgr. er skrásett, skal fara eftir fyrirmælum 1., 2., 11. og 13,—58. gr. laga þessara, eftir þvi, sem við á. Nú fullnægir stjórn fjelagsekki ákvæðum 32. gr. 1. málsgr., eða umboðsmaður fyrirmælum 46. gr. 3. tölul., og getur atvinnumálaráðherra veitt alt að 2 ára fresl
til þess að koma málinu í löglegt horf.
Nú er fjelag ekki tilkynt áður frestur sá, er i 1. málsgr. segir, er liðinn eða máli eigi komið í löglegt horf samkvæmt 2. málsgr. 2. málslið, og
skal þá slíta fjelaginu eða strika erlent fjelag út at hlutafjelagaskrám. Ef lögreglustjóri synjar skrásetningar eða ágreiningur er um hæfileika stjórnenda eða
umboösmanns, má bera málið undir atvinnumálaráðherra og dómstóla. Nú
skýtur aðili ákvörðun lögreglustjóra til ráðherra eða dómstóla innan 2 mánaða eftir að hún varð honum kunn og ákvörðunin verður staðfest, og skal
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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þá eigi slíta fjelagi eða strika það af skrá, ef aðili bætir um það, er áfátt vaf,
innan 4 mánaða frá dagsetning úrskurðar ráðherra eða uppsögu fullnaðardóms
i mólinu. Ef aðili vill eigi una úrskurði ráðherra, getur hann skotið málinu
til dómstóla innan 2 mánaða frá dagsetning úrskurðar, og ef þar verður sama
niðurstaða, fer um fjelagsslit og útstrikun af skró sem áður segir.
Mál út af þeim atriðum, er hjer segir, skal höfða á hendur lögreglustjóra fyrir gestarjetti á varnarþingi fjelags eða starfstöðvar, sbr. 46. gr.
Nú er fjelagi eigi slitið svo sem boðið er í þessari grein, og skal þá
fara svo sem í 38. gr. 1. og 2. málsgr. 2. málslið og 47. gr. segir.
60. gr.
Gjöld fyrir störf þau, er lögreglusljórum eru falin f lögum þessum,
renna i ríkissjóð, og eru þau sem hjer segir:
Fyrir að taka við og skrásetja tilkynningu um fjelag, sem eigi hefir
verið skrásett áður,..................................................................................... 30 kr.
Fyrir tilkynningu og skrásetningu útibús og starfstöðvar erlendra
fjelaga greiðist ............................................................................................ 20 —
Fyrir að taka við og skrásetja breytingar á eða viðauka við
það, sem áður hefir verið skrásett............................................................ ló —
Fyrir eftirrit úr hlutafjelagaskrá greiðisl lögreglustjóra samkvæmt 10.
gr. laga nr. 64, 14. nóv. 1917, 1. málsgr., og fyrir munnlegar skýrslur um einstakt hlutafjelag 2 kr.
Heimilt er öllum yfirvöldum að krefjast ókeypis eflirrils eða munnlegrar skýrslu um einstök atriði úr hlutafjelagaskrá.
61. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
Frá sama tima eru úr gildi numin ákvæði taga nr. 42, 13. nóv. 1903,
um tilkynningar og skráselning hlutafjelaga þeirra, sem lög þessi taka til, svo
og ákvæði 36. gr. sömu laga um gjöld fyrir skrásetningu o. fl. þessara fjelaga.

(B. XXVII, 2).
IWd.

262. Breytlngartillaga

við frv. til laga um stofnun dócentsembættis við heimspekisdeild Háskóla íslands.
Flutningsm.: Jón Porláksson.
Upphaf 1. gr. orðist svo:
Dr. phil. Alexander Jóhannesson skal skipaður aukadócent við heimspekisdeild Háskóta ístands. Aukadócentinn kennir o. s. frv. sem frumvarpsgreinin.
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(A. XLVI, 4).
iVd

263. Frunnarp

til laga um vörutoll.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1. gr.
Af vörum, sem fluttar eru til fslands og ekki eru sendar i pósti, skal
greiða gjald í ríkissjóð, eftir þyngd vörunnar með umbúðum eða eftir rúmmáli,
svo sem hjer segir:
1. Af kornvörum, jarðeplum, steinoliu, semenli, kalki, tjöru, blackfernis, asfalli,
krít, leir, eldföstum leir, karbid, bensíni, þakhellum, netakúlum og tómum
flöskum 30 au. af hverjum 50 kg.
2. Af gluggagleri, tómum tunnum og tunnuhlutum, girðingavir, girðingastólpum
úr járni, þakjárni, smiðajárni, járngirði, stáli, blýi, tini, oliufóðurkökum,
melasse, melassemjöli, kjötfóðurmjöli, fiskfóðurmjöli, hjólklöfum (blökkum),
saum, brýnum, hverfisteinum, kvarnarsteinum, sláttuvjelum, plógum, herfum,
skóílum, kvislum, spöðum og öðrum jarðyrkjuáhöldum, bifvjelum (mótorum), heilum og í hlutum, lausum umbúðnm, tómum pokum, korki, netagarni, tilbúnum seglum, allskonar köðlum, vírköðlum, virtrossum, færnm,
vjelaáburði, olium i tunnum og dunkum, öðrum en steinolíu og bensini,
segldúk, slriga, tvistúrgangi, strigaábreiðum (Presenninger), járnbrautarteinum, húsapappa allskonar, akkerum, akkerisfestum (hlekkjafestum), kokolit,
jámbitum, eldavjelum, hitunartækjum, járnþipum, gipsi, hefilspónum, sagi,
olíufatnaði, gólfdúkum (Linoleum) og gólfbræðingi (Linotol), kokosfeiti (cocosnutoil), baðmullarfræsolíu (collonseedoil), jarðhnetuoliu (groundnutoil),
feitarsýrum (fatacit) til sápugerðar, 75 au. af hverjum 50 kg.
3. Af allskonar vefnaðarvöru, fatnaði, öðrum en oiíufatnaði (þar með talinn
allskonar skófatnaður), tvinna og allskonar garni, öðru en seglgarni og netagarni, 1 kr. 80 au. af hverjnm 10 kg.
4. Af salti og kolum, hverskonar sem eru og hvort sem varan er flutt á land
eða lögð til geymslu í skipum úti eða öðrum geymslurúmum á floti i Iandhelgi 'eða flutt á höfnum inni eða vogum yfir i önnur skip, þeim til notkunar:
a. af salti 1 kr. 50 au. af hverri smálest;
b. af kolum 3 kr. af hverri smálest.
Kolatoll þann og salltoll, sem ræðir um i þessum lið, skal eigi innheimta
meðan lög nr. 13, 12. ágúst 1919, um aðflutningsgjald af salti, og lög nr. 27,
28. nóv. s. á., um aðflutningsgjald af kolum, eru i gildi.
5. Af allskonar trjávið, hurðum, gluggum, þakspæni, trjespæni (Krydsfine) og
húsalistum 9 aura af hverju tenÍDgsfeti.
6. Af allskonar leikföngum, allskonar munum, sem eingöngu eru ætlaðir til
skrauts, úr hvaða efni sem þeir eru, pleltvarningi og munum, sem að meiri
hluta efnis að verði til eru úr gulli, silfri, platinu eða gimsteinum, 10 kr. af
hverjum 10 kg.
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7. Af öllum öðrum gjaldskyldum vörum 60 au. af hverjum 10 kg. Sama gjald
skal greiða af öllum þeim vörum, sem heyra til 1.—2. og 4.-5. lið, ef þær
eru í umbúðum með öðrum vörum, sem eigi falla undir sama tolltaksta.
Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem sjerstaklega er lagður tollur á,
prentaðar bækur og blöð, gull og silfur til tryggingar innlendum bankaseðlum,
skip, bátar, tígulsteinar, eldfastir steinar, baðlyf, óhreinsað járn i klumpum, heimilismunir manna, er flytja vistferlum til landsins, vanalegur farangur ferðamanna,
pappír, tilbúin áburðarefni, hey, síld til beitu, steinlímspípur, leirpípur, sandur
og endursendar fiskumbúðir, Auk þess eru undanþegnar allar íslenskar vörur, sem
endursendar eru til landsins frá útlöndum, ef þær eru endursendar i sömu umbúðum, sem þær voru sendar í burtu, enda sje gjaldheimtumanni rikissjóðs, þar
sem heimsend vara er sett á land, afhent vottorð frá tollgæslustöð, þar sem varan
er flutt á skip til heimsendingar, um að hún sje islensk vara, svo og munir, er
opinberar stofnanir og stjórnarvöld senda lil annara landa til aðgerðar.
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil
lolleining, en minna broti skal slept.

2. gr.
Greiða skal og i rikissjóð gjald af póstbögglum, er til landsins flyljast, 1
kr. fyrir hvert heilt kg. Lágmarksgjald sje þó 1 kr.
Gjald þelta greiðir viðtakandi í frimerkjum um leið og hann tekur við
bögglinum, og skal pósthúsið, sem afbendir böggulinn, lima þau á hann og stimpla
þau á venjulegan hátt. Af póstbögglum, sem endursendir eru til útlanda, skal
ekkerl gjald greiða nje af prentuðum blöðum eða bókum.
Heimilt er póstafgreiðslumönnum að opna böggulsendingar, sem sendar
eru í pósti frá útlöndum, að viðtakanda ásjáandi eða umboðsmanni hans, um leið
og þær eru afhentar, ef grunsamt þykir, að eigi sje rjett frá skýrt um innihald þeirra.
3. gr.
Nú kemur það i ljós, að vörutollur sá, er ræðir um i 6. eða 7. lið l.gr.,
verður að teljast svo hár, að eigi sje sanngjarnt hlutfall milli hans og útsöluverðs
vörunnar, og er stjórnarráðinu þá heiinilt að færa niður tollinn, ef þess er óskað.
Tollinn má þó aldrei færa lengra niður en svo, að hann sje eins og segir í 2.
lið 1. gr.
Stjórnarráðið skal um hver áramót birta í B-deild Stjórnartíðindanna skrá
um ivilnanir þær, sem á næsta ári á undan hafa verið veittar samkvæmt
þessari gr.
4. gr.
Vörutollinn skal greiða lögreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, þar sem
varan er flutt úr skipi, nema hún samkvæmt farmskrá skipsins eigi að halda
áfram með sama eða öðru skipi til annarar hafnar innanlands, og að þvi er
lausakaupmenn snertir, þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl sín eftir gildandi lögum. Gjald þetta greiðist með peningum eða með ávisun, stilaðri á
borgun við sýningu, á banka eða aðrar peningastofnanir eða áreiðanleg verslunarhús, ef nægileg skilriki, þau er innheimtumaður tekur gild á sína ábyrgð, eru
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fyrir þvi, að ávísunin verði greidd. Vörutoll skal ákveða eftir farmskrá skipsins
eða farmskírtejni,
.
5. gr.

Hinar gjaldskyldu vörur má eigi byrja að flytja úr skipi fyr en skipstjóri
eða afgreiðslumaður hefir skilað Iögreglustjóra eða umboðsmanni hans öllum
skjölum, er skipsfarminn snerta, og Iátið fylgja skriflegt vottorð skipstjóra upp á
æru og samvisku um það, að eigi sjeu í skipinu aðrar eða meiri gjaldskyldar vörur til þess staðar en þær, er tilfærðar eru á farmskránni, og þær, sem hann þá
samstundis skj’rir frá, að ætlaðar sjeu skipinu sjálfu, skipverjum eða farþegum
til neyslu í þvi. Sje uppskipun byrjuð áður en fullnægt er fyrirmælum þessarar
greinar, verður skipstjóri sekur um all að 1000 kr.
6. gr.
Eigi má án samþykkis innheimtumanns afhenda viðtakendum gjaldskyldar vörur fyr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæli varðar sektum, alt
að 200 kr., á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins, ef hann er þar á
staðnum. Hafl vörur verið afhentar viðtakanda án samþykkis innheimtumanns,
eða áður en hann hafí fengið kvittun innheimtumanns fyrir þvi, að gjaldið sje
þegar greitt, þá er viðtakandi skyldur til að skýra lögreglustjóra frá þessu þegar
í stað, eða i siðasta lagi innan 3 daga frá því, er hann tók við vörunum, og
greiði hann þá gjaldið um leið, ef það er eigi þegar greilt. Vörutollurinn fellur i
gjalddaga, þegar skip það, er vörurnar flytur, hefir hafnað sig þar, er gjaldið á
að greiða.
7. gr.
Lögreglustjóri hefir vald til þess, hve nær sem vera skal, að heimta af
hverjum manni í umdæmi sínu, er ástæða þykir til að ætla, að fái gjaldskyldar
vörur frá úllöndum, æru- og samviskuvottorð skriflegt um það, hvort hann hafi
fengið þess konar vörur, og ef svo er, hverjar og hve mikið af þeim.
Tregðist nokkur við að gefa vottorð þau, sem ræðir um í þessari grein,
má þvinga hann til þess með dagsektum, alt að 20 kr. á dag, og getur lögreglustjóri tiltekið sektirnar i brjefi til viðtakanda.
8. gr.
Farmskrá yfir allan farm skips skal frá hverju landi vera samin í tveimur samhljóða samritum, og auk þess samhljóða útdrættir úr farmskránni yfir
vörur þær, sem fara eiga á hverja einstaka höfn. Svo skal á farmskránni tilgreina
þyngd á öllum vörutegundum og hverri um sig, nema trjávið, trjegluggum,
hurðum og húsalistum, sem tilfært skal á farmskránni eftir tölu teningsfeta. Annað eintakið af aðalfarmskránni afhendist lögreglustjóra á þeirri höfn,
þar sem skipið fyrst hafnar sig. Lögreglustjóri skal síðan senda sljórnarráðinu
samritið af aðalfarmskránni með fyrstu ferð, en útdrættina úr aðalfarmskránni
skal afhenda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans á hverri höfn, þar sem vörurnar samkvæmt þeim eiga að aflermast, og skulu þeir síðan fylgja tollreikningunum frá hverjum innheimtumanni.
Sje ógreinilega sagt frá um gjaldskyldar vörur í farmskránni, eða ef skýrsl-
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urnar þar að lútandi eru eigi fullnægjandi, eða ef ástæða þykir lil að rengja, að
rjett sje skýrt frá, má lögreglustjóri eða umboðsmaður hans láta rannsaka farminn og hafa eftirlit með uppskipun, svo sem með þarf. Kostnað þann, sem af
þessu leiðir, skal greiða úr rikissjóði, ef skýrslurnar reynast rjettar, en ef þær
reynast ónákvæmar, fellur kostnaðurinn á skipstjóra, eða, ef nauðsyn krefur, á
þá, er við vörum taka.
Það varðar skipstjóra sektum, alt að 1000 kr., ef farmskrár fylgja eigi
skipi, samdar eins og hjer er mælt fyrir, eða ef vanrækt er að afhenda þær lögreglustjóra eða umboðsmanni hans.
9. gr.
Nú verður maður uppvís aö því að hafa vanrækt að skýra innheimlumanni, áður lögmæltur frestur sje liðinn, frá tollskyldum vörum, er hann hefir
innflutt eða tekið við, eða að því að hafa sagt rangt til um slikar vörur, án
þess að yfirlýsingin sje gefin á þann hált, er í 155. gr. almennra hegningarlaga
25. júní 1869 segir, og skal hann þá sæta frá 50 til 1000 króna sektum.
Nú hefir maður ranglega gefið slika yfirlýsingu á þann hátt, sem i 155.
gr. almennra hegningarlaga greinir, eða á annan sainsvarandi hátt, og skal hann
sæta þeirri refsingu, sem i nefndri grein hegningarlaganna er ákveðin, þó þannig,
að aldrei verði beitt vægari refsingu en 30 daga einföldu fangelsi eða lægri sektum en 100 króna.
Enn fremur skal jafnan, auk refsingar, greiddur þrefaldur tollur af vörum þeim, er undan hefir verið skotið eða rangt sagt til um.
Auk þeirrar refsingar, er í 1. og 2. rnálsgrein segir, skal sá, er þrisvar
hefir gerst sekur um þar nefnd brot, við þriðja brot, og ef raiklar sakir eru,
dæmdur til þess að hafa fyrirgert leyfi til verslunar eða umboðssölu, et hann
hefir slíkt leyfi. Að iiðnum 5 árum frá dómsuppsögn að telja, getur hann þó fengið slík leyfi aflur, enda hafi hann eigi á þeim tima orðið sekur af nýju um brot
gegn ákvæðum þessara laga. Sá, er eigi hefir slik Ieyfi, er hann verður brotlegur,
gelur eigi fengið þau fyr en að sama tima liðnum.
Við ákvörðun sektanna skal taka sjerstakt tillit til þess, hvort viðtakandi
hefir haft ástæðu lil að ætla, að lögreglustjóri hefði af farmskrá eða öðrum slikum skilrikjum fengið vitneskju um vöru þá, sem um er að ræða.
10. gr.
Hinar aðfluttu, gjaldskyldu vörur skulu vera að veði fyrir gjaldinu og
sektum, og hefir eigandi eigi rjett til að ráða yfir þeim fyr en búið er að greiða
gjöld þessi. Veðrjetturinn helst eins, þólt vörurnar hafi verið afhentar viðtakanda.
Sjeu ekki skil gerð samkv. 6. gr., hefir lögreglusljóri vald til að selja vörurnar.
án undangengins lögtaks eða fjárnáms, t'l lúkningar gjaldi og sektum. Það skal
gera á uppboði, er boðað sje með viku fyrirvara, og má lögreglustjóri krefjast
borgunar við hamarshögg. Nú næst eigi til vöru þeirrar, er gjaldið átti af að
greiða, og má þá, án undanfarandi birtingar, gera lögtak fyrir vörutolli og sektum
i öðrum eigum viðtakanda og selja hið lögtekna á sama hátt og að framan greinir
um hina gjaldskyldu vöru.
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11. gr.
Verði sú raun á, þegar gjaldskyldar vörur eru flultar til íslands, að nokkuð af þeim hafi ónýtst eða rýrnað, eða vörurnar hafi með einhverjum hætti farið
forgörðum á leiðinni eða við uppskipun, skal ekkert gjald greiða af því, sem
farist hefir, ef eigandi eða umboðsmaður hans sannar með vottorði lögreglustjóra
eða umboðsmanns hans, að farmskráin telji meira en viðtakandi fær.
Þegar sjóskemdar vörur eru seldar á uppboði, skal gjaldið greiða fyrir
fram af uppboðsandvirðinu, og fáist eigi svo hátt boð, sem gjaldinu nemur, gengur uppboðsandvirðið alt í ríkissjóð, að kostnaði frádregnum.
12. gr.
. Nú er gjaldskyld vara, er vörutollur hefir verið greiddur af, flult úr landinu aftur, og getur útflyljandi þá fengið hjá lögreglustjóra skirteini þar að lútandi. Ef bann síðan skilar þvi skírteini aftur, með áritun útlendrar tollstjórnar
um það, að vara sú, sem ræðir um i skirteininu, sje þangað innflutt, þá skal
endurgreiða honum tollinn, að frádregnum innheimtulaunum.
13. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál. Þó sæta brot gegn 2. málsgrein 9. gr. sakamálsmeðferð.
14. gr.
Sektir allar eftir 5., 6. og 7. gr. renna í ríkissjóð. Hið sama er um seklir
eftir 8. og 9. gr., nema einhver hafi komið þvi til leiðar með frásögn sinni, að
sök komist upp, og fær hann þá helming sekta.
15. gr.
Fyrir gjaldheimtum og sektum eftir lögum þessum skal lögreglustjóri gera
reikning samkvæmt reglum þeim, sem settar eru eða settar kunna að verða um
opinber reikningsskil.
16. gr.
Lög þessi öðlast gikli l. jan. 1922.
(A. XXX, 17).
IVd.

264. Breytingartlllaga

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Við 4. gr. 9. lið.
Liðurinn orðist þannig:
Til mótorbátsferða frá Hornafirði, með endastöð á Djúpavogi, Fáskrúðsfirði eða Eskifirði, í sambandi við ferðir Sterlings og Goðafoss ........... kr. 8000,00
Styrkurinn veitist eftir meðmælum sýslunefndar Austur-Skaftafellssýslu.
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(A. XLV, 3).
M«l.

205. A’efndarálit

um írv. til laga um heimild fyrir landsstjórnina til framkvæmda á rannsóknum
til undirbúnings virkjunar Sogsfossanna (þskj. 45).
Frá minni hluta samvinnunefndar vatnamála.
Jeg hefi ekki getað fylgt hv. meðnefndarmönnum mínum um afgrei^slu
frv. þessa og tel það ófyrirsynju fram komið.
Frv. var að upphafi fram borið af meiri hluta milliþinganefndar fossamála 1919, en er nú af stjórninni flutt.
Ýmsir líta svo á, að með því sje stigið þýðingarmikið fótmál til ríkisvirkjunar á Soginu og járnbrautarsambandi milli Reykjavíkur og sveitanna austan fjalls. Jeg tel fótmálið slutt og misstigið. Kannast jeg þó við, að æskilegt sje
hvorttveggja, vatnsvirkjunin og járnbrautarsambandið. En jeg tel engar líkur eða
jafnvel tök á að koma stórvirkjum þessum í framkvæmd á næstu árum, vegna
óhægrar fjárhagsaðstöðu, og auk þess verður hjer á fleira að líta.
Engum blöðum er um það að fletta, að með samþykt frv. er að nokkru
ruddur vegur fyrir fossafjelagið ísland að virkjun Sogsfossanna. Það telur sig eiga
þar ráð á miklum vatnsrjettindum . og hefir lagt kapp á að komast að notkun
þeirra með hlunnindakjörum, en það hefir til þessa strandað á annari stefnu Alþingis. Afskifti Alþingis af Sogsfossamálinu 1917 og 1919 benda til þess, að annað hafi vakað fyrir því en að leyfa útlendingum virkjun Sogsins. Um þetta sker úr
þingsályktun frá 26. sept. 1919, »um lögnám landinn til handa á umráðum og
notarjetti vatnorku allrar i Sogi«. Þingsályktunartillaga þessi felur stjórninni fyrst
og fremst að gera ráðstafanir til þess, að rikið nái sem fljótast eignarumráðum
yfir Soginu, en jafnframt »að halda áfram rannsóknum og mælingum til undirbúnings virkjunar Sogsfossanna«, og heimilar fje til þess eftir þörfum.
Það verður eigi á því vilst, að Alþingi 1919 vildi láta ríkið komast að
vatnsrjettindum i Sogi, vegna fyrirhugaðrar ríkisvirkjunar, og sæta fyrsta færi um
eignarumráðin, þótt dráttur yrði á virkjun.
Rjett er að geta þess, að nokkrir af aðstandendum þessa frv. 1919 og
nú hafa verið mjög hlyntii fossafjelaginu íslandi, jafnvel verið því nákomnir
eða í stjórn þess. Frv. sjálft gefur líka bendingu um þetta, sbr. orðin í 3. gr.:
. . . . »og endurgreiðist (a: rannsóknarkostnaður) landssjóði af þeim, er heimild
fær til virkjunarinnar«.
Þær umfangsmiklu rannsóknir, mælingar, uppdrættir og áætlanir, sem
frv. gerir ráð fyrir, kosta að sjálfsögðu ærið fje, ekki síst ef útlenda sjerfræðinga
(sem fjelagið þekti) ætti að nota, eins og 2. gr. frv. bendir til. Þau' fjárútlát, sem
rikinu væri þannig bökuð og sem það sin vegna eigi þarf að hafa næstu árin,
nema þá að litlu leyti, mundi þá mega tryggja því endurgreidd að einhverju
leyti af fossafjelaginu, jafnframt og ósk þess um sjerleyR til vatnsvirkjunar vrði
veitt, en þær krókaleiðir að sjerleyfisveitingu tel jeg óþarfar.
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Rannsóknarheimildin til undirbúnings virkjunar Sogsfossahna er, eins og
fyr segir, veitt með þingsályktun frá 1919 og er alls eigi tlmabundin, og hún
lýtur að ríkisvirkjun. En aðalalriði hennar er þó að gera ráðstafanir til þess,
að ríkið nái sem fljótast eignarumráðum yfir Soginu, og þeirri ráðstöfun er enn
skamt á veg koinið. Kunnugt er þó, að fossafjelag það, sem hjer á hlut að máli
og telur sig eiga mikil valnsrjettindi hjer á landi, gerir þau föl fyrir verð, sem
nálgast mun sannvirði, ef miðað er við kostnað þess af kaupum og leigu vatnanna.
Virðist mjer sem nær liggi nú að rannsaka þessi kjör og framfylgja þingsályktuninni, annað hvort með frjálsum samningi, ef kjörin virðast aðgengileg, eða
lögnámi, ef það horfir betur.
Pessi vatnsrjettindi munu fremur stíga í verði en falla, og er því eigi
eflir betra að bíða, en rannsókn sú, sem frv. ráðgerir, er eigi til þess fallin að
útvega betri kjör, og mundi, fremur en hitt, leiða í Ijós verðmæti og kosti Sogsins.
Að fengnum rjettindum fjelagsins mundi ríkið ráða yfir ýmsum allra
bestu fallvötnum landsins og rjettur þess vera óvefengjanlegur. Gæti það þá haft
vatnsvirkjanirnar i hendi sjer, hvort heldur væri eitt eða í fjelagi við aðra, sem
það þó aldrei veitti yfirtökin.
Samþykt þessa frurav. nú mundi fremur spilla aðstöðuþægindum til
þessara framkvæmda en bæta þau, og er auk þess eigi tímabær fyrir ríkisvirkjun
að sinni.
Jeg tel því frv. þetta eiga að biða þess, að framkvæmdir verði á þingsálvktun frá 26. sept. 1919, en koma þá fram i annari og betri mynd. Fyrir því
legg jeg til, að frv. verði afgreitt með svo látandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að heimild sú fyrir stjórnina til rannsókna og mælinga vegna
virkjunar á Sogsfossunum, sem felst í frumvarpi þessu, er þegar gefin með þingsályktunartillögu frá 26. sept. 1919, og með því enn fremur, að engar líkur eru
fyrir framkvæmdum af hendi ríkisins að sinni um vatnsvirkjagerð eða járnbrautarlagningu, telur deildin lögfestingu frumvarpsins eigi aðkallandi og tekur
fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 6. apríl 1921.

Sveinn Ólafsson.

Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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(A. XXXVIII, 7).

IV<1.

266. Breytlngartillögur

við frv. til laga um verslun tneð tilbúinn áburð og fóðurbæti.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 1. gr.
Fyrir »500« í fyrstu málsgrein komi:
200.
2. Við 2. gr.
a. Fyrir »fóðurbæti« fimm sinnum í greininni, í ýmsum föllum, komi:
kjarnfóður (í viðeigandi föllum og með breytingum, sem af því
leiða á öðrum orðum).
b. Aftan við 9. tölul. bætisl:
og enn fremur, hve mikill þungi síldar og salts sje i hverju iláti.
3. Við 2. gr.
Á eftir byrjunarorðunvm »Sje um« í 10. tölul. komi:
síldarkökur eða.
4. Við 3. gr.
Fyrir »fóðurbætisefna« í 2. málsgr. komi:
kjarnfóðurefna.
5. Við 6. gr.
Við 2. tölulið bætist:
Seljandi annast tilkynninguna.
0. Við fyrirsögn frv.
Fyrir »fóðurbæti« komi:
kjarnfóður.

(A. III, 6).
Ed.

267. Frumvarp

til laga um fasteignaskatt.
(Eftir 3. umr. i Nd.).
Samhljóða þskj. 254 með breytingunni á þskj. 250.
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(A. XLVI, 5).
Wd.

20$. Hreytlngartillögur

við frv. lil laga um vöruloll.
Flutuingsmaður: Jón Þorláksson.
1. Við 1. gr.
Fyrir (Krydstine) i 5. tölul. komi:
(Finer).
2. Við 1. gr.
Fyrir orðin i niðurl. næstsiðustu málsgr. »svo og munir, .......... til aðgerðar« komi:
svo og notaðir munir, er hafa verið sendir til annara landa til aðgerðar.
3. Við 2. gr.
Á eftir orðunum i 1. máisgrein »1 kr. fyrir hvert heilt kg.« komi:
nema móttakandi sanni, að alt innihald bögguls sje undanþegið vörutolli samkv. 1. gr.
4. Við 2. gr.
Orðin i niðurl. 2. málsgreinar »nje af prentuðum blöðum eða bókum«
falli burt.

(B. VIII, 5).
Ed.

200. Lög

um eignarnám á vatnsrjettindum i Andakílsá o. fl.
(Afgreidd frá Ed. 8. april).
1. gr.
Sýslunefndunum i Mýrasýslu og Borgarfjarðarsýslu er heimilað að taka
eignarnámi vatnsrjeltindi i Andakilsá og Skorradalsvatni og landspildur við
Andakilsá og Skorradalsvatn, svo sem þarf til virkjunar á Andakilsfossum.
Heimild þessi kemur til framkvæmdar þegar sýslunelndirnar hafa ákveðið að koma upp vatnorkuveri við fossana og raforkuveitu þaðan út um
sý’slurnar og fengið samþykki ráðherra til fyrirtækisins.
2. gr.
Heimild sú, er ræðir um i 1. gr., er takmörkuð á þann hátt, að enginn sje með virkjuninni sviftur vatni, sem hann þarf að nota til heimilis- og
búsþarfa eða til áveitu i ræklunarskyni, nje neinum bakaðir óhæfilegir örðugleikar um slika notkun, nje vatni, er nota þarf með þeim hætti, spilt fyrir
neinum, svo að til verulegra óþæginda horfi.
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3. gí’Pegar ráðherra hefir veitt samþykki samkv. 1. gr., eru landeigendur
og leiguliðar á þvi svæði, sem mannvirkin eiga að ná yfir, skyldir að þola
þau á löndum sinum og lóðum, svo og að láta af hendi land og mannvirki
og að þola hverskonar afnot af landi, lakmarkanir á umráðarjetti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar verksins, viðhaldi þess og starfrækslu, gegn fullu endurgjaldi, sem skal ákveða með mati, ef samkomulag
næsl ekki.
1. gr.
l’m framkvæmd eignarnámsins skal farið eftir ákvæðum laga nr. Gl,
11. nóv. 1917.

(B. X, 4).
E«I.

270. Lög

um biskupskosningu.
(Afgreidd frá Ed. 8. april).
1. gr.
Þegar biskupsembætti þjóðkirkjunnar losnar, skal það veitt samkvæmt
löguin þessum.
2. gr.
Allir þjónandi prestar og prófastar þjóðkirkjunnar, sem og guðfræðiskennarar háskólans, tilnefna 3 raenn sem biskupsefni, er rjett hafa til embætfa í þjóðkirkjunni, í þeirri röð, er þeim þykir best við eiga.
3. gr.
Rjett kjörinn biskup er sá, sem fær */» atkvæða.
Nú fær enginn þann atkvæðafjölda, og skal embæltið þá veitt þeim
þeirra þriggja, er flest fengu atkvæðin, sem kirkjustjórnin telur best til þess fallinn.
4. gr.
Nánari reglur um kosninguna setur kirkjustjórnin.
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(A. XXV, 3).
Kil.

271. Frumvarp

til Iaga uni skipulag kauptúna og sjávarþorpa.
(Eflir 2. umr. i Ed.).
/. Uin mœlingar birja.
1. gr.
í öllum íslenskum kauptúnum og sjávarþorpum, sem hafa 200 íbúa eða
fleiri, skal mæla vandiega höfnina, alt svæðið, sem kauptúnið er bygt á, og eigi
minna land umhverfis en ætla má að fullnægi vexti kauptúnsins í næstu 50 árin.
Eftir mælingum þessum skal síðan gera uppdrátt af höfninni, bænum og nágrenni hans. Undanþegnir eru þó þeir bæir, sem áður hafa látið mæla land sitt
og gera uppdrætti af þvi, sem fullnægi ákvæðum laga þessara og reglugerðar
þeirrar, sem ræðir um i 5. gr. Þá má og undanfella að mæla höfnina, ef sæmilegir uppdrættir eru til af henni, eða hvorki eru likindi til þess að hún verði
endurbætt, henni lokað eða hafskipabryggja gerð, nje útvegur geti eflst i bænum
á næstu áratugum.
2. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd í hverjum bæ annast mælingarnar og lælur
gera uppdræltina, en verkið skal unuið af mælingarfróðum mönnum, sem stjórnarráðið samþykkir og telur hæfa til þess. Pað getur krafist þess, að verkfræðingur leysi verkið af hendi, sjerstaklega ef bærinn er fjölmennur eða mælingin
vandasöm.
3. gr.
Allur kostnaður við mælingar og uppdrætli greiðist að hálfu úr ríkissjóði, að hálfu úr bæjar- eða hreppssjóði.
4. gr.
Stjórnarráðið ákveður, með hæfilegum fyrirvara, hve nær byrjað skuli á
mælingum, og um leið hve nær uppdráttum skuli lokið i hverjum bæ og hve nær
eftirrit af þeim og lýsingum, sem þeim fylgja, skuli send stjórnarráðinu.
5. gr.
Stjórnarráðið semur reglugerð um mælingarnar og hversu uppdrætlir skuli
gerðir, en fullnægja skulu þeir eftirfarandi skilyrðum:
a. Mælikvarði sje eigi minni en 1:1000. Rjettar áttir (hánorður) sjeu sýndar.
b. Á uppdrættina skulu markaðar allar byggingar og helslu mannvirki, sem
bygð eru þegar uppdráttur er gerður, allar útmældar lóðir, bryggjur, götur
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og vegir, vatnsból, vatnsveita og frárenslispípur neðanjarðar, opin ræsi og
sima- og rafmagnsleiðslur.
c. Mishæðir á landi skulu sýndar með hæðarlinum frá ákveðnu sjávarmáli, og
ákveður stjórnarráðið, hve þjettar þær skulu vera í hverjum bæ.
d. Jarðveg skal merkja með litum eða glöggum merkjum, svo sjá megi. hvað
ræktað er og hvernig (tún, garðar), og hversu óræktaða landið er (klappir,
sandur, móar, mýrar). Þá skal annaðhvort sýnt á uppdráttum eða í lýsingum, er þeim fylgja, hverjum hlulum svæðisins kann að vera hætta búin af
ágangi vatns, sjávar, snjótlóða og þvi um líkt.
e. Uppdráttunum skulu fylgja skriflegar skrár eða lýsingar, svo sem mæll verður fyrir í reglugerð (skrá yfir götur, lóðir og því líkt), sem gefi glöggar upplýsingar um öll mikilvæg atriði, er snerta ástand og skipulag bæjarins, að
svo miklu leyti sem uppdrættir bera það ekki með sjer.
0. gr.

Vanræki bæjarstjórn eða hreppsnefnd að framkvæma mælingarnar á þeim
tíma og á þann hátt, sem stjórnarráðið hefir mælt fvrir um hvern bæ, eða ljúka
uppdráttum og lýsingum í tæka tið, er stjórnarráðinu heimilt að láta vinna
verkið á kostnað blutaðeigandi kauptúns.

II. Um skipulagsuppdrœtti.
7. gr.
Skipulagsuppdrætti skal gera ytir öll islensk kauptún og sjávarþorp, sem
hafa 200 ibúa eða fleiri. Uppdrættir þessir skulu sýna skipulagsbreytingar á
bygða svæðinu og fyrirhugað skipulag á eigi minna af óbygða bæjarstæðinu en
ætla má að nægi 50 ára vexti bæjarins, enn fremur fyrirhugað skipulag á höfn
og aðalbryggju, nema undanfelt hafi verið að mæla höfnina samkv. heimild
síðast i 1. gr.
8. gr.
Rikisstjórnin annast alla framkvæmd á skipulagsuppdráttum. Hún lætur
sjerfróða menn (húsameistara, verkfræðinga) gera uppdrættina, i samráði við bæjarstjórn eða hreppsnefnd í hverjum bæ, helstu alvinnurekendur bæjarins, heilbrigðisnefnd, ef til er, og bjeraðslækni. Hún getur og boðið til samkepni um
skipulag fjölmennustu bæjanna, áður en farið er að vinna að fullkomnum skipulagsuppdrælti, einnig þeirra bæja, þar sem skipulagið sýnist liltölulega vandasamt,
eða likindi eru til þess að bærinn vaxi hraðfara.
9. gr.
Stjórnarráðið ákveður á ári bverju, hvar gera skuli skipulagsuppdrætli
og bve nær þeim skuli lokið.
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10. gr.
Allur koslnaður við skipulagsuppdrælti greiðist að hálfu úr ríkissjóði, að
hálfu úr bæjar- eða hreppssjóði.
11. gr.
Stjórnarráðið semur reglugerð um alla gerð skipulagsuppdrátta, en fullnægja skulu þeir eftirfarandi atriðum:
a. Markað sje fyrir allri hagnýtingu bæjarstæðisins, fiskreitum utanbæjar og
öðru landi, sem nauðsynlegt kann að vera fyrir atvinnurekstur bæjarins.
b. Á bæjarstæðinu skal glögglega sýnd skifting bygðar, hvar hús skuli bygð
. samstæð, hvar í sundurlausum röðum og hvar dreyfð í smáhýsi. Þá skal og
sýnt, hvar byggja megi þrílyft hús eða hærri, ef ráð er fyrir þeim gert. Þá
skal og eigi að eins markað fyrir götum, heldur og fremri og aftari húsalinum, torgum, leikvöllum og þvi líku. Á sjerstökum uppdrætti eða uppdráttum skal sýna skipulag frárenslis og vatnsveilu, að svo miklu leyti, sem gert
er ráð fyrir slíkum mannvirkjum.
c. Við gerð skipulagsins skal vandlega tekið tillit til atvinnu bæjarbúa, heilbrigðis- og þrifnaðarnauðsynja, greiðrar umferðar, brunahættu og fegurðar
bæjarins. Sjerstaklega skal þess gætt, að opinberum og öðrum helstu byggingum sje smekklega skipað, að götur sjeu ekki með lengdarbungum, hafi
hæfilegan halla og lokist á smekklegan liált. Fjarlægðir á milli húshliða í
ibúðargötum skulu að jafnaði miðaðar við það, að hornið milli lárjettrar
línu neðst úr gluggum íbúðarherbergja á aðalsólarhlið húsa og línu frá
næsta húsmæni, sem ber við loft, sje eigi meira en 26°, nema skipulag bygða
þorpsins eða balli á bæjarstæðinu geri það ókleitt, en ætíð skal miðað við
þá húshæð, sem skipulagsuppdráttur gerir ráð fyrir. Þá skal og leitast við, að
breytingar á bygða svæðinu skerði ekki óþarflega hagsmuni lóðareigenda.
d. Mælikvarði skipulagsuppdráttar skal eigi minni en 1 : 2000.
e. Skipulagsuppdrælti skal fylgja skrifleg lýsing, sem skýri frá ölluin helslu atriðum, sem varða skipulagið og eigi eru auðsæ af uppdráltum, eftir því, sem
reglugerð um uppdrætti ákveður.
Þar sem um smáþorp er að ræða, og litil líkindi þykja til að þau taki
fljóluin framförum, skal þó stjórnarráðinu heimilt að ákveða, að uppdrættirnir
sjeu nokkru einfaldari en hjer er gert ráð fyrir.
12. gr.
Þegar skipulagsuppdrætti er lokið, skal það opinberlega auglýst, og uppdrátturinn, ásamt lýsingu, hafður almenningi i bænum til sýnis, eigi skemur en 4
vikur. Eigendum þeirra húsa eða lóða, sem uppdrátturinn breylir tillinnanlega,
skal auk þess send skrifleg tilkynning um það samtimis. Skulu þeir hafa sent
alhugasemdir sinar eða mótmæli til bæjarstjórnar eða hreppsnefndar áður en
sýningarfrestur er á enda. Þegar honutn er lokið og leitað hefir verið álits byggingar- og veganefnda, þar sem slíkar nefndir eru skipaðar, ræðir bæjarstjórn eða
hreppsnefnd málið og afgreiðir það, með tillögum sínum og athugasemdum, til
stjórnarráðsins, ásamt þeim skvrslum, sem fram hafa komið í inálinu, eða eftirrit af þeim.
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13. gr.
Eftir að skipulagsuppdráttur hefir verið lagður fram til sýnis fyrir almenning, má engin mannvirki gera, sem komi í hága við hann, nema stjórnarráðið hafi auglýst breytingar á honum.
14. gr.
Áður en skipulagsuppdrættir berast stjórnarráðinu, skal það hafa skipað
3 manna skipulagsnefnd í Reykjavík, sem sje stjórninni lil aðstoðar, er dæma
skal um skipulagsuppdrætti. í nefndinni skal eiga sæti einn fulllærður húsameistari, sem átt hefir kost á að kynna sjer sjerstaklega skipulag erlendra bæja,
einn verkfræðingur og kennarinn í heilbrigðisfræði við háskólann.
Nefndin er skipuð til 5 ára, en heimilt er að skipa sömu menn á ný í
nefndina.
Sljórnin ákveður hæfilega þóknun til nefndarmanna fyrir störf þeirra.
Póknun til nefndarmanna og annar kostnaður við nefndina greiðist úr rikissjóði.
15- gr.
Jafnóðum og skipulagsuppdræltir berast stjórnarráðinu, sendir það þá, ásamt fylgiskjölum, skipulagsnefnd þeirri, sem ræðir um í 14. gr. Skal hún athuga
vandlega öll atriði skipulagsins og sjerstaklega allar þær breytingartillögur og athugasemdir, sem bæjarstjórnir eða hreppsnefndir senda með uppdráttunum, og
siðan gera rökstuddar tillögur um, á hvern hált hún álítur skipulagi hvers hæjar
best ráðið til lykta. Tillögunum skulu fylgja uppdræltir, þar sem þess kann að
vera þörf.
16. gr.
Hafi skipulagsnefnd gert breytingar á skipulagsuppdrælti einhvers bæjar,
skal stjórnarráðið senda þær bæði þeim, sem skipulagsuppdráttinn gerðu, og hlutaðeigandi bæjarstjórn eða hreppsnefnd til umsagnar. Þá er leitað hefir verið endanlegra tillagna skipulagsnefndar, staðfeslir stjórnarráðið skipulagsuppdráttinn, ef
það sjer sjer það fært, óbreyttan eða með þeim brevtingum, sem það álítur, að
til bóta sjeu, og fær hann þá gildi sem löginæt samþykt fyrir bæinn, þegar er
hann hefir verið opinberlega auglýstur.
17. gr.
Heimilt er stjórnarráðinu að láta gera skipulagsuppdrælti samkvæmt 7.—
15. gr. af kauptúnum eða sjávarþorpum með færri íbúum en 200, eftir ósk
hreppsnefndar eða ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi og skipulagsnefnd er því
meðmælt.
Eftirrit af uppdráttum yfir kauptún, svo og skipulagsuppdráttum, ásamt
lýsingum, er þeim fylgja, skal geyma í Þjóðskjalasafninu.
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lll. Um bteytingar á skipulagi bœja og eftirlit með því.
18. gr.
Ef eldur eyðir mörgum húsum samtímis í kauptúni eða sjávarþorpi, skal
bæjarstjórn (eða hreppsnefnd) tafarlaust athuga, hvort ekki sje ástæða til þess
að gera skipulagsbreylingar á brunasvæðinu, og lilkynna stjórnarráðinn álit sitt
og óskir um það.
Hvort heldur sem bæjarsljórn æskir skipulagsbreytingar eða ekki, skal
leita umsagnar skipulagsnefndar um málið.
Síðan úrskurðar stjórnarráðið, hvort breyta skuli skipulaginu eða ekki.
19. gr.
Nú vill bæjarstjórn færa út bæjarstæðið, eða að einhverju leyti breyta
því skipulagi, sem ákveðið er með skipulagsuppdrætti, og skal hún þá senda stjórnarráðinu beiðni um það, ásamt uppdráttum og upplýsingum, sem sýni Ijóslega,
hverrar breytingar er óskað og hver nauðsyn beri til hennar. Stjórnarráðið úrskurðar, hvort breyta skuli skipulaginu eða auka það, eftir að það hefir fengið
umsögn skipulagsnefndar um málið.
20. gr.
Nú hefir stjórnarráðið úrskurðað, að breyta skuli skipulagi bæjar eða
auka það, og skal þá, er um mikilvægar skipulagsbreytingar er að ræða, haga
framkvæmdum svo sem mælt er fyrir í 8. og 10.—15. gr. Smávægilegar breytingar staðfestir stjórnarráðið, ef meiri hluti skipulagsnefndar fellst á tillögur bæjarstjórnar. Allar skipulagsbreytingar skulu auglýstar opinberlega, nema þær sjeu
svo lítilfjöilegar, að þær snerti að eins hagsmuni fárra manna. Ef svo er, nægir
að bæjarstjórn tilkynni þær brjeflega þeim, sem hlut eiga að máli.
21. gr.
Skylt skal öllum bæjarstjórnum að geyma vandlega öll skjöl og uppdrætti, sem lúta að skipulagi bæjarins, og auka þá eða breyta þeim, jafnóðum
og bygðin eykst eða breytist, svo að ætíð megi glögglega sjá, hversu bærinn er
bygður og öll veruleg mannvifki, sem gerð hafa verið.
22. gr.
Stjórnarráðið felur húsameistara eða öðrum manni, sem það telur hafa
nægilega sjerþekkingu á skipulagi bæja, að liafa eftirlit með byggingu hvers
kauptúns, sem skipulagsuppdrátlur er samþyktur fyrir, eigi sjaldnar en á 5 ára
fresti. Hann skal rannsaka vandlega, hvort skipulagsákvæðum er fyllilega hlýtt
og hvort uppdrættir eru varðveittir, auknir og lagfærðir, svo sem vera ber. í
þeim bæjum, þar sem ekki er völ á hæfuin manni til þess starfs, skal það framkvæmt af eftirlitsmanni stjórnarinnar. A ferðum sínum skal eftirlitsmaður eftir
föngum leiðbeina byggingarnefndum og bæjarstjórnum um alt, er að skipulagi
lýtur. Að lokinni eftirlitsferð gefur hann stjórnarráðinu skýislu um öll þau atriði,
sem áfátt kann að vera i hverjum bæ.
Kostnað við eftirlitið skal greiða úr ríkissjóði.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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23. gr.
Nú kemur það í ljós við eftirlit eða á annan hátt, að skipulagsákvæði
eru brotin, og skal þá stjórnarráðið gera tafarlausa gangskör að því, að mannvirki þau, sem tvímælalaust fara í bága við skipulagið (svo sem bygt fyrir götu
eða á svæði, sem ákveðið var, að skyldi vera óbygt), sjeu rifin niður, nema um
hráðabirgða-mannvirki sje að ræða, t. d. byggingu eftir bæjarbruna, sem stjórnarráðið heíir fallist á.
Kostnað þann, sem af slíkum breytingum leiðir, og skaðabætur skal
greiða úr bæjar- eða hreppssjóði.
IV. Um eignarnám og skaðabœtur.
24. gr.
Heimilt skal að taka lóðir og hús eignarnámi, ef þess gerist nauðsyn
vegna skipulagsins. Vm framkvæmd eignarnámsins fer sem mælt er fyrir í lögum
nr. 61, frá 14. april 1917, um framkvæmd eignarnáms.
25. gr.
Hús og lóðir, sem að meira eða minna leyli ónýtast við skipulagsgerð,
skal meta þannig, að jafnt tillit sje tekið til þess hagnaðar og óhagnaðar, sem
stafa kann af skipulaginu, og koma þá skaðabætur því að eins til greina, að
eign hafi í heild sinni rýrnað í verðmæti.

Hafi hús eða lóð rýrst svo
byggingar, getur eigandi krafist, að
og bærinn krafist þess, að honum
sem eru minni en svo, að nota megi

26. gr.
mjög við skipulagið, að eigi megi nýta til
öll fasteignin sje keypt eftir mati. Þá getur
sjeu seldar, eftir mati, afklippur af lóðum,
til byggingar.

27. gr.
Nú hefir skipulag breytt svo lóðum eða viðhorfi þeirra á bvggingareilum,
að þær verði óhentugar til afnota; þá skal bæjarstjórn eða hreppsnefnd leitast
við að fá samkomulag inilli eigendanna um hentugri lóðaskiftingu á reitum. Ef
sainkomulag næst ekki, getur bæjarstjórn eða hreppsnefnd krafist þess, að ný
lóðaskifting sje gerð, svo framlega sem 2,3 eigenda eru því samþykkir og skipulagsnefnd styður málið.
28. gr.
Allar skaðabætur, svo og þóknun til matsmanna, skulu greiðast úr bæjareða hreppssjóði, nema um yfirmat sje að ræða. Þó verður eigi krafist, að skaðabætur sjeu greiddar fyr en sú skipulagsbreyling kemur til framkvæmda, sem
skaðabæturnar eru goldnar fvrir.
29. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld málsgrein A. og B. í 6. gr. laga nr.
19, 26. okt. 1905, um byggingarsamþyktir.
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(A. XXIII, fi).

Ed.
j

272. Breytiugartillögur

við frv. til laga um stofnun og slit bjúskapar (þingskjal 250).
Frá allsherjarnefnd.

1

1. Við 19. gr.
Aftan við 1. málsgr. bætist:
Sbr. þó 25. gr.
2. Við 26. gr.
í stað orðsins »Landssjóður« komi:
Ríkissjóður.
3. Við 36. gr. 1. málsgr.
A eftir orðunum »Iög standa lil« bætist:
að gefi saman bjón.
4. Við 39. gr. 1. málsgr.
í stað orðanna »8 krónur, og rennur það gjald í landssjóðw komi:
eftir ákvæðum aukatekjulaganna.
5. Við 48. gr.
1 stað orðanna »kenna sig við nafn hans« komi:
kenna sig við hann.
6. Við 55. gr. 2. málsgr.
1 stað orðsins »ætlaður« komi:
áskilinn.
7. Við 68. gr.
í stað orðsins »afsýking« á tveim stöðum komi:
sýking.
8. Við 75. gr.
2. málsgr. orðist svo:
Giftist sá, sem rjett á til framfærslu, á ný, fellur framfærsluskylda niður.
9. Við 110. gr.
í stað orðanna »eða til bjónaskilnaðar eftir gildistöku Iaga þessara« komi:
eða bjónaskilnaðar eftir að lög þessi gengu i gildi.
(A. XXX, 18).
Wd.

273. Breytiugartillögur

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 2. gr. Aftan við greinina skal koma nýr liður:
Til Guðm. L. Hannessonar bæjarfógeta á Siglufirði,
launabót fyrir 1920 ...................................................... kr.

2000,00
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2. Við 3. gr, a. Á eftir 1. lið skal koma nýr liður:
Heimilt skal stjórninni að verja fje til að leiða rafmagn frá orkustöðinni við Elliðaár til Vífilsstaða,
b. Á eftir 6. lið skulu koma þessir nýir liðir:
I. Til rafmagnstækja handa Röntgenstofnuninni
og kaupa á Finsenslömpum............................. kr.
II. Til Sigvalda Kaldalóns læknis, alt að ... —
III. Til GunnlaugsClaessens læknis, utanfararstyrkur —
IV. Til Jóns Kristjánssonar læknis, slyrkur til utanfarar og áhaldakaupa.................................. —
3. — 4. — a. Á undan 1. lið skulu koma tveir nýir liðir:
I. Til Jóns Straumfjörðs dyravarðar pósthússins,
launabætur árið 1920............................................ —
II. Til undirbúnings endurbyggingar Holtavegarins,
gegn því, að Rangárvallasýsla leggi fram V'a
kostnaðar................................................................—
b. Á eftir 11. lið koma þessir nýir liðir:
I. Til endurbyggingar og endurbóta á Arnarnesvita við ísafjarðardjúp....................................... —
II. Til breytinga og aðgerða á Elliðaeyjarvita . . —
III. Til endurbyggingar vitans í Sandgerði ... —
IV. Til Gests Guðmundssonar, vitavarðar við Arnarnesvitann, lífeyrir sökum meiðsla við viunu
i þartir starfsins................................................. —
4. — 5. — a. Á eftir 2. lið skulu koma tveir nýir liðir:
I. Launabætur Ólafs Rósenkranz dyravarðar fyrir
1920..........................................................................—
II. Dýrtiðarbætur til háskólaritara ...... —
b. Á eflir 7. lið skal koma nýr liður:
Launabætur’ til kennaranna Sigurbjörns Á. Gíslasonar og Guðmundar Kristjánssonar fyrir 1920 . —
c. Á eftir 13. lið skulu koma þessir nýir liðir:
I. Til unglingaskólans í Hjarðarholti................... —
II. — Hvitárbakkaskólans, viðbótarstyrkur. . . —
III. — Flensborgarskólans, viðbótarstyrkur. . . —
d. Á eftir 14. lið skal koma nýr liður:
Kenslu- og utanfararstyrkur blindrar stúlku, . . —
gegn því, sem til vantar, annarsstaðar frá.
5. — 0. — a. Á eftir 1. lið skal koma nýr liður:
Til alþýðubókasafns í Reykjavík............................. —
b. Á eftir 8. lið skal koma nýr liður:
Til Einars Jónssonar, dýrtiðarbót fyrir 1921 . . —
c. A eftir 11. lið skulu koma þessir nýir liðir:
I. Til Kristínar Jónsdóttur málara, til Rómafarar. —
II. Til Ríkharðs Jónssonar, til Rómafarar ... —
d. Á eftir 21. lið skal koma nýr liður:

18000,00
8000,00
2500,00
2500,00

500,00

7000,00

20000,00
25000,00
10000,00

400,00

700,00
600,00

4400,00
3000,00
3000,00
5450,00
1000,00

2000,00
2060,00
1000,00
1000,00
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Styrkur til útgáfu Prestafjelagsritsins . . . . . kr. 1000,00
0. Við 7. gr. a. Á eftir 4. lið skulu koma þessir nýir liðir:
I. Til Búnaðarfjelagsins, til verkfærasýningar . . — 20000,00
II. Til Einars Sæmundssonar skógarvarðar, launabætur fyrir 1920 ................................................. —
440,00
b. Á eftir 6. lið skal koma nýr liður:
Til heimilisiðnaðarsýningar í Reykjavík .... — 2000,00
c. Á eftir 11. lið skal koma nýr liður:
Til aðstoðarmanns húsagerðarmeistara 1921 ... — 8312,50
7. — 10. — Á eftir greininni skal koma ný grein:
Heimilt skal stjórninni að verja fje til að
leggja slillag úr efninu »Terrazzo« á gólfin í listasafnshúsi Einars Jónssonar, i Safnahús ríkisins og
aðrar opinberar byggingar, eftir því sem þörf þvkir.

(A. XXVIII, 2).
274.

lil.

B’efndarállt

um frumvarp lil laga um bifreiðaskatt.
Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og hefir, að einum nefndarmanni
undanskildum, orðið á eitt sátt um, af þeim ástæðum, sem teknar eru fram
i athugasemdum við stjórnarfrv., að ráða háttvirtri deild lil að samþykkja það
með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.
Fyrir »15 kr.« í fyrri málsgr. komi:
12 kr.
2. Við 5. gr. Greinin falli burt.
Alþingi, 8. apríl 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.
Þórarinn Jónsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.
Hákon J. Kristófersson.

Porl. Guðmundsson,
framsögum.
Sveinn Ólafsson.
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(A. IV, 2).
275. Aíefhdarálit
um frumvarp til laga um leslagjald af skipum.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og orðið á einu máli um það, að
nauðsyn beri til að það nái fram að ganga, enda litur hún svo á, að það sje í
samræmi við frv. til laga um skalt af fasteignum, er nú liggur fyrir þinginu og sennilegt
er, að samþykt muni verða. Aftur á móti telur nefndin, að með frumvarpi stjórnarinnar sje heldur langt gengið hvað skatthæðina snertir.
Þó nefndinni sje það Ijóst, að þörf ríkissjóðs fyrir auknar tekjur sje svo
brýn, að varhugavert sje, eins og nú er ástatt, að draga úr þeirri viðleitni að afla
honum sem mestra tekna, þá hefir hún, eins og sjá má af breytingartillögum
þeim, er hún leggur til að gerðar verði á trumvarpinu og hjer fara á eftir, horfið
að því ráði, að lækka skatt þennan nokkuð, enda þær tillögur hennar í samræmi
við áður gerðar tillögur hennar í sambandi við frv. til laga um fasteignaskalt, er
nú liggur fyrir þinginu og telja má, sjerstaklega að því leyti, er húsin snertir,
hliðstætt þessu frumvarpi.
Til þess að bæta að nokkru leyti upp þann halla, er verður af niðurfærslutillögu nefndarinnar, ef samþykt verður, leggur hún til að taka lestagjald
af smærri skipum en frumvarpið gerir ráð fyrir. Hversu miklu sá tekjuauki
mundi nema, er ekki gott að segja um, allra sist svo óskeikult væri, því skýrslur
þær, sem fyrir hendi eru og helst ætti að mega byggja á í því efni, eru ekki svo
áreiðanlegar sem skyldi, enda slíkt miög á reiki ár frá ári.
Nefndin hefir ekki viljað leggja til að taka lestagjald af þeim skipum, er
væru neðan við 5 tonn, og telur hún það i samræmi við það, að samkvæmt
fyrirhuguðum lögum um fasteignaskatt, er gert ráð fyrir að sleppa verðlitlum
húsum og lóðum við skatt.
Það virðist nefndinni ekki viðeigandi að skaltskylda þau skip, er talin
væru algerlega ónothæf til sjóferða, eða af einhverjum öðrum ástæðum ekki væru
notuð á gjaldárinu.
Tillaga nefndarinnar er að ráða hátlvirtri deild til að samþykkja frumvarpið með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.
í staðinn fyrir »12« komi:
5.
2. Við 4. gr.
Á eftir orðunum »fult gjald« komi:
Gjaldfrjáls eru þau skip, sem eigi eru notuð á gjaldárinu.
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3. Við 5. gr.
A eftir orðunum »fyrir 1 ár í senn« komi:
Þó sje það samþykt í sameinuðu þingi með

atkvæða.

Alþingi, 6. apríl 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.
Sveinn ólafsson.

Ilákon Kristófersson,
framsögumaður.
í’orl. Guðmundsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.
Þórarinn Jónsson.

Jakob Möller.

(B.«IV. 2).
276.

Hd.

Kefndarálit

um frumvarp til laga um sóknargjöld (þingskj. (57).
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og leggur til, að háttv. deild sain
þykki það eins og það liggur fvrir frá háltv. efri deild.
Alþingi, 8. apríl 1911.
M. J. Kiistjánsson,
formaður.

Hákon J. Kristólersson,
framsögum.

Þórarinn Jónsson.

Sveinn Olafsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.
Þorl. Guðmundsson.

Jakob Möller.

(B. XXII. 3).
Ed.

277.

Hefndarálit

um frumvarp til laga um sölu á landspildu, tilheyrandi Þingevraklaustursprestakalli, til Blönduóshrepps.
Erá landbúnaðarnefnd.
Nefndin heíir athugað frumvarp þetla og er sammála um að Ieggja til,
að það verði samþvkt með þessari
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BREYTINGU.
2. gr. frumvarpsins falli burt.
Alþingi, 8. april 1921.
Hjörtur Snorrason,
tormaður.

Guðmundur Ölafsson,
skrifari og framsögum.

Sigurður Jónsson.

(A. VI, 5).
E<I.

278.

lefmlarálil

um frv. til laga um einkasölu á tóbaki og áfengi.
Frá meiri hlula fjárhagsnefndar.
Fjárhagsnefnd hefir klofnað í þessu máli. Vill minni hluti nefndarinnar
(háttv. 2. landsk. þingm. og háttv. 2. þingm. Gullbringu- og Kjósarsýslu), að
það verði felt, en víð undirritaðir leggjum til, að það verði samþykt, þó þannig,
að úr því sje numin öll ákvæði um áfengissölu. Hefir fjárhagsnefnd um það loforð meiri hluta lyfjasölunefndar, að ákvæði um ríkiseinkasölu áfengis verði tekin
inn í frv. það, er fyrir þinginu liggur um einkasölu á lyfjum, sem að ýmsu leyti
þykii hetur viðeigandi.
Samkvæmt þessu gerir nefndin svo feldar

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr.
a. Síðari málsl. 1. málsgr. (»Hið sama .... áfengis«) falli niður.
h. Fyrir orðin: »eða áfengi, ef með hið síðarnefnda er farið samkv. bannlögum og« í síðari málsgr. komi:
ef.
c. Fyrir »12. gr.« í sörnu málsgr. komi:
11. gr.
2. Við 2. gr.
í stað 2.-4. málsl. (»Áfengi má . . . . áfengissöluna«) komi:
Um tóbakssöluna setur ríkisstjórnin nánari reglur.
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3. Við. 5. gr.
Upphaf greinarinnar orðist þannig:
Kikisstjórnin ákveður í reglugerð, hvernig fara skuli með tóbaksbirgðir
þær, sem fyrir hendi kunna að vera o. s. frv.
4. Við 6. gr.
Síðari málsgr. falli niður.
á. Við 7. gr.
Greinin orðist þannig:
Verslunin skal greiða hinn lögákveðna tóbakstoll þar, seni tóbakið er
fyrst flult í land, og á þann hált og á þeim tíina, er tolllög mæla fyrir.
6. Við 9. gr.
a. Fyrir orðin »nefndum vörum« í 1. málsl. komi:
tóbaki.
b. Fyrir orðið »varanna« í 2. málsl. komi:
þess.
7. Við 10. gr.
Greinin otðisl þannig:
Ríkisstjórnin ákveður hámarksverð lóbaks í smásölu.
8. Fyrirsögnin verði:
Frumvarp til laga um einkasölu á tóbaki.
Alþingi, 8. apríl 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
ritari.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Guðjón Guðlaugsson.

(A. XLVI, 6).
B«l.

279. Breyttngartlllaga

við frumvarp til laga um vörutoll.
Frá fjárhagsnefnd.
Við 1. gr. tölulið 2.
a) Á eftir »sláttuvjelum« komi:
og öðrum heyvinslutækjum, vögnum, kerrum, hjólum og hjólásum, skilvindum og öðrum smjörgerðartækjum og ostagerðar.
b) Á eítir »heilum og i hlutum« komi:
rafmagnsvjelum og rafmagnstækjum, lóðarvindum, akkerisvindum.

Alpt. 1921. A. (33. löggjafaiþing).
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(B. XXXV, 2).
MTd.

2SO. IWef'ndarállt

um frumvarp til laga um hvíldartíma háseta á íslenskum botnvörpuskipum.
Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefir ekki getað oröiö samferöa um þetta mál. Tveir nefndarmenn hata ekki getað fallist á, að rjett sje að skipa þessu með lögum. Meiri
hluti nefndarinnar sjer aftur á móti ekkert atliugavcrt við það, þó að frv. þetta
vrði samþykt.
Meiri hlutinn lítur svo á, að það geti verið varhugavert að skella skolleyrunum við kröfu sjómannastjettarinnar í þessu efni. Og það verður að telja
sannað, að hjer sje utn eindreginn vilja þeirra manna að ræða, sem veiðar
stunda á botnvörpuskipum. Meðal annars má vísa til hinna eindregnu áskorana
frá mörgum hundruðum sjómanna, sem þinginu hafa borist um þetta, auk þess
sem það hlýtur að sýnast eðlilegt, að löggjöfin hlutist til um það, sem að því
miðar að vernda heilsu og starfsþol manna. En hjer virðist nokkur hætla á
ferðum í því efni, ef ekki er að gert. Eru um hinar miklu vökur og ofþreytu
sjómanna á botnvörpuskipunum óvefengdar frásagnir svo margra manna, skýrðar
með dæmum og atburðum, að ekki verður á móti mælt.
Pá er á það að líta, hvort lögmæltur hvíldartimi, eins og frv. ráðgerir,
mundi verða til þess að draga úr fiskveiðum á botnvörpuskipum. Meiri hlutinn
fær ekki sjeð, að svo muni verða. Enda hverjum auðsætt, að þegar menn hafa
vakað við stranga erfiðisvinnu, jafnvel svo sólarhringum skiftir, þá hlýtur að
draga svo úr vinnu þeirra, að gagnið af henni hverfur nær með öllu. Enda
hefir það verið upplýst, að skip hafa orðið að hætla veiðum vegna þess, að
enginn maður var lengur fær til þess að halda vinnu áfram vegna ofþreytu og
svefnleysis. Slíkt þarf ekki að koma fyrir, ef þelta frv. yrði að lögum. Eftir því
geta ávalt 3/4 hlutar háseta verið að veiðum, og liggur í augum uppi, að það er
hagkvæmara fyrirkomulag en það, sem nú tiðkast, og hvorutveggja betur borgið,
fólki og framleiðslu.
Og jafnvel þótt svo væri, að komið gæti fyrir, að drægi úr veiði i eitt og
eitt skifti vegna lagasetningar um þetta, þá verður þó meira að líta á hitt, að
heilsa og starfsþol heillar stjettar biði ekki af því þann hnekki, sem þjóðinni
gæti komið í koll fyr en varir.
Pá hefir minni hluti i nefndinni viljað láta þetta vera samningsmál sjómanna og útgerðarmanna.
Samningar milli sjómanna og útgerðarmanna eru nú algengast þannig,
að fjelög beggja aðilja gera með sjer samning fyrir einhvern ákveðinn tíma,
venjulegast eitt ár. í þeim samningi eru ekki önnur ákvæði en þau, sem snerta
kaupið beint eða óbeint. Pykir það vera ærið efni til þess að deilur geti út af
því risið, og er skamt á að minnast. En væri farið að semja um þetta, bætist
við nýlt atriði, sem sisl er fvrir að synja, nema harðar deilnr gætu risið út af.
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Gæli þá svo farið, að bolmagni yrði beilt, og hefði þá sá betur, sem sterkari
væri í þann og þann svipinn. í ár yrðu t. d. sjómenn sterkari og næðu fram
sinni upprunalegu kröfu um 8 stunda hvíld í sólarhringi, næsta ár yrðu það útgerðarmennirnir, sem rjeðu, og þá yrði hvíldartíminn ekki nema t. d. 2 stundir
í sólarhringi, sjómenn næðu svo aftur yfirlökunum á þriðja árinu og settu hvíldartimann 10 eða 12 stundir, og enn breyttist svo á fjórða árinu, að útgerðarmenn
yrðu ofan á og vildu þá ekkert um þetta semja. Þannig virðist þetta eins og
skapað til þess að geta haldið uppi ríg og reipdrætti milli þessara stjetta.
Þá eru fyrir utan fjelög þessara stjetla bæði sjómenn og útgerðarmenn,
sem teldu sig ekkert bundna við samninga þessara fjelaga og færu eigi eítir
þeim, og getur þá orðið sin reglan um hvildartíma á hverju skipi, eða jafnvel
engin á sumum.
Því hefir verið haldið fram í þessu máli, að sjósókn hjer við Iand sje
svo erfið, veðrátta slirð og stopul veiði, að menn verði mikið á sig að leggja
þegar færi gefst, og þvi megi ekki selja um þetta neinar reglur. Meiri hlulinn vill
síst neita því, að menn hafi lagt á sig miklar vökur og erfiði við veiðiskap hjer,
bæði fyr og siðar, og þess þurfi enda við. En hitt dylst honum heldur ekki, að
í þessu efni muni vera lang-lengst gengið á botnvörpuskipunum. Þau skip eru
svo stór og með svo fullkomin veiðitæki, að þau geta verið að veiðum, og gera
það lika, dögum og vikum saman, þó að bátar, og það jaínvel hinir stærstu olíuvjelabálar, geli ekki haldist við veiðar vegna veðurs.
Og þegar nú hásetum á botnvörpuskipunum er eftir frv. eigi ætlaður
lengri hvildartími en 6 klst. á sólarhring, þegar skip er að veiðum, verður eigi
annað sagt en að lijer sje farið svo hóglega í sakir, sem verða má. Er það og
óskiljanlegt, að nokkur geti ímyndað sjer, að menn inni af hendi meiri vinnu
með því að vaka hvildarlaust sólarhring eftir sólarhring heldur en ef þeim er
veitt hvíld til að safna nýjum kröftum. Og botnvörpuskipin eru svo slór, að það
sýnist auðgert að koma á þeirri vinnuskiftingu, sem frv. fer fram á, og það ætti
á engan hátt að geta dregið úr aflabrögðum. Með því er lika komið í veg fyrir,
að skipið þurfi að hætta veiðum vegna ofþreytu og svefnleysis skipshafnar, eins
og oft mun hafa komið fyrir.
Einn nefndarmanna hreyfði þvi, að rjett væri að skipstjóri bæri ábyrgð á
því, að lögum þessum sje hlýtt, þar sem hann hafi alt framkvæmdavald á skipi
sínu; og öðrum nefndarmanni þykja sektarákvæðin í frv. of há.
Eru um þelta gerðar breytingartillögur, sem fylgja bjer með, og ræður
meiri hluti sjávarútvegsnefndar hv. deild til samþykkja frv. með eftirfarandi
BREYTINGARTILLÖGUM.
1. Við 5. gr. í stað »Skipstjóri og............bera« komi:
Skipstjóri ber.
2. Við 6. gr. í stað »2000—20000« komi:
1000 — 10000.
Alþingi, 9. apríl 1921.
M. J. Kristjánsson,

Jón Baldvinsson,

form.

frsm. raeiri hluta.

Þorl. Guðmundsson.
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(A. XXX. 19).
Md.

281. Breytingartlllaga

við frv. til fjáraukalaga fyrir áriu 1920 og 1921.
FlutnÍDgsmenu: Eiríkur Einarsson, Porl, Guðmundsson og Gunnar Sigurðsson.
Við 4. gr.
Eftir 7. lifl bætist nýr liður, er orðist svo:
Til mótorbátaferða frá Reykjavik til kauplúnanna í
Árnessýslu................................................................................................
Styrkurinn veitist eftir tillögu sýslunefndar ÁrnesÍDga.

kr. 12000,00

(B. XLII. 3).
Wd.

383. Álit

um frv. til laga um stofnun Ríkisveðbanka Islands.

Frá minni hluta peningamálanefndar.
Minni b). nefndarinnar hefir ekki getað orðið samferða hv. meiri hluta
i flutningi ofangreinds frv., og bera til þess tvær aðal-ástæður. 1 fyrsta lagi sú,
að frv. fer ekki i þá ált, sem til var ætlast með þingsályktunartillögunni frá 1919,
sem sje að koma á fót »sjerstakri lánsstofnun fyrir landbúnaðinn, er veitt geti
bændum hagkvæmari lán til búnaðarbóta en nú er kostur á«, og í öðru lagi vegna
þess, að bankastofnun á þeim grundvelli, sem frv. gerir ráð fyrir, kemur ekki að
neinum notum um ófyrirsjáanlega Iangan tima, og til bankans stofnað, á grundvelli frv., á óheppilegum tíma.
Um fyrra atriðið viljum við taka þetta fram: Með þvi að samþ. frv. það,
er hjer liggur fyrir, er algerlega horfíð frá þeim grundvelli, sem lagður var með
þingsál.tiII. 1919 — og meira en það. Frv. gerir ráð fyrir, að sjóðir þeir, Ræklunarsjóðurinn, sem sjerstaklega er stofoaður til þess aö veita landbúnaðinum
hagkvæm ræktunarlán, og Kirkjujarðasjóðurinn, sem veill hefír bændum hagkvæm lán til jarðakaupa, eigi að renna inn í hinn fyrirhugaða veðbanka. En
með því er landbúnaðurinn sviftur þeim hagfeldu lánum og sjerlega lágu vaxtakjörum, sem þessir sjóðir veita landbúnaðarlánþegum, því það er fullvíst, að veðbankinn getur ekki veitt slik útlánsvaxtakjör, sem Ræktunarsjóðurinn nú veitir
og sjálfsagt er að óbreylt verði í framlíðinni. Ef gera má ráð fyrir, að útlánsvextir Rikisveðbankans yrðu
— og það teljuin við sennilegt — þar sem
hann eingöngu verður að útvega sjer veltufje með sölu bankavaxtabrjefa sinna,
þá yrði árgjald af 10 þús. kr. láni, veittu til 50 ára með jöfnu árgjaldi, hjá Ríkisveðbankanum kr. 679,14, en bjá Ræktunarsjóði, með núverandi vaxtakjörum, kr.
465,50.
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Nú er það ö’lum vitanlegt, að ræktun landsins er eitthvert mesta þjóðþrifamál vort, þvi auk þess sem jarðræktin er aukning á hinunr arðberandi þjóðarauði, og það þeiin þjóðarauði, sem ekki verður í burtu fluttur, þá er og ræktun landsins öflugasta meðalið tii viðhalds og þróunar þjóðernisins. Hjer, ekki
siður en annarsstaðar — nema fremur sje —, er fyrsla skilyrðið fyrir jarðræktarstarfsemi hagkvœa ar lánveitingar með lágnm vaxtakjörum.
Af því, sem hjer er sagt, teljum við óverjandi að taka þann litla sjóðstofn, sem ríkið hefir nú umráð yfir til ræktunarlána, og verja honum til annara
lánveitinga. Þvert á móti álítum við, að etla beri Ræktunarsjóðinn, t. d. með
lántöku eriendis, jafnskjótt og vexlir lækka. Fje þvf, sem rikið tapaði í vaxtamismun, teldum við betur varið á þann hátt en að eyða þvi til starfrækslukostnaðar bankastofnunar eins og þeirrar, er frv. fer fram á, og sem þó að sárlitlu
ieyti gæti bætt úr hinni almennu veðlánaþörf.
Þá er annað aðaiatriðið. Bankastofnunin bætir ekki að neinunr mun úr
lánsþörf þjóðarinnar um fyrirsjáanlegan tíma.
Eins og til bankans er slofnað með frv„ þá er veltufjáraukning, fram
yfir það, sem stofnsjóðirnir (Ræktunarsjóður, Kirkjujarðasjóður og Viðlagasjóður)
leggja til, bygð eingöngu á sölu bankavaxtabrjefanna. Háttv. höfundur frumv.,
svo og flytjendur þess, gera ekki ráð fyrir sölu bankavaxtabrjefanna á erlendum
markaði, og erum við þar sömu skoðunar, þar eð vitanlegt er, að erlendis er
mjög mikið útboð á allskonar verðbrjefum, og það með hærri vaxtakjörum en
umrædd veðbankabrjef munu gefa, og með styttri innlausnarfresti. Pá er að athuga skilyrðin fyrir sölu brjefanna innanlands. Pvi miður mun sparisjóðsinnstæða
landsmanna hafa lækkað að stórum mun síðastliðið ár og fyrirsjáanlegt að hún
muni lækka enn þá meira á yfirstandandi ári. En við það minkar kaupgeta
þeirra, er helst höfðu fje aflögu til verðbrjefakaupa, og sjerstaklega dregur það
úr kauplöngun manna, er þeir sjá, að þeir þurfa að skerða inneignir sínar til
þess að greiða með þeim daglegar lífsnauðsynjar. En löngun íslendinga til vaxtabrjefakaupa befir aldrei mikil verið, sem sjá má af því, bvað þátttaka almennings
i Rikissjóðsláninu var sáratreg, svo og af þvi, hversu illa hefir gengið að selja
bankavaxtabrjef Landsbankans, og það á þeim árunum, er sparisjóðseign landsmanna jókst ura margar miljónir króna árlega. Pess ber lika að gæta, að sparisjóðsfje landsmanna er að langmestu leyti, eða því nær eingöngu, smáupphæðir
og eigendurnir hafa i langflestum tiifellum það markmið að safna fje til eignakaupa, i því skyni að geta orðið sjálfslæðir atvinnurekendur. Hjer eru, þvi miður,
sárfáir efnamenn, sem keypt geta verðbrjef, með það fyrir augum að geta lifað
að miklu eða öllu leyti af vöxtum þeirra, en erlendis eru það einmitt slíkir menn,
— og þó einkum þeir, sem farnir eru að missa starfslöngunina — sem verja fje sinu
til verðbrjefakaupa. Af þessu má ráða um sölumöguleika veðbankabrjefanna.
Pegar þar við bætist, að til bankans er ráðgert að stofna á þeim tima, sem vextir
af innlánsfje í bönkum og sparisjóðum er alt að 6°/o, þá er auðsætt, að veðbankinn þyrfti að setja útlánsvexti sfna óhæfilega háa, til þess að einhver von væri
um sölu verðbrjefanna. En það teljum við sáraóheppilegt, að bankinn yrði þegar
í byrjun að setja útlánsvexti sina hærri en almenna fasteignalánsvexti. Auk þess
er bankastofnunin þá algerlega óþörf, eða jafnvel til hins verra, þvi þess verður
að gæta, að með sölu vaxtabrjefanna á innlendum markaði skapar bankinn ekkert nýtt lánsfje i landinu, heldur tekur hann fje frá öðrum lánsstofnunum landsins.
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Af framangreindum ástæðum ráðum við háttv. deild frá að samþykkja
frumvarp þetta,
Alþingi, 8. apríl 1921.
Jón A. Jónsson.

l’jetur Þórðarson.

(A. XXX, 20).
B’d.

283. Bfeytiugartillögur

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá fjármálaráðherra.
1. Við 6. gr. 14. Liðurinn falli buit.
2. — 10. — 1. í stað »30 ára«, »5’/o« og »28 árum« koroi:
40 ára, 6°/o og 38 árum.
3. — 10. — 2. Siðasti málsliður orðist svo:
Lánið ávaxtast með 6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 30 árum.

(A. XVIII, 5).
Bd.

284. Lög

um breyting á lögum nr. 54, 30. júli 1909, um stofnun vátryggingarfjelags
fvrir fiskiskip.
(Afgreidd frá Nd. 9. april).
1. gr.

2. grein laganna orðist svo:
Vátryggingarfjelag það, sem stofnað var með lögum 30. júli 1909 og
nefnist Samábyrgð Islands á fiskiskipum, og sem i lögum þessum er nefnt
»Samábyrgðin«, tekst á hendur:
a. Endurtrygging fyrir islensk ábyrgðarfjelög skipa og báta, á helmingi eða alt
að helmingi þess hluta af tryggingarhæfu verði skipa þeirra og báta, erfjelögin sjálf taka að sjer ábyrgð á.
b, Beina vátrygging á skipum og bátum.
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c. Tiygging á afla, veiðarfærum og útbúnaði, ef um algerðan skiptapa er
að ræða.
Fjelagið tekur aðallega ábyrgð á þeim skipuni og bátum, sem ætluð
eru til fiskveiða eða flutninga við ísland.
2. gr.
3. grein laganna orðist svo:
Ríkissjóður ábyrgist með alt að 800000 kr., að fjelagið fullnægi skuldbindingum sínum. Ef það getur eigi af eigin ramleik borgað skaðabætur, sem
þvi er skylt að greiða, leggur ríkissjóður til það, er á vantar, þó aldrei meira
en áður nefnda upphæð.
Ef fjelagið hefir orðið að leita aðsloðar rikissjóðs til þess að greiða
skaðabætur, skal styrkur sá, er það hefir þegið af rikissjóði, að viðbættum
l'/s’/o í árlega vöxtu, endurgreiddur smátt og smátt, eftir þvi sem efni þess levfa.
3. gr.
5. gr. laganna:
í stað orðanna »3000 kr.« komi 10000 kr.
4. gr.
0. grein laganna falli burt.
3. gr.
7. grein laganna:
1. málsgrein og stafliður a orðist þannig:
Um greiðslu og frádrátt skaðabóta skal nánara ákveðið i reglugerð
Samábvrgðarinnar; meðan ábvrgð ríkissjóðs stendur, skulu þar jafnan fast
ákveðin þau atriði, er nú skal greina:
a. Tjón, er orsakast af því, að verðmæti hefir verið lagt i sölurnar af vátryggjanda hálfu, til þess að komast hjá meira tjóni eða til að bjarga öðrum
eigum, vátrygðum í Samábyrgðinni, greiðist að fullu.
fi. gr.
9. grein laganna orðist svo:
Sjórjettarpróf skal halda um hverskonar tjón, sem bóta er krafist fyrir
eftir lögum þessum, nema stjórn Samábyrgðarinnar telji það óþarft, enda sje
henni gert viðvart um það með nægilegum fyrirvara.
7. gr.
Inn í 12. grein laganna bætist orðið »gerðardómi«, á undan orðunum
»ef þess er heldur óskað.«
8. gr.
í fvrstu málsgr. 13. greinar laganna falla burt orðin: »til 5 ára i
senn«. Sömuleiðis falla burt i niðurlagi greinarinnar þessi orð: »Til kostnaðar við stofnun fjelagsins og stjórn leggur landssjóður því til 3000 kr. á ári í
ivrstn 3 árin«.
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9. gr.
14. grein laganna falli burt.
10. gr.
16. grein laganna:
í stað orðanna »1000 kr.« komi: 2000 kr.; og í stað orðanna »yfirdómi
landsins« komi: hæstarjetti rikisins.
11. gr.
l’á er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn i
texta laga nr. 54, 30. júlí 1909, og getur konungur þá gefið þau lög út, þannig brevtl, sem lög um vátryggingarfjelag fyrir fiskiskip.

(A. IV, 3).
lil.

285. Breytingartlllagn

við frumvarp til laga um lestagjald af skipum.
Frá fjárhagsnefnd.

Við 1. gr.
í staðinn fyrir »2 krónur« komi:
1,50 kr.

(A. I, 6).
liil.

286. Fruiuvarp

til laga um hlutafjelög.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
Samhljóða þskj. 261.
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(A. XXIII, 7).
JVd.

287. Irumvarp

til laga uiu stofnun og slit hjúskapar.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
I. kap.

Um festar.
1. gr.
Það eru festar, þegar karlmaður og kona hafa heitið hvort öðru
eiginorði.
2. gr.
Xú slitna festar, og annað hjónaefna á aðallega sök á því, og skal það
þá bæta hinu tjón út af ráðstöfunum, er gerðar hafa verið vegna væntanlegs
hjúskapar og sennilegar þykja verið hafa.
3. gr.
Xú verður festarkona þunguð af völdutn festarmanns síns, og festar
slitna siðan, af ástæðum, sem hann á aðnllega sök á, og skal hann þá gjalda
henni hæfilegar bætur fvrir ráðspjöllin.
1. gr.
Xú mátti eigi hjónaefni gifta án samþvkkis foreldra eða lögráðamanns,
samkv. <S. og 9. gr., og verður það þá eigi skaðabótaskvlt samkvæmt 2. gr.,
nema það haíi hatt samþykki þeirra lil festanna.
Karlmanni verður eigi gert að greiða skaðabætur samkvæmt 3. gr.,
nema hann hafi verið 21 árs, er konan varð þunguð.
5. gr.
Mál samkvæmt 2. og 3. gr. skal höfða innan árs frá festaslitum.
6. gr.

Loforð um bætur fyrir óorðin festaslit eru ógild.

II. kap.
Um hjónavígsluskilyrði.
gr.
Bannað er að vígja vngri karlmann en 21 árs og yngri kvenmann en
18 ára, nema leyfi stjórnarráðs komi til.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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8. gr.
Nú er annað hjónaefna yngra en 21 árs, og má þá eigi vígja það án
sainþykkis foreldra, nema það hafi verið gift áður.
Nú er annað foreldra látið eða svift foreldraráðum, geðveikt eða hállviti, eða miklir erfiðleikar á að ná til þess, og nægir þá samþykki hins. Nú
er högum beggja toreldra háttað svo, sem hjer greinir, og þarf þá samþykki
lögráðamanns.
9. gr.
Nú er maður sviftur lögræði, og má þá eigi vigja hann án samþvkkis
lögráðamanns.
10. gr.
Nú synjar foreldri eða lögráðamaður samþykkis til hjúskapar, og getur þá stjórnarráðið leyft vígsluna, nema gild ástæða sje til neitunar, enda leiti
stjórnarráðið áður umsagnar hjónaefnis og foreldris (lögráðamanns).
11. gr.
Nú er maður geðveikur eða hálfviti, og má þá eigi vigja þann mann.
12. gr.
Nú er annað hjónaefna haldið sóttnæmum kvnsjúkdómi, llogaveiki
(epilepsi), holdsveiki eða smitandi herklaveiki, og má þá eigi vígja það.
13. gr.
Bannað er að vigja skvldmenni í beinan legg og svstkin.
14. gr.
Bannað er að vigja mann og afkvæmi hróður eða systur, nema levfi
stjórnarráðs komi til.
15. gr.
Bannað er að vigja mann og foreldri eða afkvæmi þess, er hann
áður átti.
lfi. gr.
Bannað er að vígja mann, sem giftur er fyrir.
17. gr.
Nú hefir kona verið manni gefin, og má þá eigi vígja hana á næstu
10 mánuðum eftir slit fyrra hjúskapar, nema óþunguð sje af völdum bónda
síns eða 10 mánuðir sjeu liðnir frá samvistaslitum.
18. gr.
Nú hefir annað hjónanna verið gift og fjárfjelag með hjónunum þá er
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hjúskap þeirra sleil, og œá þá eigi vigja það, nema skiltaráðandi hafi tekið
búið til skifta eða einkaskiftum sje lokið. Þó getur stjórnarráðið leyst undan
þessu skilyrði, standi sjerstaklega á.
III. kap.
Cm lýsingu.
19. gr.
Hjónavigsla niá eigi fara fram, nema lýst sje áður með hjónaefnunum,
sbr. þó 25. gr.
Bæði hjónaefnin skuiu beiðast lýsingar hjá vígslumanni þar, er brúður
á heima. Nú er brúður eigi heimilisföst hjer á landi, og skal þá beiðast lýsingar hjá vigslumanni þar, er brúðgumi á heima. Nú er hvorugt hjónaefna
heimilisfast hjer á landi, og má þá beiðast lýsingar þar, er annaðhvort dvelur.
20. gr.

Lýsiug má ekki 1‘ara fram, nema þvi að eins, að vigslumaður hafi
fengið fullgild skilriki um það, að hið fyrirhugaða hjónaband komi ekki i
bága við fyrirmæli 7,—18. gr. Til trvggingar skal hann krefja hjónaefni um
vottorð tveggja áreiðanlegra svaramanna, er báðir ábyrgist, að engin hindrun
sje til fyrir bjónabandinu. Stjórnarráðið getur þó leyft vígslu án svaramanna,
standi sjerstaklega á, og kemur þá undanþága þess i stað vottorðs svaramanna.
Neiti vigslumaður lögmæti framlagðra skilrikja, getur hvort hjónaefna um sig
heimtað brjeflegan úrskurð hjeraðsdómara um ágreininginn.
21. gr.

Nú hafa hjónaefni fullnægt skildögum næstu greinar á undan, og fer
þá lýsing fram sem fyrst.
Geta skal nafna bjónaefna, stöðu þeirra, heimila og fæðingardaga, þá
er lýst er með þeim.
22. gr.
Lýsing fer fram með auglýsingu á almannaiæri, bæði þar, er brúður
og brúðgumi á heima. Nú er annað hjónaéfna heimilislaust, og fer þá lýsing fram
þar, er það dvelur. Auglýsing skal uppi vera 3 vikur.
Standi prestur fvrir týsingu, skal festa auglýsingu á kirkju. Standi
valdsmaður fyrir lýsingu, fer i kaupstöðum um birtingu auglýsingar sem þar
er venja um auglýsingar þær, er almenning varöa. En i sveitum lætur sýslumaður hreppstjóra festa auglýsinguna á þingslað hrepps þess, er brúður og
brúðgumi er til heimilis eða dvalar.
Nú á annað hjónaefna heima erlendis, og fer þá um lýsingu þar eftir
nánari fyrirskipun stjórnarráðsins.
23. gr.
Meinbugum skal Iýsa fyrir vígslumanni þeim, sem lýst heíir til hjúskapar.
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24. gr.

Nú er lýsingarfrestur liðinn og engum meinbugum lýst, og fær vigslumaður (prestur) þá hjónaefnum voltorð um lýsinguna og um að engum meinbugum hafi verið lýst.
25. gr.

Undanþágu frá bjúskaparlýsingu má fá með konunglegu leyfisbrjefi.
Nú er annað hjónaefna hættulega veikt, og þarf þá eigi undanþágu. Ríkissjóði
ber 15 króna gjald fyrir hjónavigsluleyfi.
26. gr.
Vígslumanui bera 2 krónur fyrir lýsingu og 1 króna fyrir lýsingarvottorð. Þó kemur eigi gjald fyrir þá aðstoð og þau vottorð, sem vigslumaður
lætur öðrum vígslumanni i tje. Rikissjóður leggur til töflur undir lýsingar.
Hreppstjóra ber 1 króna fyrir uppfestingu auglýsingar, og ferðakostnaður að auki, eftir lögum um aukatekjur breppstjöra, þurfi hann að takast ferð
á hendur i því skyni.
IV. kap.
Um hjónavígslu.
27. gr.
Hjónaband er lögmætt, hvort heldur stofnað er fyrir presti eða veraldlegum vigslumanni.
28. gr.
Kirkjuleg vigsla er heimil,
1. innan þjóðkirkjunnar, heyri annað hjónaefna henni til,
2. innan annars löggilts trúfjelags hjer á landi, heyri annað hjónaefna trúfjelaginu til.
Stjórnarráðið getur veitt erlendum evangelisk-lúterskum mönnum sama
rjett til kirkjulegrar vígslu, sem innlendir trúbræður þeirra njóta.
29. gr.
Prestar þjóðkirkjunnar annast kirkjulega vígslu innan kirkju sinnar.
Slíkt hið sama gildir um löggilta presta eða forstöðumenn annara hjerlendra
trúfjelaga.
Þjóðkirkjuprestur er þvi að eins skyldur að vigja. hjónaefni, að bæði
heyri til þjóðkirkjunni, enda sje annað sóknarbarn hans.
Nú þykist preslur eigi mega vigja hjónaefni vegna trúarskoðana sinna,
og úrskurðar þá biskup, hvort prestur skuli vigja þau.
30. gr.
Borgaraleg vigsla er öllum rjettkræf, jafnt þeim, sem eiga heimting á
kirkjulegri vigslu, sem öðrum.
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31. gr.
Borgaralega vigslu annast sýslumenn og bæjaríógetar, og er þeim skylt
að vígja jafnt utanhjeraðsmann sem innanhjeraðs. Heimilt er þeim að nota
fulltrúa sina i sinn stað og á sina ábyrgð.
32. gr.
Vígsla má eigi fara fram fyr en eftir lögmæta lýsingu, nema svo standi
á, sem greinir í 25. gr., enda heimti vígslumaður vottorð um lýsingu samkvæmt 24. gr., nema hann hafl sjálfur lýst með hjónaefnunum. Nú er vigslumauni kunnugt um einhverja meinbugi, og má hann þá eigi vigja bjónaefni,
þó að lýst hafi verið með þeim.
Nú eru liðnar meira en 12 vikur frá því er lýsingarfrestur var á enda
(1. og 2. málsgr. 22. gr.), og má þá eigi vígja hjónaefnin nema lýst sje með
þeim aftur.
Nú hefir stjórnarráðið mælt svo fyrir, að lýsing skuli fara fram erlendis (3. málsgr. 22. gr.), og kveður það þá jafnframt á um það, innan hvers
tima vigja skuli bjónaefnin.
33. gr.
Nú er vigsla heimil án lýsingar, og gætir þá vígslumaður sá, er gefur
hjónaefni saman, einn allra vigsluskilyrða samkvæmt 20. gr.
34. gr.
Borgaraleg vígsla ier fram i skrifstofu vigslumanns, nema vigslumaður
og bjónaefni sjeu á annað sátt, eða annað eða bæði hættulega sjúk. Þó getur
stjórnarráðið gert aðra skipun á þessu, þyki sýslunefnd (bæjarstjórn) annar
staður hentugri eða einn vigslustaður eigi nægja.
Kirkjuleg vigsla i þjóðkirkjunni fer fram i sóknarkirkju, nema hjónavigslubrjef sje fengið eða annaðhvort hjónaefna sje hættulega sjúkt.
Nú þarf vígslumaður að fara til vigslu lengra en 1 kílómetra á landi
og hversu stutt á sjó sem er, og á hann þá heimtingu á ferðakostnaði og
dagkaupi, eftir þvi, sem lög eða önnur gild ákvæði mæla fyrir um.
35. gr.
Tveir skulu vera vottar við hjónavigslu.
Vigslumaður spyr brúðhjónin hvort fyrir sig, hvort þau vilji eigast, og
lýsir þau hjón, er þau hafa játað þvi.
Stjórnarráðið selur nánari reglur bæði um borgaralega vigslu og kirkjulega, og leggur sektir við vangæslu þeirra reglna.
36. gr.
Nú eru hjónaefni gefin saman af öðrum en lög standa til að gefi
saman hjón, og er sú athöfn þá ógild. Slikt hið sama gildir, ef brúðhjónin
hafa eigi játast undir að eigast samkvæmt næstu grein á undan.
Aftur á móti ógildir það eigi vigslu, þó að eigi hafi verið gætt annara
vigslureglna eða lýsingarreglna.
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37. gr.
Nú er hjónavigslu lokið, og skal þá vigslumaður þegar i stað geta
vigslunnar i þar til gerðri einbættisbók sinni. Nú hefir annar en prestur brúðar slaðið fyrir vigslu, og skal hann þá senda presti brúðar innan viku útskrift
úr vigslubók sinni, en prestur brúðar getur vigslunnar i niinisterialbókinni.
38. gr.
Nú uiæla lög svo fyrir, að annað hjóna skuli tryggja hinu franifærslustyrk eftir siun dag, en skilriki brestur fyrir þvi, að lögmæltrar tiyggingar sje
aílað fyrir vigslu, og skal þá vigsluinaður tafarlaust skýra stjórnarráðinu trá
þeim bresti.
39. gr.
Fyrir borgaralega vigslu og útskrifl úr vigslubók skal gjalda eftir ákvæðum aukatekjulaganna.
‘Um borgun fyrir kirkjulega vígslu fer að lögum. Pó ber sóknarpresti
brúðar að eins borgun fyrir þær hjónavigslur, er hann framkvæmir eða lælur
fiamkvæma.
Sama gjald skal greiða fyrir útskrift úr hjónaskrá sem lögmælt er
fyrir útskrift úr kirkjubók.
Bíkissjóður leggur lil vigslubækur og bækur undir hjónaskrár.
10. gr.
Nú vigir löggiltur prestur (forslöðumaður) annars trúfjelags en þjóðkirkjunnar hjónaefni, og gilda þá reglur þess fjelags uin alriði þau, er ræðir
um i 34. gr., i 2. mgr. 35. gr. og i 39. gr., svo og reglur 3. mgr. 29. gr., að
svo miklu leyti, sem þeim verður við komið.

V. kap.
l’in ógilding hjónabands,
11. gr.
Nú riður hjónaband í bága við fyrirmæli 13., 15. eða 16. gr., og skal
þá ógilda það með dómi.
Nú er annað hjóna eða bæði gift fyiir, og skal þá eigi ógilda hjónabandið, ef fyrra bjónabandi er slitið áðiir en mál er höfðað.
Mál til ógildingar hjónabandi skal höfða af hendi ákæruvalds. lJó er
málshöfðun og heimil öðruhvoru hjóna og þeim, er annað þeirra hefir áður
verið gift.
42. gr.

Nú var annað hjóna geðveikt eða hálfviti, þá er vigsla fór fram, og
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getur það þá heimtað hjónaband sitt ógilt með dómi. Þó verður mál eigi
höfðað, sjeu 6 mánuðir liðnir frá þvi að geðveikin batnaði.
Xú var öðru hjóna eigi kunnugt um geðveiki eða vitskort hins þá er
vígsla fór fram, og getur það þá einnig heimtað hjónabandið ógilt, nema
liðnir sjeu f> mánuðir frá því að það komst að raun um þetta eða hinu
batnaði. Þó verður, hvernig sem á stendur, að höfða mál innan 3 ára frá vígslu.
43. gr.
Annað hjóna getur krafist ógildingar hjónabands sins:
1. Hafi það verið viti sínu fjær, þegar vigslan fór fram, eða að öðru leyti svo
ástatt um það, að það mátti þá eigi skuldbinda sig til hjúskapar að lögum.
2. Hafi það af vangá látið vigja sig öðrum en þeim, sem það hafði bundist
hjúskaparorði, eða hafi það verið vígt án þess að það ætlaðist til þess.
3. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður, þá er vigsla fór fram, verið, án þess
vitundar, haldið sóttnæmum kvnsjúkdómi, alltíðum flogaveikisköstum eða
holdsveiki, eða verið óbætanlega ófært til holdlegra samfara.
4. Hafi eiginkona þess eöa eiginmaður komið þvi til að eiga sig með þvi
vísvitandi að villa á sjer heimildir eða levna atvikum úr lifi sínu, er
mundu hafa fælt hitt frá hjónabandinu, ef vitað hefði.
5. Hafi það verið nevtt til vigslunnar.
Mál lil ógildingar hjónabandi verður ekki höfðað eftir að f> mánuðir
eru liðnir frá þvi er ástandi því var lokið, sem lýst er i 1. lið, frá því að
sóknaraðili komst að raun um ógildingarástæðu samkvæmt 2.-4. lið, eða frá
því að nauðung Ijetti samkvæmt 5. lið. Og hvernig sem á slendur, verður
ógildingarmál ekki höfðað eftir að liðin eru 3 ár frá hjónavígslu. Xú er mál
höfðað til ógildingar hjónabandi út af kynsjúkdómi, en það sannast, að sækjandi befir ekki sýkst af hinu hjónanna og að sjúkdómnrinn er ekki framar
sóttnæmur, og verður hjónabandið þá ekki ógilt. Slikt hið sama gildir um
aðra sjúkdóma, sem ógildingu hjónabands varða, sjeu þeir læknaðir.
44. gr.
Um lögfylgjur hjónabandsógildingar fer sem um lögfvlgjur hjónaskilnáðar, nema á annan veg sje um mælt í lögum þessum.
45. gr.
Xú er sameignarbúi skift vegna hjónabandsógildingar, og tekur þá
hvort hjóna um sig af óskiftu svo mikið, sem það lagði í búið frá hjúskaparbyrjun til hjúskaparslita, og livort heldur um gjöf, arf eða um flutning úr
sjereign til sameignar var að ræða. Nú hrekkur sameignin eigi til rjettra skila,
og lækkar þá hlutur beggja hlutfallslega. Xú hefir annað hjóna gefið hinu
eitthvað til sjereignar, og er þá sú gjöf afturtæk.
46. gr.

Xú er hjónaband ógilt samkvæmt 11. gr., enda hafi annað bjóna verið
óvitandi um ógildingarástæður, þá er vígsla fór frarn, en hitt eigi, og getur þá
hið fyrnefnda heimtað hæfilegar bætnr af hinu. Bæturnar ber að miða við
kjör beggja.
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Slíkt hið sama gildir, ef hjónaband er ógilt samkvæmt fyrrl málsgr.
42. gr. eða samkvæmt 43. gr., haíi stefndum verið kunn ógildingarástæðan.
Bæturnar má ákveða hvort heldur í eitt skifti fyrir öll eða á tilteknum gjalddögum, enda sje þeirra kraíist i ógildingarmálinu.
47. gr.

Xú er hjónahand ógilt, og ber þá hvorugu hjóna að framfæra hitt frá
hjúskaparslitum.
48. gr.
Nú er hjónaband ógilt af ástæðu, sem konunni var kunnugt um, þá
er vigsla fór fram, og getur þá maðurinn krafist þess, að at henni verði
dæmdur rjettur til að kenna sig við hann.
49. gr.
Nú devr annað hjóna áður en hjónaband er ógilt samkv. 41. gr., og
getur þá hitt, eða erfingjar hins látna, krafist þess, að fvrirmælum 15. gr. sje
beitt. Auk þess getur það hjóna, er lifir, krafist hóta samkv. 46. gr,
Bjettur þessi her því hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., þvi
að eins, að hitt hjónanna hafi látist áður en ógildingardómur gekk, enda sje
sóknarfrestur ekki liðinn.
Nú deyr það hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., eftir að ógildingarmál er höfðað, og getur þá hver erfingja þess krafist þess, að fyrirmælum 45. gr. sje beitt. Sama gildir, hafi svo verið ástatt til dauðadægurs um
það hjóna, er látist hefir, sem segir i fyrri málsgr. 42. gr. eða i 1. lið 43. gr.
Framangreindar kröfur skal gera innan 6 mánaða frá láli þess, er deyr.
Nú deyr það hjóna, seni átt hefir tvær eða fleiri konur eða menn,
áður en hjónaband er ógilt, og ber þá rjettur tif bóta, eftirlauna eða annars
verðmælis, sem því hjóna, er lifir, er ætlaður að lögum, fyrstu eiginkonu eða
eiginmanni hins látna, nema annað sje augljóst at kringumstæðum.
50. gr.
Nú er ákvæðum 1. eða 2. mgr. næstu greinar á undan heilt, samkvæmt
kröfu þess hjóna, er eftir lifir, og fellur þá niður lögmæltur erfðarjettur þess
eftir hið látna.
VI. kap.
Utn skilnað að borði og sœng.
51. gr.
Nú eru hjón sammála um að slita samvistir, um framfærslu hvors
annars og barna og um það, hversu fara skuli um ráð fyrir börnunum (55.,
56. og 57. gr.), og getur þá sýslumaður eða bæjarfógeti veitt þeim levfi til
skilnaðar að borði og sæng. Leyfið má þó eigi veita fvr en leitað hefir verið
um sællir með hjónunum samkvæmt 53. gr.
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52. gr.
Nú sýnir annað hjóna af sjer mikla vanrækslu um greiðslu meðlags
með hinu eða börnum, sem því er skylt að framfæra, eða brýtur mjög í bága
við skyldur sinar gagnvart þeim, eða er mjög hneigt til drykkjuskapar eða
annara lasta, og getur þá hitt krafist skilnaðar að borði og sæng, enda skylt
að veita skilnaðinn, nema sjerstaklega standi á.
Nú má ætla, að ósamlyndi milli hjóna sje orðið svo magnað, að eigi
megi una frekari samvistum, og skal þá og veita skilnað, nema ósamlyndið
sje aðallega að kenna leyflsbeiðanda.
Stjórnarráðið veitir skilnaðarleyfl samkvæmt grein þessari, enda sanni
skilnaðarbeiðandi, að sátta hafi verið leitað samkvæmt 53. gr. og að yfirvald
hafi reynt að koma á samkomulagi með hjónunum um atriði þau, er 55.-57.
gr. ræða um.
53. gr.
Sáttanefnd leitar um sættir með hjónum, sem skilja vilja að borði og
sæng, ef bæði fara fram á það eða hvort heyrir til sínu trúfjelagi. Ella skal
prestur leita um sættir með þeim eða löggiltur forstöðumaður trúfjelags.
Skylt er hjónum að sækja sjálf sáttafund, dvelji þau hjer á landi og
eigi hvorugt 30 kílómetrum lengra til fundarstaðar. Nú er leið lengri, og skal
þá reyna sátt með hvoru í sinu lagi. Nú er annað hjóna erlendis, og þarf þá
eigi að reyna sátt með þvi.
Nú sækir annað hjóna eigi löglega boðaðan sáttafund, og gerir s5Tslumaður þess eða bæjarfógeti því þá 5—20 kr. sekt til sveitarsjóðs, ef sáttasemjari krefst ábyrgðar á hendur því.
54. gr.

Nú skilja hjón að borði og sæng, og fellur þá sameign þeirra niður,
enda skulu búskifti þá fara fram, og fer um þau svo sem lög standa til.
Nú hafa hjón skilið samkvæmt 1. málsgr. 52. gr., enda sje búið lítið,
og getur þá leyfisbeiðandi krafist þess, að fá innanstokksmuni, vinnuáhöld og
aðra lausafjármuni, jafnvel þó að verð þeirra fari fram úr lögmæltum búshluta hans, en þó þvi að eins, að ætla verði, að hann megi eigi án þeirra vera
til heimilishalds.
55. gr.
Það skal ákveðið í skilnaðarleyfinu, hvort og að hve miklu leyti annað
hjóna skuli framfæra hitt meðan skilnaðurinn stendur. Framfærslueyri skal
miða annars vegar við það, hvað ætla megi að framfærsluþegi geti aflað sjer
sjálfur, og hins vegar við það, hvað ætla megi hitt hjóna aflögufært um.
Nú verður að gefa öðru hjóna aðalsök á skilnaðinum, og verður þvi
þá eigi áskilinn framfærslustvrkur af hinu, nema sjerstaklega standi á.
56. gr.
Kveða skal og á um það í skilnaðarleyfinu, hvort hjónanna skuli ráða
fyrir sameiginlegum börnum þeirra, eða hversu börnunum skuli skifta milli
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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þeirra, verði öðruhvoru eigi falin öll börnin. Nú eru íoreldrar á eitt sátt uni
þetta, og fer þá um börnin eftir þvi, nema hagsmunir barnanna heimti annað. Beri foreldrunum aftur á móti á milli, skal það ráð upp taka, sem ætla
má að börnunum sje fyrir bestu. Nú er það s^’nt, að annað foreldra átti aðallega sök á skilnaðinum, og skal þá íá hinu forráð barnanna, enda sje það
eigi ólíklegra til að uppala börnin vel. Forráð hvers barns skulu vera óskift
hjá sama foreldri.
Leita skal álits næsta venslamanns, þar sem því verður við komið,
áður en ákvörðun er tekin um forráð barna.
57. gr.
Kveða skal á um það í skilnaðarleyfinu, hversu skifta skuli framfærslu
barna með foreldrunuin. Þó má gevma úrskurð um það síðari ákvörðun
yfirvalda.
Skiftin skal gera eftir öllum kjörum foreldra. Nú fullnægir annað foreldra ekki framfærsluskyldu sinni með framfærslu þess eða þeirra barna, sem
því fylgir, og má þá gera því að greiða hinu foreldrinu það, sem vanta þykir
á rjett meðlag af þess hendi með öllum börnunum.
58. gr.
Nú breytast kjör foreldris eða þörf barna, og má þá yfirvald breyta
ákvörðun um framfærslu af hendi annars foreldris með hinu eða með börnunum. Þó má, ef sjerstaklega stendur á, einskorða meðlag annars hjóna með
hinu, og verður því þá eigi breytt siðar.
Breyta má einnig ákvörðun um forráð barna (56. gr.), ef annað foreldri fer fram á það, enda standi öðruvísi á nú en þá, og líklegt að brevtingin verði börnunum til bóta.
59. gr.
Nú hafa hjón, vegna væntanlegs skilnaðar að borði og sæng, komið
sjer saman um skiftingu eigna sinna, um framfærslu annars á hinu eða um
framfærslu á börnunum, og getur þá það hjóna, er þykir hallað á sig, stefnt
hinu fyrir dóm og dómurinn hrundið samningnum, enda sje mál höfðað innan 6 mánaða frá skilnaði að borði og sæng.
Nú hafa foreldrar gert samning um breytingu á framfærslu barna
sinna, og getur þá yfirvaldið breylt þeim samningi, ef hagur foreldranna hefir
breyst, eða ef samningurinn er óhagstæður börnunum.
60. gr.
Nú er meðlag samkv. 55. eða 57. gr. eigi greitt í tækan tíma, og getur
þá aðili heimtað meðlagið eftir sömu reglum og gilda um meðlagsheimtu
móður með óskilgetnu barni sínu, að svo miklu leyti, sem þær eiga við.
Ákvæði 55. og 57. gr. breyta í engu skyldu framfærslumanns samkvæmt fátækralögunum gagnvart sveitarfjelagi til að framfæra börn eða
hitt hjóna.
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61. gr.
Nú takast aftur samvistir með hjónum, sem skilið hafa að borði og
sæng, og falla þá allar lögfylgjur skilnaðarins þegar niður.

VII. kap.
Um lögskilnad.
62. gr.
Nú hafa hjón verið skilin að borði og sæng í eitt ár og eigi tekið
saman aftur, enda sjeu þau á eitt sátt um lögskilnað og skipun þeirra málefna, er ræðir um í 55., 56. og 57. gr., og geta hjónin þá krafist skilnaðar.
Hafi hjónin verið skilin að borði og sæng í 2 ár, getur hvort þeirra um sig
krafist skilnaðar.
Stjórnarráðið veitir skiluað samkvæmt grein þessari, enda fylgi skilnaðarbeiðninni sönnun um, að sátt hafi verið reynd af uýju samkvæmt 53. gr.
Ákveða má með konunglegri tilskipun, að sýslumenn og bæjarfógetar
veiti lögskilnaðarlevfi, er hjón eru sammála um skilnaðarkjör.
63. gr.
Nú hafa hjón Iifað hvort i sínu lagi i 3 ár án leyfis til skilnaðar að
borði og sæng, og getur þá hvort hjónanna um sig krafist skilnaðar. Þó getur
sá, er ber verður að þvi að hafa aðallega valdið samvistaslitum, eigi vænst
skilnaðar, nema sjerstaklega standi á.
64. gr.
Nú hafa bjón lifað aðskilin i 2 ár, án samkomulags um samvistaslitin
og lögmætra orsaka, enda hafi sambúð eigi tekist með þeim aftur, og getur
þá það hjóna heimtað skilnað, sem eigi verður aðallega kent um samvistaslitin.
65. gr.
Nú hefir annað hjóna horfið, enda 3 ár liðin frá þvi að spurst hefir
til þess, og getur þá hitt krafist skilnaðar.
66. gr.
Nú hefir annað hjóna gifst gegn fyrirmæium 16. gr., og getur þá hitt
krafist skilnaðar. Skilnaðar skal krefjast innan 6 mánaða trá þvi er krefjanda
varð kunnugt um stofnun nýja hjónabandsins.
67. gr.
Nú hefir annað hjóna orðið bert að hór, eða saurlifnaðarverknaði, er
jafna má til hórs, og getur þá hitt krafist skilnaðar, nema það hafi lagt samþykki á verknaðinn, eða sjálfviljugt stutt að framgangi hans.
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Kröfu skal gera innan 6 mánaða frá því að krefjanda varð kunnugt
um verknaðinn, og þó eigi siðar en innan 3 ára frá því að verknaðurinn
var framinn.
68. gr.

Kú veit eða ætlar annað hjóna sig haldið sóttnæmum kynsjúkdómi og
hefir þó holdlegar samfarir við hitt, þann veg að sýking geti af hlotist, og
getur þá það hjóna, er lagt var i hættu, krafist skilnaðar, nema það hafi þekt
sýkingarhættuna og jafnframt verið sjálfviljugt til samfaranna.
Kröfu skal gera innan 6 mánaða frá þvi að annað hjóna vissi sig lagt
i hættu. Nú hefir sýking eigi hlotist af samförunum, enda sjúkdómurinn orðinn ósóttnæmur, og fellur þá skilnaðarkrafa niður.
69. gr.
Nú hefir annað hjóna sókst eftir lifi hins eða orðið uppvist að misþyrmingu á því eða börnunum, og getur þá hilt krafist skilnaðar, enda hafi
það eigi lagt samþykki á verknaðinn eða sjálfviljugt stutt að framgangi hans.
Kröfu skal gera áður en 6 mánuðir eru liðnir frá því að krefjanda
varð kunnugt um verknaðinn, og þó eigi siðar en innan 3 ára frá framkvæmd hans.
70. gr.
Nú er annað hjóna dæmt til íangavistar i 2 ár eða lengur, og getur
þá hitt krafist skilnaðar, nema það hafi lagt samþykki sitt á brotið eða sjálfviljugt stutt að því.
Kröfu skal gera innan 6 mánaða frá þvi að krefjanda varð kunnugt
um dóminn, og eigi síðar en innan 3 ára frá dómsuppsögn.
71. gr.
Nú hefir annað bjóna verið haldið megnri geðveiki 3 ár eða lengur,
enda bati ólíklegur, og getur þá hitt krafist skilnaðar.
72. gr.
Lögskilnaðar samkvæmt 63.—71. gr. má leita hvort heldur i stjórnarráðinu eða fyrir dómi. Nú er skilnaðar leitað i stjórnarráðinu, og skal þá
fylgja skilnaðarbeiðninni sönnun þess, að sátt hafi verið reynd á ný með
hjónunum, svo sem segir í 53. gr., og þess, að yfirvald liafi reynt að koma á
samkomulagi með þeim um atriði þau, sem 76. og 77. gr. ræða um.
Nú er stjórnarráðið beðið um skilnað, en þvi þykja málavextir eigi
nægilega skýrir, og getur það þá heimtað, að skilnaðarbeiðandi sanni með
rjettarskýrslu þau atvik, er það telur máli skifta. Nú fæst slík rjettarskýrsla
annaðhvort eigi eða hún þykir eigi skera úr, og fæst þá eigi skilnaður í
stjórnarráðinu. Þegar svo stendur á, getur hvort hjónanna um sig leitað dómstólanna, þó að lögmæltur málshöfðunarfrestur sje þá liðinn.
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73. gr.
Nú skilja hjón, og fellur þá niður lögmælt sameign með þeim, enda
fer um skifti fjelagsbúsins svo sem lög standa til.
74. gr.
Nú krefst annað hjóna skilnaðar af þvi að hitt hefir misboðið þvi
freklega, og getnr það þá einnig krafist bóta. Bæturnar skal meta eftir fjárhag
og öðrum kjörum beggja, og má kveða svo á, að þær skuli greiða hvort
heldur allar í einu eða á tilteknum gjalddögum.
Sje skilnaðar krafist fyrir dómi, skal jafnframt krefjast bótanna. En sje
skilnaðar krafist i stjórnarráðinu, skal höfða bótamálið áður en lögmæltur
málshöfðunarfrestur til dómsskilnaðar er úti.
75. gr.
Nú hafa hjón skilið, og verður annað þá eigi skyldað til að framfæra
hitt, nema alveg sjerstaklega standi á, og aldrei verður því hjóna, sem skilnaðurinn er aðallega að kenna, áskilinn styrkur af hendi hins. Það fer eflir
ákvæðum 55. gr., hve mikið öðru hjóna verður gert að leggja til framfærslu hins.
Giftist sá, sem rjett á til framfærslu, á nj\ fellur framfærsluskylda niður.
76. gr.
Nú skilja hjón, og skal þá i skilnaðarbrjefinu eða dóminum kveða á
um það, hversu fara skal' um forræði fyrir börnunum. Sjeu foreldrin sammála, skal ákvörðun ger eftir þvi, nema í bága komi við þörf eða hag barnanna. Sjeu foreldrin eigi á eitt sátt, skal ákvörðun ger eftir þvi, sem best
þykir henta börnunum. Nú verður að kenna öðru hjóna aðallega um skilnaðinn, en bæði þykja jafnhæf til að ráða börnunum, og skal þá að jafnaði
fá hinu foreldrinu forræði barnanna. Forræði barns skal vera óskift hjá öðruhvoru foreldrinu.
Áður en bjer um rædd ákvörðun er ger, skal leita umsagnar nánustu
venslamanna barnanna.
77. gr.
Kveða skal á um það i skilnaðarbrjefi eða dómi, hversu skifta skuli
framfærslu barna með foreldrunum. Þó má geyma úrskurð um það síðari
ákvörðun yfirvalds. L’m skiftinguna fer þá sem segir i 57. gr. annari málsgr.
78. gr.
Nú breytast kjör foreldra eða þörf barna, og má þá stjórnarráðið,
krefjist annað foreldra þess, breyta ákvörðun um framfærslu foreldris á hinu
eða börnunum. Þó má, ef sjerstaklega stendur á, einskorða meðlag annars
foreldris með hinu, og verður því þá eigi breytí.
Breyta má ákvörðun um forráð barna, ef annað foreldra fer þess á
leit og ástæður eru breyttar, svo að liklegt er, að breyting sú, sem farið er
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fram á, verði börnunum til bóta. Breytingin heyrir undir sama dómstól eða
stjórnarvald, sem gerði hina upprunalegu ákvörðun.
79. gr.
Nú hafa hjón, vegna væntanlegs lögskilnaðar, komið sjer saman um
skiftingu eigna sinna, um bætur samkvæmt 74. gr. eða um framfærslu annars
á hinu eða börnunum, og getur þá það hjónanna, er þykir hallað á sig, stefnt
hinu fyrir dóm og dómarinn hrundið samningnum, ef hann er bersýnilega
ósanngjarn, enda sje mál höfðað innan G máuaða frá skilnaði.
Nú hafa hjón gert samning um framfærslu barna sinna, og gelur þá
einnig stjórnarráðið breytt þeim samningi, ef hagur foreldranna hefir brevst,
eða eí ætla má að brevting verði börnunum til bóta.
80. gr.

Nú er meðlag sanikvæmt 75. og 77. gr. eigi greitt i tækan tima, og
getur þá meðlagsþegi heimtað meðlagið eftir sömu reglum og gilda um meðlagsheimtu mæðra með óskilgetnum börnum sinum, að svo miklu leyti sein
þær reglur eiga við.
Ákvæði 75. og 77. gr. breyta i engu lögmæltri skyldu foreldris til að
framfæra barn sitt, nje rjetti sveitarfjelags gagnvart framfærslumanni, út af lögmætri framfærsluskyldu hans á manni sínum eða konu.
81. gr.

Nú er skilnaður gerður með hjónum að kröfu bónda, af ástæðum, sem
kenna verður aðallega húsfreyju, og getur bóndi þá krafist dóms fyrir þvi, að
hún megi ekki kenna sig við hann,

VIII. kap.
Vm rjettarfar i hjúskaparmálum o. fl.
82. gr.
Hjúskaparmál eru hjer nefnd þau mál, sem höfðuð eru til ógildingar
hjónabandi, eða til hjónaskilnaðar, eða til sönnunar þvi að hjónaband sje
gilt eða ógilt.
83. §r.
Sá einn getur, að sleptri heimild 41. gr., höfðað hjúskaparmál, sem
öðlast vill dóm til viðurkenningar þvi, að hann sje eða sje ekki i hjönabandi,
eða sá, sem krefst ógildingar hjónabands eða hjónaskilnaðar.
84. gr.
Nú höiðar annar maður en annaðhvort hjóna mál til ógildingar þvi
hjónabandi, og verður þá að stefna báðum hjónunum. Málið má höfða þar,
sem lögsækja má annað bjóna samkvæmt 88. gr.
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85.
Nú þykist stjórnarráðið þurfa að gæta almanna hagsmuna i hjúskaparmáli, og getur það þá Iátið riiálið til sín taka, hvort heldur í hjeraði eða
æðri dómi, svo og stefnt máli fyrir æðri dóm, þó að það hafi eigi komið við
málið í óæðri dómi.
Nú er hjúskaparmál þannig vaxið, að komið virðist geta við almanna
hagsmuni, og ber dómara þá að skýra stjórnarráðinu frá málavöxtum.
86. gr.
Hjón eiga aðild hjúskaparmáls, nema svift sjeu lögræði vegna geðveiki
eða vitskorts.
Nú er annað hjóna eða bæði svift lögræði vegna geðveiki eða vitskorts, og kemur þá lögráðamaður í stað þess, er sviftur er Iögræði, enda hafi
hann samþvkki yfirfjárráðamanns til sóknar máls.
87. gr.

Hjúskaparmál má höfða hjer á landi, ef stefndur á hjer heima þá er
mál er höfðað, eða eigi bæði hjónin þá íslenskan fæðingjarjett, eða hafi siðasti
sameiginlegur fæðingjarjettur beggja verið íslenskur, enda eigi þau nú eigi
bæði fæðingjarjett í öðru og sama landi.
Hjúskaparmál má og höfða hjer á landi, hati síðasta heimilisfang
beggja hjóna verið hjer og hafi stefndur annaðhvort vfirgefið sækjanda án
Iögmætra ástæðna, eða skift um heimilisfang eftir að ógildingar- eða skilnaðarástæða varð til.
Gera má aðra skipun á hjer nefndum reglum, ef svo um semst við
annað riki.
88. gr.
Mál skal höfða í þeirri þinghá, sem stefndur á heima.
Nú hefir stefndur farið af landi brott eða ókunnugt 6r um dvalarstað
hans, og skal þá mál höfða i þeirri þinghá, sem hjónin áttu bæði síðast heima
i, eða þar sem sækjandi á heima.
Nú á mál eigi undir tiltekið varnarþing lögum samkvæmt, og ákveður
þá stjórnarráðið, hvar mál skuli höfða.
89. gr.
Nú er mál höfðað að tilhlutun stjórnarráðs samkvæmt 11. gr., og fer
þá um rekstur þess sem um sakamál, hvort sem refsingar er krafist eða eigi.
Stjórnarráðið getur látið fresta málssókn til ógildingar hjónabandi
samkvæmt 16. gr., sjerstaklega ef ætla má að fyrra hjónabandi verði bráðlega slitið.
L’m hjúskaparmál, sem sótt eru af hendi einstaklings, fer sem um
venjuleg einkamál í hjeraði, að svo miklu levti sem eigi er öðruvisi um mælt
i lögum þessum.
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90. gr.
Hjeraðsdómari leitar um sættir með hjónum í hjúskaparmálum. Þó
getur sáttaumleitun af hendi prests beggja eða annars komið i stað sáttaumleitunar fyrir dómi, ef um hjónaskilnaðarsök er að ræða og báðir aðilar
eru á eitt sáttir um að leita prests. Nú hefir prestur eigi reynt sátt áður en
málið kemur fvrir dóm, og skal þá fresta málinu, ef aðilar krefjast, svo að
sátt megi reyna fyrir presti.
Nú leitar dómari eigi um sættir samkvæmt fyrri málsgrein, og skal
hann þá samt reyna að ná samkomulagi hjóna um atriði þau, sem ræðir um
í 75.-77. gr,, áður en mál er dómtekið.
91. gr.
Nú þykir dómara ástæða til að skipa öðrum aðila eða báðum málsvara, og skal þá greiða málsvaralaun af almannafje, að svo miklu leyti sem
þau verða eigi lögð á sækjanda.
92. gr.
Dómari getur kvatt sækjanda í dóm, án tilefnis af hendi stefnds, til að
skýra málavexti og vinna eið að skýrslu sinni. Nú kemur sækjandi eigi i dóm,
og er þó óhindraður, eða færist, án gildra ástæðna, undan að bera um málavexti eða vinna eið, og skal þá frávísa málinu.
Dómari getur og kvatt stefndan i dóm, eigi hann heima eða dvelji
hann innan dómshjeraðs eða í nágrannahjeraði, og þó eigi fjær en fjærst gæti
verið innan hjeraðs, til þess að bera um málavexti eða vinna eið að skýrslu
sinni. Nú kemur stefndur eigi í dóm, og er þó óhindraður, eða færist, án gildra
ástæðna, undan að bera eða vinna eið, og metur þá dómari samkvæmt 93.
gr., hverju það varði.
93. gr.

Nú játar- stefndur atriði, sem máli skiftir, og kemur játningin þá að
eins til álita sem sönnunargagn.
Slíkt hið sama gildir um útivist stefnds, þögn og óákveðnar yfirlýsingar.
91. gr.
Hvortveggja aðili getur gert nýjar dómkröfur og flutt fram nýjar málsástæður og nýjar neitanir, þangað til mál er dómtekið, enda þarf eigi að leita
sátta af nýju vegna nýrra dómkrafa.
Nú hefir hjúskaparmál verið dæmt að efni til, og má þá eigi nota
þær ástæður, er hreyft hefir verið eða hreyfa hefði mátt í því máli, til málatilbúnings af nýju.
95. gr.

Aðildareiður er eigi heimill i hjúskaparmáli nema svo standi á, sem
lýst er i 92. gr.
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96. gr.
Nú þarf í hjúskaparmáli að sanna geðveiki annars hjóna, og skal þá
leita brjeflegrar yfirlýsingar sjerfróðs embættislæknis eða annars löggilts læknis,
sje eigi kostur sjerfræðings.

j

I
i
i
i
5
í

97-grHjúskaparmál skulu sótt og varin og vitni spurð fyrir lokuðum dyrum, nema báðir aðilar sjeu á eitt sáttir um annað.
Eigi má heldur, án leyfis beggja aðila, birta almenningi á nokkurn
hátt annað af þvi, er gerst hefir i slikum málum, en dóminn. Brot gegn
ákvæði þessu sætir 100—1000 króna sekt til rikissjóðs.

i

98. gr.
Nú hefir öðrum aðila eða báðum verið skipaður málsvari, og skal þá
einnig kveðja hann til að hlýða á dómsuppsögn, enda nægir áð kveðja málsvara einan til, sje aðili staddur utanlands eða sje ókunnugt um dvalarstað
hans, eða sje aðili sviftur lögræði vegna geðveiki.

j

j
J
i
j

i

99. gr.
Áfrýja skal hjeraðsdómi í hjúskaparmáli til æðri rjettar innan 12 vikna
írá dómsuppsögn.
Uppreisn verður eigi veitt nema til gagnáfrýjunar dómi í aðalmáli, sein
áfrýjað er innan lögmælts áfrýjunarfrests.
Hvorugur málsaðili má ganga í nýtt hjónaband innan loka áfrýjunarfrests, nema því að eins að gagnaðili og stjórnarráð hafi brjeflega fallið
frá áfrýjun.

i
j
i

100. gr.
Hjúskaparmál verður eigi höfðað eftir dauða annars hjóna.
Nú deyr annað hjóna áður en dómur gengur í hjúskaparmáli, og
fellur þá málið niður.
101. gr.

!
i

Nú er svo ákveðið í lögum þessum, að mál skuli höfða innan lögmælts tima, og skal þá telja mál höfðað, er dómstefna er tekin hjá hjeraðsdómara eða utanrjettarstefna er birt stefndum innan lögmælts tíma.
Nú er máli vísað frá dómi eða það felt niður án kröfu sækjanda, og
getur sækjandi þá höfðað mál af nýju innan 6 vikna, þó að lögmæltur málshöfðunarfrestur sje þá liðinn.
102. gr.
Nú er beiðst hjónaskilnaðarbrjefs eða mál höfðað til ógildingar hjónabandi eða til hjónaskilnaðar, og getur þá stjórnarráðiö, ef ástæður þykja til
og húsfreyja krefst, boðið bónda að raska eigi fjelagsbúinu, þangað til kveðið
er á um skilnaðinn.
Alþt. 1921. A (33. löggjafarþing).

94
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Nú sinnir bóndi eigi boði stjórnarráðs, og getur konan þá þegar krafist fjárskilnaðar að lögum.
Og enn getur stjórnarráðið, ef sjerstaklega stendur á og húsfreyja krefst,
leyft henni að slíta um stund samvistir við bónda sinn, og jafnframt gert
bónda að greiða meðlag með konu hans og þeim börnum, sem hjá henni
eru og honum ber að framfæra. Fer þá um meðlagið eftir því sem segir í
55. og 57. gr.

IX. kap.

Ýmisleg ákvœði.
103. gr.
Lög þessí raska eigi sjerreglum þeim, er gilda um hjónavigslu fyrir
fulltrúa annars ríkis hjer á iandi, nje heldur á 3. og 4. kap. þeirra við hjónavigslu fyrir löglegum fulltrúa landsins i öðru ríki, en um það atriði skal skipað fyrir með konunglegri tilskipun.
104. gr.
Lögin öðlast gildi 1. janúar 1922.
105. gr.
Nú vill lögskilinn maður eða kona giftast aftur, og skal þá meta vígslugengi hans eða hennar eftir lögum þessum.
Nú hefir kona skilið við bónda. sinn og fengið Ieyfi til að giftast af
nýju, áður en lög þessi ganga í gildi, og skal henni þá vera heimil vigsla, þótt
eigi sjeu liðnir frestir þeir, er áskildir eru í 17. gr.
106. gr.
Nú hafa hjónaefni látið lýsa með sjer áður en lög þessi öðlast gildi eða
fengið undanþágu frá lýsingu, og skal hjóuaefnunum þá heimil vigsla á næstu
3 mánuðum frá lýsingar- eða undanþágudegi, enda sje vígsluskilyrða 20. gr.
gætt, áður en vígsla fer fram.
107. gr.
Nú hafa hjón verið vígð áður en lög þessi gengu í gildi, og verður
það bjónaband þá eigi ógilt, nema ógilding varði bæði að þessum og þá gildandi lögum.
Nú er slíkt hjónaband ógilt, og skulu lögfylgjur hjónabandsins þá metnar
eftir þessum lögum.
108. gr.
Nú bafa bjón skilið að borði og sæng áður en lög þessi gengu í gildi,
og skal þeim þá heimill hjónaskilnaður samkvæmt 62. gr. laga þessara.
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109. gr.

Nú hefir verið höfðað mál til ógildingar hjónabandi eða til hjónaskilnaðar, áður en lög þessi gengu i gildi, eða beiðst leyfis til hjónaskilnaðar eða
til skilnaðar að borði og sæng, og skal þá fara um skilnaðinn að öllu leyti
eftir þá gildandi lögum.
110. gr.
Nú hefir verið beiðst skilnaðar að borði og sæng eða hjónaskilnaðar
eftir að lög þessi gengu í gildi, eða dómstefnt hefir verið til hjónaskilnaðar,
og fer þá um skilnað eftir lögunura, enda þó að skilnaðarástæða sje eldri.
111. gr.
Eftirfarandi ákvæði íalla úr gildi frá og með þeim degi, er lög þessi
öðlast gildi. Hjónabandsartikular 2. júni 1587 (16. kap. III. bókar Dönsku laga,
að svo miklu leyti sem fylgt hefir verið), 2. gr. XIII. kap. VI. bókar D. L.,
konungsbrjef 14. júní 1740 (tilskipun 5. mars 1734), tilsk. 29. mai og tilsk. 18.
desbr. 1750, konungsbr. 28. mars 1776, tilsk. 1. desbr. 1797 (dómsmálastjórnarbrjef 15. júni 1799), 1. gr. I. kafla tilsk. 23. maí 1800, konungsúrskurður 28.
janúar 1818, sbr. kansellibrjef 10. febrúar s. á. (tilsk. 18. október 1811), opið
brjef 10. febrúar 1818, 1. liður konungsbr. 7. desember 1827 (tilsk. 30. apríl
1824: 1.—2. gr., nr. 1, nr 3—9 og nr. 11, 3. gr., 4.—12. gr. og 14.—19. gr.),
164. gr. almennra hegningarlaga 25. júni 1869, lög 22. september 1899, nr. 19,
lög 26. október 1917, nr. 30 (1.—9. gr. laga 19. febrúar 1886, nr. 4, nr. 2, 3.
gr. og 13. gr. tilsk. 30. apríl 1824), lög 26. október 1917, nr. 31, (nr. 10, 3. gr.
tilsk. 30. april 1824 og 62. gr. laga 10. nóvember 1905, nr. 44).
Og enn eru ógild frá sama degi öll önnur ákvæði, er koma í bága við
lög þessi.

(B. XVII, 3).
W«l.

288. Frumvarp

z
til laga um breyting á lögum nr. 71, frá 14. nóv. 1917, um vátrygging sveitabæja og annara húsa í sveitum, utan kauptúna.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Sveitarfjelögum á Islandi er heimilt að stofna með skylduábyrgð brunabótasjóði fyrir bæi og hús i hreppum, utan kauptúna.
Brunabótasjóðir þessir geta enn fremur trygt lausaíje hreppsbúa gegn
eldsvoða, þó þannig að samanlögð vátryggingarupphæð lausafjár hvers hrepps,
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seni trygð er 1 brunabótasjóði, nenii aldrei meiru en r/s af samanlagðri váIryggingarupphæö húsa í brunabótasjóði hreppsins.
Lög þessi takmarka verksvið þeirra, en fyrirkomulagið skal ákveðið
í reglugerð.
2. gr.
2. gr. laganna orðist þannig:
Brunabótasjóður bætir #/6 alls þess brunaskaða á húsum og lausafje,
vatrygðu i sjóðnum, sem eiganda, konu hans eða nánustu erfingjum verður
eigi kent um að hafa valdið með ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, og gildir
það án tillits til byggingarefnis hússins, nema brunaskaði sje svo lítill, að ekki
nemi 50 krónum í 2000 kr. húseign og meiri eða lausafje, eða l°/o í minni
húseignum eða lausafjáreign, en þá skal eigandi hafa skaðann óbættan. Til
brunaskaða teljast skemdir á trygðum húsum eða lausafje, sem stafa af björgunartilraunum.
3. gr.
í staðinn fyrir »fari eigi fram úr 6000 kr.« í 4. gr. laganna komi:
fari eigi fram úr 12000 kr.
4. gr.
í staðinn fyrir »þó hærra verði nemi en 6000 kr.« i 5. gr. laganna komi:
þó hærra verði nemi en 12000 kr.
5. gr.
6. gr. orðist svo:
Hvergi má tryggja þann sjötta hluta húsa eða lausatjár, sem ekki er
vatrygður samkvæmt lögum þessum.
6. gr.
11. gr. 'orðist þannig:

Nú stofnar hreppur brunabótasjóð samkvæmt lögum þessum, og skal
þa sýslumaður nefna til skoðunarmenn, tvo eða fleiri í hreppi, eftir þvi sem
,5V! itarstjórn ákveður nánar, til þess að gera lýsing og virðing allra húsa, sem
vauyggjast eiga ísjóðnum: enn fremur virða lausafje það, sem óskast vátrygt,
og annað það, er reglugerð mælir fyrir. Skulu þeir vinna eið að starfi sínu.
Endurvirðing fer fram á hverjum 10 ára fresti. Eigandi eða leigjandi húseignar
eöa lausafjár getur krafist yfirvirðingar á sinn kostnað, og dómkveður þá sýslumaður til þess 4 menn óvilhalla. Fyrir skoðun þá, er fer fram við stofnun
brunabótasjóða, greiða sveitarsjóðir kr. 2,50 á býli hverjum skoðunarmanni.
Fyrir skoðunarkostnað við endurvirðingar og önnur störf skoðunarmanna
skal launa sem reglugerð ákveður.
7. gr.
1 stað orðanna »Nú eru hús veðsett, sem vátrygð eru samkvæmt lögn
ant þessum,* i upphafi 14. gr. komi:
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Nú er hús eða lausatje veðsett, sem vátrygt er samkvæmt lögum

{

þessum.

8. gr.
Á eltir 15. gr. komi ný grein, er verði 16. gr. og hljóði þannig:
Vátryggjendum er heimilt að taka lausafje sitt úr brunabótatryggingu
brunabótasjóðanna við áramót, að undangenginni uppsögn með 3 mánaða
fresti, og hafl vátryggjandi greitt iðgjald sitt til þess tíma, er hann fer úr
fielaginu.
|
I
i

9- grí stað orðanna »Til stofnunar þessa sjóðs veitast 10000 kr. úr landssjóði« í niðurlagi 17. gr. komi:
Rikissjóður greiði sem stofnfje til hins sameiginlega brunabótasjóðs
20 þús. krónur.

{
i

{
j
j
{
s
|

j

10. gr.
18. gr. verði 19. gr. og orðist þannig:
I hinum sameiginlega brunabótasjóði skal endurtryggja helming þeirra
*/« hluta allra híbýla annara húsa og tausafjár, sem vátrygt er í brunabótasjóði hreppanna. Helmingur allra fastra iðgjalda frá vátryggjendum gengur
til endurtryggingar. Stjórnarráð ístands mælir fyrir um gjalddaga og greiðslu
endurtryggingariðgjalds.

1
J
t

j
{

j
j
J
j
j

j

{

11' gf22. gr. verði 23. gr. og orðist svo:
Nú fær stjórnarráðið líkur fyrir, að of há sje brunabótavirðing á húsum eða lausafje í fleiri eða færri af hreppum þeim, er stofnað hafa brunabótasjóði samkvæmt lögum þessum, og er því þá heimilt að skipa fyrir um
endurvirðingu. Lækki virðing á þeim húsum eða lausafje til jafnaðar við endurvirðingu, greiðist kostnaðurinn við hana úr brunabótasjóði hlutaðeigandi
hrepps, en standi hún í stað eða hækki, greiðist kostnaðurinn úr hinum
sameiginlega brunabótasjóði.
«!'•

Ákvæðin um tryggingu lausafjar koma þó ekki til franikvænida fyr en
fengin er endurtrygging erlendis.
13. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn i
meginmál laga nr. 71, 14. nóv. 1917, og gefa þau út svo breytt.
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(A. XXX, 21).

JVd.

289. Breytlngartillaga

við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Flutningsm.: Þórarinn Jónsson.

Við 7. gr. Á eftir 11. tölulið komi nýr tölul:
Til viðgerðar bátabryggju á Blönduósi, þó ekki yfir einn
þriðja kostnaðar, alt að .................................................. kr. 19000,00

(B. XLII, 4).
1Í4.

300. BreytingartillÖKur

við frv. til laga um stofnun Ríkisveðbanka íslands.
Flutningsmaður: Jón Þorláksson.
1. Á eftir 2. gr. komi ný grein, er verði 3. gr., svo hljóðandi:
Við bankann skal stofna sjerstaka deild, er nefnist Jarðræktardeild Rikisveðbanka íslands. Tilgangur hennar er að veita lán til jarðræktar, er trygð
sjeu með veði í þeirri fasteign, sem láninu er varið til ræktunar á, eða trygð
á annan hátt samkvæmt 1. gr. Bankinn gefur út og selur sjerstök bankavaxtabrjef fyrir þeim fjárhæðum, er bankinn ver til úllána samkvæmt þessari grein, alt að áttfaldri upphæð stofnsjóðs þessarar deildar.
2. Við 3. gr.
Fyrri málsliður fyrri málsgreinar orðist þannig:
Rikissjóður leggur bankanum til stofnfje, að upphæð alt að 3 miljónir
króna, og auk þess Ræktunarsjóð íslands Jarðræktardeildinni til handa.
3. Við 4. gr.
Greinin orðist þannig:
Landsstjórninni er heimilað að greiða stofnfje bankans sem hjer segir:
1. Til stofnsjóðs fyrir Jarðræktardeild skal verja peningum og skuldabrjefum
Ræktunarsjóðs.
2. Að öðru leyti er landsstjórninni heimilað að greiða stofnfje bankans smámsaman, eftir því sem þörf gerist, og verja til þess eignum kirkjujarðasjóðs
og viðlagasjóðs, hvort heldur eru peningar, bankavaxtabrjef eða skuldabrjef. Enn fremur er landsstjórninni heimilað að taka lán í þessu skyni,
að því leyti sem eignir kirkjujarðasjóðs og viðlagasjóðs hrökkva ekki til
að greiða 3 miljónir kr. í stofnsjóð bankans.
Andvirði þeirra þjóðjarða, er hjer eftir verða seldar, rennur inn í
stofnsjóð Jarðræktardeildarinnar, og bætist við eign Ræktunarsjóðsins. Jarð-
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ræktardeiidin skal telja Ræktnnarsjóði tii tekna árlega vexti þá, sem til íalla af
skuldabrjefum og bankavaxtabrjefum sjóðsins, og 3% af peningaeign bans.
Nú kemur fram tap á skuldabrjefum þeim, sem verða lögð stofnsjóðnum út samkvæmt 1. og 2. iið þessarar greinar, og minkar þá eign ríkissjóðs í stofnsjóðunum eins og tapinu nemur; ef annarhvor sjóðurinn lækkar
við það niður fyrir Vs af nafnverði bankavaxtabrjefa þeirra, sem trygð eru
með þeim stofnsjóði, þá bætir ríkissjóður honum það, er tii vantar.
At stofnfjenu, öðru en Ræktunarsjóði, greiðir bankinn ársvexti þannig:
Af skuldabrjefum og bankavaxtabrjefum skal greiða þá vexti, er til falla. Af
peningum, sem tilheyra kirkjujarðasjóði og viðlagasjóði, skal bankinn greiða
2°/o ársvexti fyrstu 10 árin eftir stofnun hans, en úr þvi 4°/o á ári; sömu
vexti skal greiða af lánsfje, er rikissjóður leggur til stofnsjóðsins, að því leyti
sem það er notað til þess að stofnsjóðurinn nemi 2 milj. kr., að frátöldum
Ræktunarsjóði, en af því lánsfje, sem rikissjóður leggur til þar fram yfir,
skal greiða sömu vexti sem ríkissjóður borgar iánveitanda sínum.
Nú hrökkva eigi tekjur bankans til þess að greiða vexti af stofnfjenu,
og færir þá bankinn það, sem vantar á vextina, ríkissjóði tii tekna, og greiðist sú inneign með vöxtum, þegar hagur bankans leyfir.
4. Við 8. gr.
Á eftir orðinu í enda greinarinnar »Samtfmis« komi:
i hvorri deild bankans.
5. Við 12. gr.
Aftan við greinina komi ný málsgrein, svo hijóðandi:
Heimilt er og að lána úr Jarðræktardeild, gegn veðrjetti og uppfærslurjetti næst á eftir öðrum þinglesnum veðskuldum, er eigi fari fram úr ’/»
af verðgildi eignarinnar án umbótar þeirrar, sem lánið veitist til. Upphæð
hvers sliks láns má nema alt að ’/» af verðgildi jarðabótarinnar fuligerðrar,
og má ákveða i reglugerð, að lánið borgist út árlega með upphæð, er samsvari alt að ’/» af verðgildi þess hluta jarðabótarinnar, sem þá er fullgerður.
0. Við 13. gr.
Á eftir 2. málsgrein bætist inn ný málsgrein, svo hljóðandi:
Enn fremur má ákveða i reglugerð, að viðbótarlán til jarðræktar megi
veita úr Jarðræktardeild án þess að nýtt mat á eigninni í heild fari fram.
Þar má og setja ákvæði um sjerstakt mat á jarðabótum þeim, sem lán er
veitt til úr Jarðræktardeild.
7. Við 14. gr.
Á eftir orðunum »ekki yfir ’/s af virðingarverði allrar eignarinnar«

komi:
]

sbr. þó siðustu málsgrein 12. gr.
8. Við 16. gr.
Orðin í 2. málsgrein »Bankinn skal og............verulegum upphæðum«
falli burt.
t. Við 22. gr.
1 stað orðanna í 1. málsgrein »og má eigi« — til loka malsgreinarinnar komi:
þó eigi hærra en l°/«.
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10. Við 22. gr.

Fyrir orðin i 3. málsgrein »skal tilkynna« komi:
skal kaupandi tilkynna.
11. Við 25. gr.
Á eftir orðunum í 3. málsgrein »sbr. 1. gr. 3. lið« komi:
og 3. gr.

(A. IX, 3).
Ed.

201. Nefndarálit

um frumvarp til laga um aukatekjur rikissjóðs.
Frá fjárhagsnefnd.
Frumvarp þetta hefir háttv. Nd. haft'til meðferðar og samþ. það óbreytt.
Breytingar þær, er frumvarpið gerir á lögum um aukatekjur landssjóðs
frá 11. júli 1911, ganga allar í þá átt að hækka tekjurnar.
Nemur hækkunin yfirleitt helmingi, þótt nokkrar undantekningar sjeu frá
því, þannig að sumar aukatekjurnar eru hækkaðar meira og aðrar minna.
Þær aukatekjur, sem hækkað hafa af völdum dýrtiðarinnar, svo sem sum

gjöld fyrir þingleslur og uppboðsgerðir, eru látin standa óbreytt.
Það er einróma álit nefndarinnar, að full sanngirni mæli með þvi að
hækka þessar tekjur ríkissjóðs, eins og frumvarpið fer fram á, og að taka beri
tillit til þess, að rikið þarf nú að greiða starfsmönnum sínum, er verk þessi framkvæma, iniklu hærri laun en áður, og að ríkissjóður hefir af þessum og fleiri
ástæðum mjög brýna þörf fyrir auknar tekjur.
Nefndin mælir þvf eindregið með því, áð frumvarpið verði samþykt óbreytt.
Alþingi, 8. apríl 1921.
Sig. Eggerz,
formaður.

Guðjón Guðlaugsson.

Sigurjón Friðjónsson,

Guðm. Ólafsson,
skrifari og frainsögum.

Björn Kristjánsson.

(A. VI, 6).
Ed.

292. Álit

um frumvarp til laga um einkasölu á tóbaki og áfengi.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.
Minni hluti nefndarinnar hefir ekki gelað orðið samferða meiri hlutanum
því, að frumvarp þetta verði að lögum, og er það af gildum ástæðum.
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í fyrsta lagi má geta þess, að hin nýja stefna, sem kemur fram í frumvarpi þessu og öðrum sams konar frumvörpum, mun eigi hafa verið gerð þjóðinni nægilega kunn. Það heflr enn eigi unnist tími til þess.
En það telur minni hlutinn rjett, þegar um svo alvarlega stefnubreyting
er að ræða, þá gefi stjórn og þing þjóðinni tíma til að álta sig á því, hvað sje
verið að gera. Þó máli þessu hafi verið hreyft á nokkrum þingmálafundum, þá
gefst vanalega ekki tækifæri til að skýra slik mál til nokkurrar hlítar á slikum
fundum. Skýringin kemur fyrst við opinberar umræður um málin. En það er
vitanlegt, að að minsta kosti sum kjördæmi landsins hafa á þingmálafundum
lýst sig einokunarstefnunni andvíg, þó rikið sjálft sje einokunarhafinn, en telja
frjálsa verslun og samkepni landinu hollasta til frambúðar. Og þannig hefir
skoðun Islendinga yfirleitt verið frá því, er verslun landsins var gefin frjáls. Og
ekkert mundi þeim þingskórungum vorum hafa verið fjær skapi, sem unnu að
þvi að leysa verslun landsins undan einokunarokinu, en að koma versluninni
aftur undir einveldi stjórnar landsins. Þeim var alt um að gera, að verslunin
yrði frjals samkepnisverslun og að hún yrði innlend.
Rjett er og að taka fram um þessa einokunarverslun, eins og um allar
slikar einokunarverslanir, að engin trygging er fyrir því, að hæíur maður mundi
verða látinn stjórna sliku fynrtæki. Og þó sá maður fengist í byrjun, þá er engin
vissa fyrir því, að svo yrði framvegis. En ef mistök yrðu á vali slíks manns, þá
gæti landið beðið af því stórtjón. Hjer yrði, eins og við alla einokun, of mikið
vald lagt í eina bönd.
Þá getur minni hlutinn ekki fallist á álagningarmáta fyrirhugaðrar tóbaksog spíiitusverslunar, og skoðar hann slæmt fordæmi. Það mun ekki vera títt, að
kaupinenn leggi á þess konar vörur í stórkaupum meira en 2Ou/o af innkaupsverdinu, og bera þeir þá sjálfir flutningsgjaldið, sjóábyrgð, verslunarkostnað og
skatta, aðra en tollinn.
En hjer er gert ráð fyrir, að verslunin leggi á tóbakið 15 —50% á innkaupsverðið, og þess utan sömu álagningu á flutningsgjaldið og annan kostnað,
þangað til varan er komin í bús. Til jafnaðar ættu tóbakssalar ekki að leggja
meira á þessa vöru, þegar venjuleg samkepni fær að njóta sin.
Álagninguna á spíritus, sem nota á til iðnaðar og brenslu, má telja óbæfilega nærgöngula, þegar tekið er tillit til tollsins, sem þegar hvílir á þessari vöru,
og sem þingið alt fram að árinu 1919 áleit, að ætti að vera alveg tollfrjáls. Nú er
ætlast til, að lagt verði á þessa vöru 75—lOO"/o, miðað við verð hennar kominnar
i hús og að viðbœllum tolli, sem er nú 2 kr. af hverjum lítra Sjá allir væntanlega,
hve óhæfilega hátt gjald það er, þegar tillit er tekið til þess, að það er mestmegnis fátækara fólk, setn notar þennan spiritus til brenslu, til að bita upp
»prímusa«, og svo iðnaður, sem sannarlega bæri fremur að styðja en fella. Það er
ekki annað hægt að sjá en að fátækt fólk verði að fara að gripa til þess neyðarúrræðis að nota bensin til þess að hita upp með, ef spíritusinn yrði svo afar
dýr, og má nærri geta, hversu andrúmsloftið yrði þá holt hjá fólki, sem verður
að búa með fjólskyldu í einu eða tveimur herbergjum. Þá teija margir það mikilsvert atriði, að selja á spíritusinn i sömu verslun og tóbakið, og getur minni hlutinn eigi annað en verið meiri hlutanum sammála um, að greina beri sölu spíritusins frá tóbakssölunni.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Af öllum framangreindum ástæðum leggur minni hlutinn til, að frumvarp
þetta nái ekki samþykki háttvirtrar deildar.
Alþingi, 11. apríl 1921.

Björn Kristjánsson,
ritari og framsógum.

Sig. Eggeiz.

(A. XXX. 22).
Kd.

203. Breytlngartillaga

við frumvarp til fjáraukaiaga fyrir árin 1920 og 1921.
Flutningsmenn: Pjetur Þórðarson og Pjetur Oltesen.
Við 4. gr.
Á eftir 8. lið komi nýr liður, svo hljóðandi:
Aukafjárveiting til bátsferða milli Reykjavikur annars vegar og Borgarness og Hvalfjarðar hins vegar árið 1921 ...................................... kr. 10000,00
Styrkurinn veitist gegn því, að báturinn fari, auk póstferðanna, að minsta kosti 15 áætlunarferðir til Borgarness, með
viðkomu i báðum leiðum á Akranesi, og 10 til 12 áætlunarferðir
í Hvalfjörð.
Til vara:
Til bátaferða á Hvalfirði ....................................................... kr. 1000,00

(A. XXVII, 8).

Kd.

294. Lög

um breyting á lögum nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Eiðum
og afbending Eiðaeignar til landssjóðs.
(Afgreidd frá Nd. 11. april).
1- gr-

í stað 3. gr. 2. málsl. laga nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs, komi:
Enn fremur skal haldið á hverju vori búnaðarnámsskeið við skólann,
6—7 vikur.
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2. gr.

í stað 4. gr. laganna korai:
Viö skólann skal skipaður skólastjóri og tveir kennarar. Taka þeir
laun eítir 26. gr. laga nr. 71, 28. nóvember 1919, um laun embættismanna.
Auk þessa skal sjeð fyrir nauðsynlegri timakenslu og búnaðarkenslu
við vornámsskeiðin, annaðhvort með aðstoð forstöðumanns gróðrarstöðvar
þeirrar, sem á Eiðum er, eða á annan veg.

(A. XLVI, 7).
295. Frumvarp

til laga um vörutoll.
(Eftir 3. umr. i Nd.).
1. gr.
Af vörum, sem íluttar eru til fslands og ekki eru sendar i pósti, skal
greiða gjald í rikissjóð, eftir þyngd vörunnar með umbúðum eða eftir rúmmáli,
svo sem bjer segir:
1. Af kornvörum, jarðeplum, steinoliu, sementi, kalki, tjöru, blackfernis, asfalli,
krit, leir, eldföstum leir, karbt'd, bensini, þakhellum, netakúlum og tómum
flöskum 30 au. af hverjum 50 kg.
2. Af gluggagleri, tómum tunnum og tunnuhlutum, girðingavir, girðingastólpum
úr járni, þakjárni, smiðajárni, járngirði, stáli, blýi, tini, oliufóðurkökum,
melasse, melassemjöli, kjötfóðurmjöli, fiskfóðurmjöli, bjólklöfum (blökkum),
saum, brýnum, hverfisteinum, kvarnarsteinum, sláttuvjelum og öðrum heyvinslutækjum, vögnum, kerrum, hjólum og hjólásum, skilvindum og öðrum
smjörgerðartækjum og ostagerðar, plógum, herfum, skóflum, kvíslum, spöðum og öðrum jarðyrkjuáhöldum, bifvjelum (mótorum), heilum og i hlutum,
rafmagnsvjelum og rafmagnstækjum, lóðarvindum, akkerisvindum, lausum
umbúðum, tómum pokum, korki, netagarni, tilbúnum seglum, allskonar
köðlum, vírköðlum, vírtrossum, færum, vjelaáburði, olíum í tunnum og
dunkum, öðrum en steinolíu og bensfni, segldúk, striga, tvistúrgangi, slrigaábreiðum (Presenninger), járnbrautarteinum, húsapappa allskonar, akkerum,
akkerisfestum (hlekkjafestum), kokolit, járnbitum, eldavjelum, hitunartækjum,
járnpípum, gipsi, hefilspónum, sagi, olíufatnaði, gólfdúkum (Linolenm) og
gólfbræðingi (Linotol), kokosfeiti (cocosnutoil), baðmullarfræsoliu (cottonseedoil), jarðhnetuolíu (groundnutoil), feitarsýrum (fatacit) til sápugerðar,
75 au. af hverjum 50 kg.
3. Af allskonar vefnaðarvöru, fatnaði, öðrum en oliufatnaði (þar með talinn
allskonar skófatnaður), tvinna og allskonar garni, öðru en seglgarni og netagarni, 1 kr. 80 au. af hverjum 10 kg.
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4. Af salti og kolum, hverskonar sem eru og hvort sem varan er flutt á land
eða lögð til geymslu í skipum úti eða öðrum geymslurúmum á floti í landhelgi eða flutt á höfnum inni eða vogum yfir i önnur skip, þeim til notkunar:
a. af salti 1 kr. 50 au. af hverri smálest;
b. af kolum 3 kr. af hverri smálest.
Kolatoll þann og salttoll, sem ræðir um í þessum lið, skal eigi innheimta
meðan lög nr. 13, 12. ágúst 1919, um aðflutningsgjald af salti, og lög nr. 27,
28. nóv. s. á., um aðflutningsgjald af kolum, eru í gildi.
5. Af allskonar trjávið, hurðum, gluggum, þakspæni, trjespæni (Finer) og
húsalistum 9 aura af hverju teningsfeti.
6. Af allskonar leikföngum, allskonar munum, sem eingöngu eru ællaðir til
skrauts, úr hvaða efni sem þeir eru, pleltvarningi og munum, sem að meiri
hluta efnis að verði til eru úr gulli, silfri, platínu eða gimsteinum, 10 kr. af
hverjum 10 kg.
7. Af öllum öðrum gjaldskyldum vörum 60 au. af hverjum 10 kg. Sama gjald
skal greiða af öllum þeim vörum, sem heyra til 1.—2. og 4.-5. iið, ef þær
eru í umbúðum með öðrum vörum, sem eigi falla undir sama tolltaksta.
Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem sjerstaklega er lagður tollur á,
prentaðar bækur og blöð, gull og silfur til tryggingar innlendum bankaseðlum,
skip, bátar, tigulsteinar, eldfastir steinar, baðlyf, óhreinsað járn i klumpum, heimilismunir manna, er flytja vistferlum til landsins, vanalegur farangur ferðamanna,
pappir, tilbúin áburðarefni, hey, sild til beitu, steinlímspípur, leirpípur, sandur
og endursendar fiskumbúðir. Auk þess eru undanþegnar allar íslenskar vörur, sem
endursendar eru til landsins frá útlóndum, ef þær eru endursendar í sömu umbuðum, sem þær voru sendar í burtu, enda sje gjaldheimtumanni rikissjóðs, þar
sem heimsend vara er sett á land, afhent vottorð frá tollgæslustöð, þar sem varan
er flutt á skip til heimsendingar, um að hún sje íslensk vara, svo og notaðir
munir, er hafa verið sendir til annara landa til aðgerðar.
Brot úr tolleiningu, sem nemur belmingi eða meira, skal talið sem heil
tolleining, en minna broti skal slept.
2. gr.
Greiða skal og i ríkissjóð gjald af póstbögglum, er til landsins flytjast, 1
kr. fyrir hvert heilt kg., nema móttakandi sanni, að alt innihaid bögguls sje
undanþegið vörutolli samkv. 1. gr. Lágmarksgjald sje þó 1 kr.
Gjald þetta greiðir viðtakandi í frímerkjum um leið og hann tekur við
bögglinum, og skal pósthúsið, sem afhendir böggulinn, líma þau á hann og stimpla
þau á venjulegan hátt. Af póstbögglum, sem endursendir eru til útlanda, skal
ekkert gjald greiða.
Heimilt er póstafgreiðslumönnum að opna böggulsendingar, sem sendar
eru i pósti frá útlöndum, að viðtakanda ásjáandi eða umboðsmanni hans, um leið
og þær eru afhentar, ef grnnsamt þykir, að eigi sje rjett frá skýrt um innihald þeirra.
3. gr.
Nú kemur það i ljós, að vörutollur sá, er ræðir um i 6. eða 7. lið l.gr.,
verður að teljast svo hár, að eigi sje sanngjarnt hlutfali milii bans og útsöluverðs
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vörunnar, og er stjórnarráðinu þá heimilt að færa
Tollinn má þó aldrei færa Iengra niður en svo,
lið 1. gr.
Stjórnarráðið skal um hver áramót birta f
um ivilnanir þær, sem á næsta ári á undan
þessari gr.
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niður tollinn, ef þess er óskað.
að hann sje eins og segir í 2.
B-deild Stjórnartiðindanna skrá
hafa verið veittar samkvæmt

. 4. gr.
Vörutollinn skal greiða lógreglustjóra i því lögsagnarumdæmi, þar sem
varan er flutt úr skipi, nema hún samkvæmt farmskrá skipsins eigi að halda
áfram með sama eða öðru skipi til annarar hafnar innanlands, og að þvi er
lausakaupmenn snertir, þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl sin eftir gildandi lögum. Gjald þetta greiðist með peningum eða með ávisun, stílaðri á
borgun við sýningu, á banka eða aðrar peningastofnanir eða áreiðanleg verslunarhús, ef nægileg skilríki, þau er innheimtumaður tekur gild á sina ábyrgð, eru
fyrir þvi, að ávísunin verði greidd. Vörutoll skal ákveða eftir farmskrá skipsins
eða farmskírteini.
5- gr.
Hinar gjaldskyldu vörur má eigi byrja að flytja úr skipi fyr en skipstjóri
eða afgreiðslumaður heflr skilað lögreglustjóra eða umboðsmanni hans öllum
skjölum, er skipsfarminn snerta, og látið fylgja skriflegt vottorð skipstjóra upp á
æru og samvisku um það, að eigi sjeu i skipinu aðrar eða meiri gjaldskyldar vörur til þess staðar en þær, er tilfærðar eru á farmskránni, og þær, sem hann þá
samstundis skýrir frá, að ætlaðar sjeu skipinu sjálfu, skipverjum eða farþegum
til neyslu í þvi. Sje uppskipun byrjuð áður en fullnægt er fyrirmælum þessarar
greinar, verður skipstjóri sekur um all að 1000 kr.
6. gr.
Eigi má án samþykkis innheimtumanns afhenda viðtakendum gjaldskyldar vöiur fyr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæli varðar sektum, alt
að 200 kr., á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins, ef hann er þar á
staðnum. Hafí vörur verið afhentar viðtakanda án samþykkis innheimtumanns,
eða áður en hann hafl fengið kvittun innheimtumanns fyrir þvi, að gjaldið sje
þegar greitt, þá er viðtakandi skyldur til að skýra lögreglustjóra frá þessu þegar
i stað, eða i siðasta lagi innan 3 daga frá því, er hann tók við vörunum, og
greiði hann þá gjaldið um leið, ef það er eigi þegar greitt. Vörutollurinn fellur i
gjalddaga, þegar skip það, er vörurnar flytur, hefir hafnað sig þar, er gjaldið á
að greiða.
7. gr.
Lögreglustjóri hefir vald til þess, hve nær sem vera skal, að heimta af
hverjum manni i umdæmi sínu, er ástæða þykir til að ætla, að fái gjaldskyldar
vörur frá úllöndum, æru- og samviskuvoltorð skriflegt um það, hvort hann hafi
fengið þess konar vörur, og ef svo er, hverjar og hve mikið af þeim.
Tregðist nokkur við að gefa vottorð þau, sem ræðir um i þessari grein,
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má þvinga hann til þess með dagsektum, alt að 20 kr. á dag, og getur lögreglustjóri tiltekið sektirnar i brjefi til viðtakanda.
8. gr.
Farmskrá yfir allan farm skips skal frá hverju landi vera samin í tveimur sambljóða samritum, og auk þess samhljóða útdrættir úr farmskránni yfir
vörur þær, sem fara eiga á hverja einstaka höfn. Svo skal á farmskránni tilgreina
þyngd á öllum vörutegundum og hverri um sig, nema trjávið, trjegluggum,
hurðum og húsalistum, sem tilfært skal á farmskránni eftir tölu teningsfeta. Annað eintakið af aðalfarmskránni afhendist lögreglustjóra á þeirri höfn,
þar sem skipið fyrst hafnar sig. Lögreglustjóri skal síðan senda sljórnarráðinu
samritið af aðalfarmskránni með fyrstu ferð, en útdrættina úr aðalfarmskránni
skal afhenda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans á hverri höfn, þar sem vörurnar samkvæmt þeim eiga að afiermast, og skulu þeir siðan fylgja tolIreiknÍDgunum frá hverjum innheimtumanni.
Sje ógreinilega sagt frá um gjaldskyldar vörur í farmskránni, eða ef skýrslurnar þar að lútandi eru eigi fullnægjandi, eða ef ástæða þykir til að rengja, að
rjett sje skýrt frá, má lögreglustjóri eða umboðsmaður hans láta rannsaka farminn og hafa eftirlit með uppskipun, svo sem með þarf. Kostnað þann, sem af
þessu leiðir, skal greiða úr ríkissjóði, ef skýrslurnar reynast rjettar, en ef þær
reynast ónákvæmar, fellur kostnaðurinn á skipstjóra, eða, ef nauðsyn krefur, á
þá, er við vörum taka.
Pað varðar skipstjóra sektum, alt að 1000 kr., ef farmskrár fylgja eigi
skipi, samdar eins og hjer er mælt fyrir, eða ef vanrækt er að afhenda þær lögreglustjóra eða umboðsmanni hans.
9. gr.
Nú verður maður uppvís að þvi að hafa vanrækt að skýra innheimtumanni, áður lögmæltur frestur sje liðinn, frá tollskyldum vörum, er hann hefir
innfiutt eða tekið við, eða að því að hafa sagt rangt til um slikar vörur, án
þess að yfirlýsingin sje gefin á þann hátt, er í 155. gr. almennra hegningarlaga
25. júní 1869 segir, og skal hann þá sæta frá 50 til 1000 króna sektum.
Nú hefir maður ranglega gefið slíka yfirlýsingu á þann hátt, sem i 155.
gr. almennra hegningarlaga greinir, eða á annan samsvarandi hátt, og skal hann
sæta þeirri refsingu, sem i nefndri grein hegningarlaganna er ákveðin, þó þannig,
að aldrei verði beitt vægari refsingu en 30 daga einföldu fangelsi eða lægri sektum en 100 króna.
Enn fremur skal jafnan, auk refsingar, greiddur þrefaldur tollur af vörum þeim, er undan hefir verið skolið eða rangt sagt til um.
Auk þeirrar refsingar, er i 1. og 2. málsgrein segir, skal sá, er þrisvar
hefir gerst sekur um þar nefnd brot, við þriðja brot, og ef miklar sakir eru,
dæmdur til þess að hafa fyrirgert leyfi til verslunar eða umboðssölu, et hann
hefir slikt leyfi. Að liðnum 5 árum frá dómsuppsögn að telja, getur hann þó fengið slík leyfi aftur, enda hafi hann eigi á þeim tíma orðið sekur af nýju um brot
gegn ákvæðum þessara laga. Sá, er eigi hefir slík leyfi, er hann verður brotlegur,
getur eigi fengið þau fyr en að sama tima liðnum.
Við ákvörðun sektanna skal taka sjerstakt tillit til þess, hvort viðtakandi

Þingskjal 295

759

befír haft ástæðu til að ætla, að lögreglustjóri hefði af farmskrá eða öðrum slíkum skilrikjum fengið vitneskju um vöru þá, sem um er að ræða.
10. gr.

Hinar aðfíuttu, gjaldskyldu vörur skulu vera að veði fyrir gjaldinu og
sektum, og hefír eigandi eigi rjett til að ráða yfír þeim fyr en búið er að greiða
gjöld þessi. Veðrjetturinn helst eins, þótt vörurnar hafí verið afhentar viðtakanda.
Sjeu ekki skil gerð samkv. 6. gr., hefír lögreglustjóri vald til að selja vörurnar,
án undangengins lögtaks eða fjárnáms, til lúkningar gjaldi og sektum. Það skal
gera á uppboði, er boðað sje með viku fyrirvara, og má iögreglustjóri krefjast
borgunar við hamarshögg. Nú næst eigi til vöru þeirrar, er gjaldið átti af að
greiða, og má þá, án undanfarandi birtingar, gera lögtak fyrir vörutolli og sektum
í öðrum eigum viðtakanda og selja hið lögtekna á sama hátt og að framan greinir
um hina gjaldskyldu vöru.
11. gr.
Verði sú raun á, þegar gjaldskyldar vörur eru fluttar til Islands, að nokkuð af þeim hafí ónýtst eða rýrnað, eða vörurnar hafí með einhverjum hætti farið
forgörðum á leiðinni eða við uppskipun, skal ekkert gjaid greiða af því, sem
farist hefir, ef eigandi eða umboðsmaður hans sannar með vottorði lógregiustjóra
eða umboðsmanns hans, að farmskráin telji meira en viðtakandi fær.
Þegar sjóskemdar vörur eru seldar á uppboði, skal gjaldið greiða fyrir
fram af uppboðsandvirðinu, og fáist eigi svo hátt boð, sem gjaldinu nemur, gengur uppboðsandvirðið alt i ríkissjóð, að kostnaði frádregnum.
12. gr.
Nú er gjaldskyld ygra, er vörutollur hefir verið greiddur af, flult úr landinu aftur, og getur útflytjandi þá fengið hjá lögregiustjóra skírteini þar að lútandi. Gf bann siðan skilar því skirteini aftur, með áritun útlendrar toilstjórnar
um það, að vara sú, sem ræðir um í skírteininu, sje þangað innflutt, þá skal
endurgreiða honum tollinn, að frádregnum innheimtulaunum.
13. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem aimenn lögreglumál. Þó sæta brot gegn 2. málsgrein 9. gr. sakamálsmeðferð.
14- grSektir allar eftir 5., 6. og 7. gr. renna í rikissjóð. Hið sama er um sektir
eftir 8. og 9. gr., nema einhver hafí komið því til leiðar með frásögn sinni, að
sök komist upp, og fær hann þá helming sekta.
15. gr.
Fyrir gjaldheimtum og sektum eftir lögum þessum skal lögregiustjóri gera
reikning samkvæmt reglum þeim, sem settar eru eða settar kunna að verða um
opinber reikningsskil.
16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1, jan. 1922.
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(A. XXXVIII, 8).
Ed.

296. Ftumvarp

til laga um verslun með tilbúinn áburð og kjarnfóður.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.
Þá er verslað er með tilbúinn áburð og meira selt í senn eða sama
manni en 200 kílógr. af hverri tegund, er seljanda skyll, um leið og áburðurinn er afhentur, að afhenda kaupanda tryggingarskjal, undirritað af báðum
málsaðiljum, eða umboðsmönnum þeirra, nema þeir hafi gert með sjer skriflegan samning um kaupin.
I tryggingarskjalinu sjeu þær upplýsingar um vöruna, sem lög
þessi ákveða.
Nú hefir seijandi vanrækt að gefa tryggingarskjalið, og eigi er heldur
skriflegur samningur um kaupin; skal þá lita svo á, að varan sje seld sem
óskemd vara, og hvilir á honum sönnunarskylda um að svo sje.
I tryggingarskjalinu skal tilgreina:
1. Nafn seljanda og kaupanda.
2. Þyngd og verð hverrar tegundar af áburðinum.
3. Nafn áburðarins, sem eigi má gefa ranga hugmynd um hver er. Bendi
nafn áburðarins á, af hvaða efnum hann er tilbúinn, skal tilgreina, ef
öðrum efnum er blandað sarnan við. Sje köfnunarefni i lífrænum samböndum, skal tilgreina uppruna þeirra.
Sje áburðurinn blandinn sandi eða öðrum óverðmætum efnum, skal
tilgreina, hve mikið er af þeim.
4. Efnasamsetning áburðarins í hundraðshlutföllum þannig;
a. Köfnunarefni i saltpjeturssýru.
b. Köfnunarefni i ammoniaki.
c. Köfnunarefni í lífrænum samböndum.
d. Köfnunarefni í cyanamídi.
e. Fosfórsýra, vatnslaus, leysanleg í vatni.
f. Fosfórsýra, vatnslaus, óleysanleg bæði í vatni og citrónsýru.
g. Kali, leysanlegt í vatni.
h. Kalk, (sem kolsúrt kalk).
i. Gibs, (vatnslaust, brennisteinssúrt kalk).
Ábyrgð sú, er seljandi tekur á sig með tryggingarbrjefinu, um lágmarksinnihald áburðarins af þeim efnum, sem nefnd eru undir stafliðunum
a.—i., skal tilgreind með einni tölu svigrúmslaust.
Seljandi ábyrgist með undirskrift sinni, að það, sem sagt erítryggingarskjalinu um áburðinn, sje rjett, og að áburðurinn sje hæfilega þur og mulinn og vel nothæfur.
í verðlistum, umburðarbjefum og auglýsingum má eigi nota önnur
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orðatiltæki um jurtanærandi efni áburðarins en þau, sem nefnd eru undir
stafliðunum a,—i.
2. gr.
Þegar verslað er með kjarnfóður, svo sem korntegundir, olíukökur, sykurúrgang (melasse), síld, sildarmjöl, lýsi og aðrar fóðurtegundir, sem ekki eru
innlendar jarðarafurðir, og meira er selt en 3G0 kg. af hverri tegund, er seljandi skyldur til, á sama hátl og fyrir er mælt í 1. gr., að gefa við afhendingu
vörunnar tryggingarskirteini. Sömuleiðis gilda ákvæði 1. gr., ef enginn skriflegur samningur eða skirteini er útgefið. A tryggingarskírteini sje tekið fram:
1. Nafn seljanda og kaupanda.
2. Þyngd og verð hverrar tegundar kjarnfóðursins.
3. Nafn kjarnfóðursins og úr hveiju það er tilhúið.
4. Sje kjarnfóðrið búið til úr fleiri efnum, skal tilgreina, hver þau eru og
í hvaða hlutföllum.
5. Hvort kjarnfóðrið er blandað annarlegum efnum. Sje það eigi tilgreint, verður að álita, að svo sje ekki.
6. Sje um oliukökur að ræða, skal tilgreina, hvort þær eru tilbúnar af fræi
með hýði eða hýðislausu.
7. Sje um lýsi að ræða, skal ætið gefa tryggingu fyrir, hve margir hundraðshlutar af feiti eru í því að minsta kosti.
8. Sje um lifur að ræða, skal tilgreint hvers konar lifur; enn fremur hve
margir hundraðshlutar af vatni eða sjó sjeu saman við lifrina, enda sje
slikt ætíð síað frá áður en sala fer fram, að því leyti sem það getur aðgreinst án bræðslu.
9. Sje um sild að ræða, skal tilgreina veiðitímann, hve nær söltuð, hvort hún
sje metin útflutningsvara, og þá i hvaða flokki. En sje hún það ekki, þá
skal tilgreint, hvort hún hafi verið söltuð óskemd og verið viðhaldið með
nægum pækli í fullbentum og lagarheldum ilátum þar til hún er afhent,
og enn fremur, hve mikill þungi sildar og salts sje i hverju iláti.
10. Sje um síldarkökur eða sildarmjöl að ræða, skal tilgreina, hvort það er
unnið úr nýrri sild eða saltaðri.
11. Sje um fiskmjöl að ræða, skal tilgreina, úr hverju það er unnið, hvort
heldur úr beinurn eða innýflum.
12. Sje trygging gefin fyrir ákveðnum næringarefnum i kjarnfóðrinu, skal
tilgreina, með einni tölu eða með ákveðnum svigrúmstölum, hve margir
hundraðshlutar eru í því, þannig:
a. Af köfnunarefniskendum efnum.
b. Af feiti.
c. Af sykri.
d. Af öðrum kolvetnum,sje um þau að ræða í fóðrinu.
e. Af mellanlegum efnum i hverjum þessara flokka.
Vilji seljandi eigi gefa tryggingu fyrir einhverju í nefndum atriðum,
verður hann að taka fram, að honum sje ekki um þau kunnugt.
Með undirskrit't sinni ábyrgist seljandi, að það, sem sagt er um fóðrið,
sje rjett, og sje enginn varnagli sleginn, verður að álita, að fóðrið sje eigi
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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blandað neinum efnum, er skaðleg teljast fyrir heilbrigðisástand búpenings,
að það sje óskemt og vel nothæft til fóðurs.
3. gr.
Stjórnarráðið sjer um, að út sjeu gefin eyðublöð fyrir tryggingarskjöl
þau, sem um ræðir í 1. og 2. gr.
Sje það nauðsynlegt, vegna nýrra áburðar- eða kjarnfóðurefna, eða
breyttra aðferða við efnarannsóknir eða af öðrum breyttum ástæðum, getur
stjórnarráðið breytt um eða aukið reglur þær, er hjer eru settar um tryggingar.
4. gr.
Sljórnarráðið ákveður í reglugerð, að umbúðir um vörur þær, er
ræðir um í lögum þessum, skuli bera með sjer, eða þeim á annan hátt
fylgja, upplýsingar um:
a. Nafn vörunnar.
b. Nafn verksmiðju eða seljanda.
c. Hvert efnainnihald seljandi ábyrgist í vörunni samkvæmt tryggingarskírteini, hafi það verið geíið.
5. gr.
í verðlistum, umburðarbrjefum og auglýsingum um vörur þær, er lög
þessi ræða um, er bannað að segja nokkuð það, sem orðið getur til þess að
gylla notagildi þeirra, fram yfir það, sem rjett er.
6. gr.
Hver kaupandi, er hefir í höndum tryggingarskírteini samkvæmt 1.
og 2. gr., hefir rjett til að taka sýnishorn at vörum og láta rannsaka þau í
efnarannsóknarstofu ríkisins eða öðrum löggiltum rannsóknarstofum, ef til eru,
eltir þeim reglum, er hjer segir:
1. Taki kaupandi vöruna sjálfur hjá seljanda, er sýnishornið tekið áður en
varan er alhent, í viöurvist seljanda og kaupanda eða umboðsmanna
þeirra. Taka skal þrjú sýnishorn af hverri tegund, um þau búa og merkja
eins og ákveðið verður í reglugerð, er stjórnarráðið setur, og leggja með
hverju þeirra blað, er á sje rilað hve nær og hvar sýnishornið er tekið,
með tilvisun til tryggingarskirteinis, samkvæmt 1. og 2. gr. Skal blaðið
undirritað at hlutaðeigendum eða umboðsmönnum þeirra.
Eitt sýnishornið sendist þegar til etnarannsóknarstofunnar, ásamt
tryggingarskirteininu, en seljandi og kaupandi halda sínu hvor, eða umboðsmenn þeirra.
2. Nú annast seljandi flutning vörunnar á ákveðinn stað, áleiðis til kaupanda, og skal þá, nema hann sanni, að öðruvisi sje um samið, sýnishornið tekið svo fljótt sem auðið er, eftir að vörurnar eru komnar á
ákvörðunarstaðinn, og má eigi dragast lengur en viku, eftir að kaupanda
hefir verið tilkynt að varan sje komin. Seljandi annast tilkynninguna.
3. Sje seljandi eða umboðsmaður hans viðstaddur, þegar varan er afhent,
er farið eftir því, er segir í tölulið 1. Sje það eigi, skal þannig að farið:
Um leið og kaupandi eða umboösmaður hans tekur á móti vörunni, skal
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hann kveðja til tvo menn, til þess skipaða af lögreglustjóra, að taka
sýnishorn af vörunni, og skulu þeir i öllu fylgjareglum þeim, er um getur
i lölulið 1 i þessari grein, og gefa vottorð um, að reglunum hafi verið
fylgt. Þess skal og getið, hvort vörurnar hafi verið i umbúðum, hve mörg
ilát eða pokar sjeu at hverri tegund og úr hve mörgum af þeim sýnishornin sjeu tekin. Enn fremur skal i vottorðinu tekið fram, hvort álitast
megi, að varan hafi skemst í flutningi, og þá hvernig. Stjórnarráðið gefur
út eyðublöð fyrir vottorð þessi.
4 Sýnishorn þau, sem nú hefir verið um getið, skal taka af vörunni þannig,
að þau sjeu, eftir því sem unt er, meðaltal þeirrar vöru, sem um er að
ræða. Þó verða eigi sýnishorn af þeim hluta vörunnar, sem skemst hefir
i flutningnum eða er rakur eða i skemdum umbúðum, höfð til marks
um annað en skemdir á vörunni.
5. Sje varan í umbúðum og eigi um meira en 5 heildir (poka eða önnur
ílát) að ræða, skal taka sýnishorn af þeim öllum. Sje um meira að ræða,
skal að minsta kosti taka sýnishorn af 10. hverri heild, og aldrei af minna
en 5 af hverri tegund. Öllum sýnishornum sömu tegundar skal blanda nákvæmlega saman, og af þeirri samblöndun skal laka hin umræddu 3
sýnishorn.
Efnarannsóknarslofa ríkisins og aðrar löggiltar rannsóknarstofur, ef til
eru, hafa rjett til að láta taka sýnishorn til rannsóknar af vörum þeim, er
lög þessi ræða um, hjá verksmiðjum, sem framleiða þær, og kaupmönnum og
samvinnufjelögum, er versla með þær.
7. gr.
Rannsóknir þær, sem um ræðir í 6. gr., skulu gerðar af efnarannsóknarstofu rikisins, eða öðrum rannsóknarstofum, er til þess kunna að verða
löggiltar af stjórnarráðinu, eftir þeim reglum, er stjórnarráðið setur.
Leiði rannsóknin í Ijós, að verðmæt efni varanna sjeu rýrari en ábyrgst
hefir verið, ber seljanda að borga kosinaðinn við rannsóknina. Að öðrum kosti
borgar rikissjóður kostnaðinn að hállu, en kaupandi að hálfu.
Rannsóknarstofan tilkynnir hlutaðeigendum árangurinn af rannsókninni, og er úrskurður hennar bindandi fyrir báða málsparta.
8. gr.
Nú reynast verðmæt efni áburðar og fóðurs, sem um ræðir í lögum
þessum, rýrari en tilgreint hefir verið á tryggingarskirteinum, að minst geti
verið, og á kaupandi þá rjett til skaðabóta hja seljanda. Skal rannsóknarstofan áætla þær og úrskurða, eftir reglum, er stjórnarráðið setur. Skal miða
við þá rýrnun á verðmæti vörunnar, er stafar af því, að eigi er efnainnihald
hennar eins og til var skilið, og er seljandi skyldur að greiða þann mismun.
9. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglugerða, sem settar kunna að
verða samkvæmt þeim, varða sektum, frá 100—2000 krónum.
Með mál út af lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumáL
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207. Xefiidarálit

um frumvarp til laga um breyting á 1. gr. tolllaga, nr. 54., 11. júli 1911.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir nú athugað frumvarp þetta, sem er stjórnarfrumvarp. Breytingar þær, sem gerðar eru á núgildandi tolllögum eru þær, sem nú skal greina:
1. að tollur af kognaki og vínanda með 8° styrkleika eða minna er hækkaður
úr 2 krónum upp í 3 krónur af litra, yfir 8° og alt að 12° styrkleika úr
3 kr. upp í 4 kr. af litra, og yfir 12° og alt að 16° styrkleika úr 4 kr.
upp i 5 kr. af hverjum lítra.
2. að tollur af óbrendu kaffi og kaffibæti er hækkaður úr 30 aurum á hverju
kílói upp i 60 aura.
3. að tollur af brendu kaffi er hækkaður úr 40 aurum upp i 80 aura á hverju kílói.
4. að tollur af tegrasi er hækkaður úr 1 kr. upp í kr. 1,50 á hverju kilói.
5. að tollur af súkkulade er hækkaður úr 50 aur. á hverju kilói upp í 75 aura og
6. að tollur af kakaódufti er hækkaður úr 30 aurum i pp i 50 aura á hverju kilói.
Þó tollar sjeu orðnir afarháir, og jafnvel hæiri en góðu hóli gegnir,
þá sjer nefndin sjer ekki annað fært, fjáihagsins vegna, en að fallast á
frumvarpið, og leggur því til, að það verði samþykt óbreylt.
Alþingi, 11. april 1921.
Sig. Eggerz,
formaður.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Björn Kristjánsson,
framsögum. og ritari.

Sigurjón Friðjónsson.
Guðjón Guðlaugsson.

(A. IV, 4).
Aid.

208. Fruinvarp

til laga um lestagjald af skipum.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1- gr.
Af hverju skipi, sem er 5 smálestir brúttó eða stærra og skrásett hjer
á landi, skal greiða í rikissjóð 1 kr. 50 a. gjald á ári af brúttósmálest. Hálf
smálest eða meira telst heil, en minna broti skal slept.
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2. gr.
Lögreglustjórar innheimta gjald þetta á manntalsþingum, í fyrsta sinn
1922, og skal það greiðast í því lögsagnarumdæmi, sem skip er skrásett.
Um greiðslu gjaldsins i rikissjóð fer sem um önnur manntalsbókargjöld.

3. gr.
Gjald þetta hefir lögtaksrjett og gengur i 2 ár frá gjalddaga fyrir
öllum veðkröfum í skipi.
4. gr.
Ef skip ferst eða er rifið á fyrra helmingi atmanaksárs, greiðist ekkert
gjald á þvi ári, en vilji þetta til síðar á árinu greiðist fult gjald. Gjaldfi jáls
eru þau skip, sem eigi eru notuð á gjaldárinu.
5. gr.
Heimilt er með ákvæði i fjárlögum að hækka eða lækka gjald þetta
fyrir 1 ár i senn. Þó sje það samþykt í sameinuðu þingi með 2/3 atkvæða.
6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

(B. XXII, 4).
Ed.

299. Frumvarp

til laga um sölu á landspildu, tilheyrandi Þingeyraklaustursprestakalli, til
Blönduóshrepps.
(Eflir 2. umr. i Ed.).
Ríkisstjórninni veitist heimild til að selja Blönduóshreppi landspildu
þá, tilheyrandi Þingeyraklaustursprestakalli, sem er milli lands jarðarinnar
Hjaltabakka og lands Blönduóskauptúns. Við land Blönduóskauptúns ræður
merkjum svo nefnd Neðribrekka, sem er sunnan við Blönduóskauptún, eins
og hún stefnir vestur til sjávar og upp á akbrautina, og þá akbrautin út að
Blöndubrú.
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(A. XXVIII, 3).

Hb'd.

300. Állt

um frv. til laga um bifreiðaskatt.
Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Jeg get ekki fallist á það, að rjett sje að leggja slikan skatt á bifreiðar,
sem frv. þetta fer fram á, og ræð því háttv. deild til þess að fella frumvarpið.
Skattur þessi er rjettlættur meðal annars með því, að bifreiðar spilli vegum meira en aðrir vagnar. Þetta er nú fyrst og fremst mjög vafasamt, og jafnvel því gagnstæða haldið fram af öðrum. En þó að svo væri, þá ber á það að
líta, hve mikil samgöngubót er að bifreiðum, þar sem þeim verður komið við
hjer á landi.
Samanburður í þessu efni við önnur lönd virðist tæplega geta komið til
greina. Það mun rjett vera, að jafnvel talsvert hærri skattur en hjer er um að
ræða sje lagður á bifreiðar í öðrum löndum. En þar getur það lika til sanns
vegar færst að telja bifreiðar »luxus«. Þar sem járnbrautir hafa veiið lagðar
um löndin þver og endilöng, og svo að segja heim undir hvert býli, eins og í
Danmörku, og þær kostaðar af rfkinu að meira eða minna leyti, og oft og tiðum reknar með tapi, einmitt með það fyrir augum að Ijetta undir með flutningum og ferðalögum á landi, þar er vissulega öðru máli að gegna, þó að jafnvel
allháir skattar sjeu lagðir á slík tarartæki sem bifreiðar. Þar verða bifreiðarnar
keppinautar þeirra samgöngutækja, sem almenningur notar mest, og draga frá
þeim tekjur, án þess þó að gera fiutninga eða ferðalög ódýrari, og jafnvel
þvert á móti.
Hjer á landi verður bifreiðaskatturinn beinlínis skattur á framförum, á
binum nauðsynlegustu samgöngubótum. Jeg neita því ekki, að sanngjarnt geti
verið að leggja einhvern lítilsbáttar skatt á bifreiðar, t. d. sem svaraði lestagjaldi
af skipum, eða jafnvel ríflega það. En svo háan skatt, sem bjer er farið fram á,
eða alt að 300 kr. á bifreið, verð jeg að telja alveg óhæfilegan, enda mundi
bann verða lil þess að koma öllum bifreiðaflutningum á fárra manna hendur og
ef til vill gera þá margfalt dýrari en vera þyrfti. En vegna þess, að sá skattur,
sem jeg teldi hæfilegan, mundi nema svo litlu, að ríkissjóð drægi það litið, þá
hefi jeg ekki fundið ástæðu til þess að gera breytingartillögu um lækkun skattsins.
Alþingi, 10. apríl 1921.
Jakob Möller.
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(A. XXX, 23).

Mí«l.

301. Brey<lngartlllagá

við frumvarp til í.járaukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá fjárveitinganefnd.
Við 7, grein.
A eftir 11. lið kemur nýr liður;
Til björgunarskipsins »Þórs« í Vestmannaeyjum..................

kr; 25000,00

(B. XI, 3).

lid.

302. Breytingartlllögur

við frv. til laga um læknaskipun í Reykjavík.
Flutningsmenn: Jón Baldvinsson og Magnús Jónsson.
1. Við 1. gr.
Greinin orðist svo;
Auk hjeraðslæknis skal í Reykjavík skipa bæjarlækni.
2. Við 2. gr.
Fyrri málsgrein orðist svo:
Bæjailæknir skal hafa á hendi framkvæmd laga um varnir gegn
berklaveiki, annast ráðstafanir gegn innlendum næmum sjúkdómum,
taka sæti í heilbrigðisnefnd bæjarins í stað hjeraðslæknis og vera-ráðunautur bæjarstjórnar um heilbrigðismál.
3. Við 3. gr.
Greinin falli burt.
Greinatalan breytist samkvæmt því.
4. Við 4. gr.
Greinin orðist svo:
Bæjarlæknir skal taka laun úr ríkissjóði, og verða þau ákveðin í
lögum um laun embættismanna.
5. Við 5. gr.
í stað orðanna »þessara embættismanna« komi:
þessa embættismanns.
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(B. XII, 3).
lid.

303. JBreytlngartillaga

við frumvarp til laga um viðauka við lög um laun embættismanna, nr. 71, 28.
nóv. 1919.
Flutningsmenn: Jón Baldvinsson og Magnús Jónsson.
Við 1. gr. 2. málsgrein.
í stað orðanna »Heilbrigðisstjórinn og sóttvarnalæknirinn í Reykjavík
hafa« komi:
Bæjarlæknirinn i Reykjavik hafi.

(B. XXVI, 2).
Nd.

304. ílefnriarállí

um frumvarp til laga um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum mótorskipum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Frumvarpi þessu var visað til sjávarútvegsnefndar, og hefir nefndin orðið
á eitt sátt um að styðja að framgangi þess.
Það ber tvímælalaust brýna nauösyn til, að haft sje eftirlit með því, að
þeir menn, sem takast á hendur vjelgæslu á skipum og bátum, fullnægi ákveðnum kröfum um þekking og leikni í meðferð olíuvjela.
Vjelbátaútgerðin hefir vaxið hröðum fetum hin síðari árin, og vjelbátaflotinn er orðinn það slór, og þar af leiðandi er svo mikið í húíi,að það ríður
ekki hvað roinst á því, að gætt sje alls öryggis i þessu efni.
Það liðu svo þó nokkur ár, eftir að vjelbátarnir komu bjer fyrst til sögunnar, að það var mjög örðugt að fá nokkra tilsögn í meðferð olíuvjela, og urðu
menn því að þreifa sig áframí því efni upp á eigin spýtur, enda var ástandið
hið versta, gangur vjelanna rnjög ótryggur, og eyöilögðust þær oft á skömmum
tima af illri hirðingu og vankunnáttu í allri meðfeið þeirra.
Þetta olli á timabili miklu eignatjóni og stóð mikil hælta af því fyrir líf
manna.
Við það, að Fiskifjelag Islands setti á stofn námsskeið i meðferð olíuvjela,
var mikil bót ráðin á þekkingarskorti manna i undirstöðuatriðum vjelfræðinnar.
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Fræðsla sú, sem menn fengu á þessum námsskeiðum, var til mjög mikilla
nota; ástandið gerbreyttist og má segja, að nú sje það fram yfir allar vonir, en
skortir þó óneitanlega allmikið á, svo. vel eða trygt sje. 1915 var vjelsljóraskóli
íslands stofnaður, 1 þeiin skóla er einungis kend gufuvjelfiæði. Þeir, sem þá
fræði vildu nema, urðu því, áður en sá skóli kom, að sjálfsögðu að leita náms
erlendis.
Samtímis því, sem lögin um slofnun þess skóla voru samþykt, voru og
gefin út lög um atvinnu við vjelgæslu á gufuskipum.
Á síðasta þingi voru samþykt lög um stofnun mótorskóla í Reykjavík.
Sá skóli hefir að vísu ekki tekið lil staifa enn þá, en þess má vænta, að
það líði þó ekki á löngu, að svo verði, svo mikil nauðsyn sem á því er.
En jafnframt því, sem samþ. hafa verið lög um stofnun þessa skóla, og
reyndar hvort sern væri, er rjett og sjálfsagt að setja lagaákvæði um atvinnu við
vjelgæslu á islenskum niótorskipum.
f>ó er ekki, að svo stöddu, hægt, sbr. 7. gr., að gera það að ófrávikjanlegu
skilyrði fvrir því, að menn öðlist þessi rjettindi, að þeir hafi lokið prófi við mótorskólann í Reykjavik, heldur verða þau jafnframt og einkum að byggjasl á því
fyrst um sinn, að inenn hafi tekið próf á nátnsskeiðum Fiskifjelags fslands, eða
þá lokið pióti við vjelstjóraskólann, auk þess sem enn minni kröfur eru látnar
nægja, þegar um báta er að ræða, sem eru undir 10 smál.
Auk þess eru þau ákvæði sett í frv. þetta, að ætíð sjeu tveir vjelfróðir
menn á bati eða skipi, sem er stærra en 10 smál., en þau ákvæði ná þó ekki til
drattaibata og annara báta, sem sigla á höfnum inni, þó stærri sjeu.
Pelta ákvæði er mjög þarft, því oft hafa hlotist vandræði af því, að eigi
hefir verið nerna einn vjelfróður maður á skipi, þegar hann hetir veikst eða á
einhvern hatt t'atlast frá og eigi getað sint starti sínu.
Nefudin leggur til, að frv. verði samþykt með eflirfarand*

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr.
Á rnilli orðanna »í Reykjavík« og »eða námsskeiði« komi:
sem stofnaður var rneð lögum nr. 13, 18. nóv. 1920.
2. Við 5. gr. G einin orðist svo:
Sá hefir rjctt til að vera 1. vjelstjóri á mótorskipi með 150 hestafla
vjel og þar yfir, sem hetir fullnaðaipróf fra Vjelstjóraskóla fslands, eða skírteini senr 1. vjelstjóri samkv. 7. gr. laga frá 3 nóv. 1915, um atvinnu við
vjelgæslu á gufuskipuin, og auk þess verið að minsta kosti þrjá mánuði aðstoð.uvjelstjóri á niótorskipi með 50 hestafla vjel eða slærri.
3. Við 6. gr.
Síðasta málsgrein greinarinnar oiðist svo:
Á mótorskipum með vjel vfir 150 hestófl skal vera vjelalið samkvæmt
ákvæðunum í 1. malsgrein 12. gr. nefndra laga 3. nóv. 1915.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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4. Við 7. gr.
Milli orðanna »Fiskifjelags íslands« og »rjettindum sínum« komi:
eða fullnægir ákvæðum 5. gr.
Alþingi, 12. apríl 1921.
Pjetur Oltesen,
skrifari og framsögum.

Magnús J. Kristjánsson,
formaður.

Einar Þorgilsson.

Jón Baldvinsson.

Þorl. Guðmundsson.

(B. XLVI, 1).

Ed.

305. Frumvarp

til laga um einkasölu á áfengi.
Frá lyfjasölunefnd.
1. gr.
Frá 1. jan. 1922 má enginn nema ríkisstjórnin flytja hingað frá útlöndum áfengi og vinanda, sem heimilt er að flytja til landsins og í er
meira en 2’/4°/0 af vínanda (alcohol) að rúmmáli. Sendimenn annara ríkja
halda þó rjetti sínum til innflutnings áfengis.
Lög þessi taka ekki til skipa, sem koma í landhelgi og hafa innanborðs áfengi, ef með það er farið samkvæmt bannlögum.
2. gr.
Áfengi það, sem ríkisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún
að eins lyfsölum og læknum, er bafa rjett til lyfjasölu, svo og öðrum þeim,
er bannlög heimila. Rikisstjórnin setur nánari reglur um áfengissöluna. Um
sölu áfengis til lvfja fer samkvæmt gildandi bannlögum.
3. gr.

Það tje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er ræðir um í 1. og 2. gr.,
leggur rikissjóður fram, og er ríkisstjórninni heimilt að taka það að láni.
4. gr.
Rikisstjórnin skipar mann til að veita þessari verslun forstöðu. Hann
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skal hafa lyfsalapróf og hafa á hendi eftirlit nieð lyfjabúðum landsins. Honum skal og skylt að útvega frá útlöndum, eftir beiðni, fyrir lækna, er hafa
rjett til lyfjasölu, lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, er talin verða i lyfsöluskránni.
Nánari reglur um starfssvið forstöðumanns verslunarinnar verða settar i erindisbrjefi, er ráðherra gefur út.
5. gr.
Ráðherra skipar 2 menn til að hafa á hendi endurskoðun allra reikninga verslunarinnar og fær þeim erindisbrjef.
6. gr.
1 reglugerðum þeim, er getur í 2. gr., kveður rikisstjórnin á um, hvernig fara skuli um áfengisbirgðir lyfjabúða og lækna, sem fyrir hendi kunna að
vera, þegar lög þessi koma i gildi, hvort gjald skuli greitt af þeim i rikissjóð,
eða hvort þær skuli teknar eignarnámi.
7. gr.
Á vínanda þann og áfengi, sem heimilt er að flytja til landsins og eigi
er notað til lyfja, skal leggja 25—75%, miðað við verð þess komins i hús hjer
á Jandi, að meðtöldum tolli. Lyfjaáfengi, svo og önnur lyf, er verslunin útvegar
læknuro, seljast án hagnaðar.
8. gr.

Verslunin skal greiða lögákveðna tolla og innflutningsgjald af vörum
þeim, er lög þessi ræða um, á þeim stað, er varan fyrst er flutt á land, og á
þann hátt og á þeim tíma, sem toll- og skaltalög mæla fyrir.
9. gr.
Ágóði sá, er verður af versluninni, greiðist i rikissjóð og telst með
tekjum bans. Ríkisstjórnin setur nánari reglur um reikningsskil. I þeim feglum
má akveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans í veltufjár og varasjóð.
10. gr.

Verslunin skal jafnan hafa nægan forða af áfengi og vinanda fyrirliggjandi i Reykjavík. Kostnað við sendingu varanna innanlands greiði viðskiflamenn verslunarinnar. Pantaðar vörur samkv. 4. gr. getur verslunin látið
seöda beint frá útlöndum til þeirra staða hjer á landi, sem óskað er.
11. gr.
Rikisstjórnin setur hámarksverð i smásölu á þær vörur, er ræðir um
i lögum þessum.

772

Þingskjal 305
12. gr.

Brol gegn lögnm þessum varða sektum, alt að 20000 kr., ef eigi liggur
þvngri refsing við eflir öðrum lögum. Auk þess eru vörur þaer, sem inn eru
fluttar i heimildarlevsi, upptækar, o<> skal afhenda þær versluninni til ráðstöfunar. Andvirðið telst meðal tekna hennar og rennur í ríkissjóð.
13. grMeð mál út af lögum þessum skal tara sem með almenn lögreglumál.

Greinargerð.
Stjórnin hefir lagt fyrir Alþingi frunivarp til laga um einkasölu á lyfjum
og annað írv. um einkasötu á tóbaki og áfengi. Það munu nú flestir vera sammála um það, að rjellara og eðlilegra hefði vei ið að láta lyf og áfengi fylgjast aö
i sama frumvarpi. En þar sem stjórnin hafði aðra skoðun í því eíni, hetði hún
átt i byrjun að leggja fram bæði þessi fiumvörp fyrir sömu deild þingsins; með
því móti hefði gangur þessara mála orðið að mun greiðari.
Frumvarp til laga um einkasölu á lyfjum var lagt fram i háttv. efri
deild. Til þess að athuga það mát var kosin sjerstök 3 manna nefnd. Þessi nefnd
hefir nú vandlega íhugað efni frumvarpsins og borið það undir hjeraðslækna landsins, svo og læknafjelag Reykjavíkur. Skoðanir Jækna i þessu máli ern lalsvert mismunandi; meiri hluti þeirra er andvígur einkasöluá lyfjum, en hms vegar hefir meira en
helmingur þeirra, sem hafa látið álit sitt í Ijós, verið hlyntir ríkiseinkasölu á átengi.
Aðaltilgangur stjórnarfrv. um einkasölu á lytjum er að konta eltiiliti með
lyfjabúðum landsins í það horf, að trygging sje fyrir því, að jalnan sjeu til í
Iandinu nægar birgðir af góðum ósviknum lyijum nieð hæfilegu veiði. Nefndin
litur svo á, að þessum tilgangi sje náð^með þessu frumvaipi, sem hjer liggur
fyrir. í 4. gr. frv. er forstöðumanni áfengisverslunarinnar gert að skyldu aö útvega læknum, sem hafa rjelt til lyfjasölu, lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, samkvæmt beiðni þeirra. Með þessu ákvæði er hjeraðslæknum lagt í sjaltsvald, hvort
þeir kaupa lyf sín í stærri lytjabúðum landsins eða rikisversluninni. Þetta veiður
að teljast sjálfsagt og þarf ekki frekari skýringar við.
Nefndin leggur áherslu á, að læknar hafi ekki framvegis, eins og hingað
lil, á hendi sölu á áfengi til iðnaðar, enda fer það skýlaust í bága við gildandi
bannlög.
Þegar nú litið er á það annars vegar, að í þetta frumvarp hafa verið lekin
upp meginákvæði úr frv. sljórnarinnar um einkasölu á lyfjum, og hins vegar
einkasala á áfengi, að mestu leyti eins og hún var samþykt í hattv neðri deild,
þá verður nefndin að álíta, að frumvarpið sje í sarnræmi við vilja þings og
stjórnar, og ræður háttv. deild til að samþykltja það.
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(A XXXIX, 2).
1(1

30ö. lcfiHlarálít

uin frv. til laga um hinn lærða skóla í Reykjavík.
Frá meiri hluta mentamálanefndar,
Á Alþingi 1919 var samþykt þingsályktunartillaga, þar sem skorað var á
stjórnina að Iáta fram fara rannsókn og endurskoðun á skólalöggjöf landsins,
og var þar sjerstaklega tekið fram ýmislegt i sambandi við hinn almenna mentaskóla í Reykjavik,
Samkvæint þessu kvaddi stjórnin sjer lil aðstoðar í framkvæmd þessarar endurskoðunar þá prófessorana dr. Guðmund Finnbogason og Sig. P. Sívertsen, og fór frain á það, að þeir hefðu tillögur sínar um Mentaskólann tilbúnar
svo tímanlega, að þær yrðu lagðar fyrir Alþingi 1921, ef svo sýndist. Luku þeir
þessu starfi og skiluðu áliti sínu um Mentaskólann með brjefi dags. 20. okt. 1920
og þar ineð afrumvarpi til laga um hinn lærða skóla i Reykjavík« og »frumvarpi að reglugerð fyrir hinn lærða skóla í Reykjavík«. Hefir stjórnin nú tekið
lagafrumvarp þessara tilkvöddu manna og lagt það fyrir Alþingi, nálega óbreytt.
Mentamálanefnd neðri deildar hefir nú haft þetta mál til meöfeiðar og
rætt það grein fyrir grein á allmörgum fundum.
Þe'S skal getið, að það kom þegar fram, að nokkur ágreiningur kynni
að verða innan nefndarinnar um tvö meginatiiði. Var annað það, hvort ijett væri
að afgreiða málið nú á þessu þingi eða fresta því, þar til fyúr þinginu gætu legið tillögur um öU þau skólainál, sem stjórninni hafði verið falið að láta rannsaka. En hilt atriðið, sem ágreiningi gat valdið, var það, hvort skólinn skyldi
vera óskiftur sex ára lærður skóli, eins og farið er fram á í frv. stjórnarinnar, eða
ekki. En þar sem vitanlegt er, að margt í frv. er alveg óháð þessu, en sumir
nefndarinanna tjáðu sig ekki alhúna að taka þegar afstöðu til þessara meginatriða, var atkvæðagreiðslu um þau frestað, og fylgdust allir nefndarmenn að i
því að ræða frv., og stendur nefndin því óskift bak við flestar brtt. þær, sem hjer
verða nefndar síðar, þó ineð þeim fyrirvara af hendi þeirra nefndarmanna, sem
ekki gátu átt samleið með meiri hluta nefndarinnar urn þau atriði, sem nefnd
hafa verið, er leiða hlaut af þeirri sjerstöðu þeirra. Pegar svo kom að þvi að
taka afstöðu til þessara meginatriða, sem nefnd hafa verið, tjáðu tveir nefndarmenn sig mótfallna því að afgreiða málið á þessu þingi. En i þvi þarf ekki að
felast yfirlýsing um hitt atiiðið.
Meiri hluti nefndarmanna, þeir þrír, sein hjer eru undirritaðir, eru þeirrar skoðimar, að aðalbreylingin til batnaðar, sem hægt sje að gera á skólanum
með lögum, sje sú, að gera hann að samfeldum læiðuin skóla, er ekki taki við
neinum nemendum nema að undangengnu prófi, inntökuprófi í fyrsta bekk eða
venjulegu ársprófi hvers bekkjar, til þess að setjast í næsta bekk fyrir ofan, og telur
sex ára námstiina hæfilegan. Fellst meiri hluti nefndarinnar þvf í þessu fullkomlega á frv. stjórnarinnar, og má nefna þessar ástæður til þess helst:
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1. Skifting skólans hlýtur að hafa það í för með sjer, að námið í neðri
bekkjunum verður að miða við það, að því verði lokið á fáum árum, t. d. þrem
árum. Liggur í augum uppi, að þetta er skaði fyrir þá, sem áfram ætla að hatda,
timatöf og tvíverknaður, einkum í sumuin námsgreinum. Og þar sem reynslan
hefir sýnt, að langflestir þeirra, sem inn í skólann ganga, halda áfram náminu
tit stúdentsprófs, nær þessi tvíverknaður lil alls meginþorrans. Mun ekki fjarri
sanni, að nemendur missi við þetta sem svarar eins vetrar námi, móts við það,
ef skólinn væri óskiftur og námið alt miðað við það.
2. Gagnfræðamentun er og á að vera alls annars eðlis en undirbúningsmentun manna undir vísindanám í háskóia. Er því óheppilegt að blanda þessu
tvennu saman í neðri bekkjum skólans. Annars vegar eru menn, sem vilja afla
sjer hagnýtrar mentunar fyrir lifið, en hins vegar menn, sem á þessum sömu árum eiga að leggja sem traustastan grundvöll undir langt vísindanám.
3. Hjer kemur og tit talsverður munur á inntöku í skólann. Gagnfræðaskóli á að vera aðgengilegur og laðandi til inngöngu, en alt öðru máti er að
gegna um lærðan skóla. Par er heppilegast, að ekki girnist aðrir inn að ganga
en þeir, sem nokkuð treysta sjer.
4. Það, sem allmiklu sýnist ráða hjá mörgum, og hvetja til þess að halda
í skiftingu skólans, er samband það, sem með því fæst við gagnfræðaskólann á
Akureyri. En við nána ihugun fær þetta ekki staðist gegn þeim ókostum, sem að
öðru leyti eru á skiftingunni. Það eru í rauninni að eins þeir, sem heima eiga á
Akureyri sjálfri og í næstu sveitum, sem eiga hægara með að sækjá skóla þar en
i Reykjavik. Þó að nú sje svo háttað, að menn hænist meira að Akureyrarskólanum af Norðurlandi og Austurlandi, þá er það af öðrum ástæðum, sem ekki
skifta máli i þessu sambandi. Við Akureyrarskólann eru nú heimavistir, sem gera
nemendum vistina í þeim skóla bæði ódýrari, ánægjulegri og að ýmsu leyti betri,
og mun það ráða mestu i þessu efni, en vitanlega er sá munur ekki í neinu sambandi við það, sem hjer er um að ræða, og verður að stefna að því marki, að
Reykjavíkurskólinn njóti þessara þæginda, og mun þá sannast, að skólavistin þarf
ekki að verða dýrari þar nje lakari en á Akureyri. Má telja þetta höfuðatriðið
um framtíð skólans og velgengni, að heimavistum verði komið á í sambandi við
hann. Ætti þetta og að verða viðráðanlegra, er skólinn væri kominn i þetta form,
því að vænta má, að nokkuð færri gengju þann skólaveg eftir breytinguna. —
Þá er á það að líta, að hægðarleikur á að vera að gera gagnfræðaskólann á
Akureyri svo úr garði, að ástundunarsamir og röskir námsmenn geti staðist próf
til 4. bekkjar lærða skólans viðstöðulítið, eða jafnvel viðstöðulaust, að loknu gagnfræðanánri á Akureyri, með því að Ieggja á sig nokkurt aukanám. Yrði þá þessi
mikla umbót á Iærða skólanum ekki dýrkeyptari en það, að af þeim, sem einhverra hluta vegna sæktu gagnfræðaskólann á Akureyri, en vildu svo halda áfram,
gætu ekki nenra duglegir menn komist áfram, án þess að eyða ári umfram. Mundu
þá nokkru færri menn koma í lærða skólann frá Akureyrarskólanum en nú, en í
stað þess yrðu það inest úrvals menn, og er það breyting í rjetta áll.
Fieiri ástæður mætti telja þessu fyrirkomulagi til gildis, en hjer skal ekki
eytt rúmi til þess, en vitna í nefndarálit hinna tilkvöddu ráðunauta stjórnarinnar.
Þegar fengin er sú niðurstaða, að skólinn skuli vera eins og ráð er gert
fyrir í frumvarpi stjórnarinnar, er engin frambærileg ástæða fyrir því að fresta
afgreiðslu málsins á þessu þingi. Skólanum er þá þar með kipt út úr sambandi
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við aöra skóla landsins, og því engin áslæða til þess að bíða eftir því, að endurskoðun á löggjöfinni um þá verði lokið. Hitt er annað mál, að haga má þeim,
að því er við verður komið, eftir því, sem hentugt er fyrir þá, sem hafa hug á
að ganga lærða veginn. Siðan tillögurnar um Mentaskólann voru birtar, hafa þær
verið töluvert ræddar bæði á fundum og í blöðum, og litlar líkur til þess, að
málið mundi vinna nokkuð við biðina,
Pá skal minnast nokkrum orðum á breytingar þær, sem nefndin hefir
gert á frumvarpinu.
1. Viðkunnanlegast er að kenna hvora deild efstu bekkjanna við það, sem

þar á að leggja mesta stund á, en það er málfræði annars vegar en stærðfræði
hins vegar. »Bókmentadeild« er of víðtækt heiti, því að það grípur í rauninni
yfir allar greinir jafnt, einnig stærðfræði.
2. »Bókmentafræði« í því formi, sem farið er fram á að kenna skuli í
skólanum, er að vorum dómi ekki heppileg námsgrein í lærðum skóla, og gæti
jafnvel verið skaðleg. Hjá mönnum innan tvítugs aldurs er ekki að vænta þeirrar
dómgreindar og sjálfstæðis í hugsun, er þarf til þess að hafa þess not, og hætt
við, að það yrðu skoðanir kennarans, rjettar eða vafasamar, hollar eða miður
hollar, sem nemendurnir tækju ómeltar.
3. Oss virðist óþarít og jafnvel villandi að nefna »fjelagsfræði« við hlið
sögunámsins, en þó í sambandi við það. Teljum fjelagsfræði hins vegar svo sjálfsagðan þátt sögunámsins, að ekki þurfi að nefna hana fremur en aðra þætti almennrar sögu, svo sem t. d. listir, bókmentir o. fl. Þetta er því að eins orðabreyting.
4. Óþarft sýnist að byggja út jafngóöu orði og »Ieikfimi«, sem komið er
inn í málið, og taka upp í staðinn »líkamsæfingar«.
5. »Hannyrðir« hefir svo sjerstaka merkingu í málinu, að varla er fært
að nota það eins og gert er í 4. gr.
(». »Skyndiprófin« eru svo ný og óreynd aðferð til þess að fylgjast með
ástundun og námi í skólanum, að varhugavert er að lögfesta þau, og bakaði óþarfa
fyrirhöfn, ef þau reyndust of tímafrek eða óhentug að öðru leyti. Sýnist það vera
beint reglugerðaratriði að ákveða um þetta, og verður þá miklu meira á valdi
skólastjóra og kennara að haga því eftir því, sem reynslan kennir þeim.
7. Það sýnist ekki vera óeðlilegt að gera stúdentsprófinu nokkru hærra
undir höfði en ársprófum hinna bekkjanna, og láta þar 3 menn dæma um
kunnáttu.
8. Ákvæði 8. greinar á fremur heima í reglugerð, þvi heppilegt er að
hafa þar óbundnari hendur. Breytingin er og í samræmi við 5. gr., eins og vjer
höfum breytt henni, því að þá er látið ósagt, hvort árseinkunn sje náð með
nokkru prófi eða ekki. Sje 8. gr. látin haldast, þarf að samræma orðalag hennar
við 4. gr.: leikfimi fyrir »líkamsæfingum« og handiðnum fyrir »hannyrðum«.
9. Það virðist ekki gott að koma auga á nokkra frambærilega ástæðu
fyrir því að setja nokkurt efra aldurstakmark fyrir þá, sem ganga inn í skólann.
Undarlegt, að skólinn amaðist við rosknari mönnum en alment er tíðkað, ef þeir
vilja sjálfir setjast á bekk með yngri mönnum og hafa svo mikinn áhuga, að
þeir viija brjótast í löngu námi. Skólanum mundi nálega ávalt og i ýmsu tilliti
vera fengur i slíkum mönnum. En á hinn bóginn hefir þetta svo marga ókosti
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og erfiðleika í för raeð sjer fyrir mennina sjálfa, að þess er ekki að vænta, að
það yrði nokkurn tíma nema sjaldgæft.
10. Vjer teljum rjett að kveða svo á í lögunum, að latneska skuli vera
meðal þeirra námsgreina, sem prófað er í til inntöku í 1. bekk lærða skólans.
Er þetta eina tækifærið, sem lögin gefa til þess að sýna, að áherslu skuli leggja
á iatínnnám í skólanum og tryggja það, að það verði ekki hjegómi einber. Er
ekki unt að rekja bjer í iöngu máli ástæður þær, er ráða því, að meiri hluti
nefndarinnar telur latínunámið eiga að vera eitt aðaluppeldis- og þroskameðal
skólans, en benda má þó að eins lauslega á það, að menn hafa nú öldum saman tamið sjer þetta nám, og í engri námsgrein annari hafa menn því fundið jafnfastar og öruggar kensluaðferðir og kotnið sjer upp jafnhandbærum hjálpargögnum. í reglugerð skólans er auðvelt að ákveða svo ljett inntökupróf í latnesku,
að ekki verði góðum mönnum um megn. Þrjár ástæður má benda á til slyrktar
því, að hafa latnesku meðal námsgreina undir inntökupróf, auk þeirrar höfuðástæðu, sem nú hefir verið nefnd, að með því trygsja lögin, að latneska sje
jafnan ein af aðal-námsgreinum skólans frá upphafi, meðan þau standa óbreytt.
a. Undirstaða hennar verður að jafnaði niiklu tryggilegar lögð, þegar hún er
kend undir skóla, einum eða fáum saman, heldur en í skólanum, þar sem
hafa verður marga saman, nema sjerstakur afburðakennari eigi í hlut.
b. Rjett er að þeir, sem þennan skólaveg ætla að ganga, fái þegar i byrjun
vegferðar nokkurn smekk af þvi, sem jafnríka áherslu á að leggja á í skólauuni og latneskuna.
c. Inngangan í skólann verður með þessu ekki gerð árennilegri en vera ber.
Það á engar tálsnörur að leggja fyrir menn í upphafi, heldur láta rnenn
þegar finna, að hverju þeir ganga, svo að þeir geti hætt við í tæka tíð, ef
þeir kenna sig ekki menn til.
11. í 16. gr. er »bókmentafræði« feld burt, til þess að vera í samræmi
við 4. gr.
12. Fyrsta breytingartillagan við 17. gr. er að eins leiðrjetting á prentvillu.
13. Varhugavert er að gera embættispróf að skilyrði fyrir kennarastöðu
og einstrengja það mjög, því að bæði er óvíst, að jafnan sjeu fvrir hendi menn,
sem uppfvlia þetfa skilyrði, og vrði þá hvort sem er að vikja trá þessu og veita
embættið einhverjum, er á annan hátt hefði sýnt bæfileika sina, og auk þess
sýna dæmin og sanna, að sá getur verið ágætur kennari, piýðilega vel að sjer
og skólanum hinn þarfasti maður, er af einhverjum ástæðum hefir farið á mis
við embæltispróf.
14. Úrfcllingin á 4. málsgr. 17. greinar er i samræmi við næstu breytÍDgu á undan.
15. Það sýnist hvorki vera nauðsyn nje heldur fært hjer i fámenninu að
gera kennurtim skólans skylt að láta af embætti 65 ára að aldri. Mundi líklega
reka að því þegar í stað, að nálega hver kennari yrði látinn halda áfram, jafnt
eftir sem áður. Meðan ekki eru ákveðin slík aldurstakmörk öðrum emhættismönnum, verður ekki sjeð, hví kennarar þessa eina skóla eiga að búa við það.
16. Nefndin fellir sig ekki við ákvæði frumvarpsins um skólarað; þykir
það bæði óþarft og jafnvel skaðlegt. Það geiir stjórn skólans umsvifameiri og
ógreiðari, þar sem skólaráðið bæði getur gripið fram fyrir hendur skólastjóra og
kemur auk þess inn sem nýr aukaliður milli skólans og yfirstjórnar bans, sljórn-
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arráðsins. Einn nefndarmanna, meðundirritaður Magnvis Jónsson, er ekki samþykkur þessu atriði, en ræður til þess að halda þessu ákvæði frumvarpsins. Lítur
hann svo á, að vel skipað skólaráð ætti að geta orðið skólanum að liði og haft
yfirsljórn hans á hendi að mestu leyli, svo að ekki kæmi til kasta stjórnarráðsins, en það er óneitanlegt, að það er mjög undir hælinn lagt, hvort þar eru við
völd menn meðþekkingu og áhuga á skólanum.
17. Vjer getum ekki fallist á að setja skólagjald í þessum eina skóla
rikisins. Væri ijettara að setja ein lög um skólagjald í öllum skólum rikisins,
svo að samræmi væri, ef það þætti tiltækilegt eða heppilegt. En raunar hyggur
nefndin ekki, að svo muni reynast.
18. Siðasta (7.) lið 23. greinar verður að fella burt, í samræmi við það,
að 20. gr. er burtu feld.
19. 7. töiuliður 24. greinar fellur burt, samkvæmt breytingu á 20. gr.
20. Parf ekki skýringar.
Með skirskotun til þess, sem bjer hefir sagt veriö, ræður meiri hluti nefndarinnar til þess að samþykkja frumvarpiö með þessum

BREYTINGUM.

1. Við 3. gr.
í stað »bókmentadeild« komi:
málfræðideild.
2. Við 4. gr.
a. »bókmentafræði« falli burt.
b. »og fjelagsfræði« falli burt.
c. í stað »líkamsæfingar« komi:
leikfimi.
d. í stað »hannyrðum« komi:
handiðnum.
3. Við 5. gr.
Greinin oröist svo:
í skólanum eru tvenns konar próf, árspróf og stúdentspróf. Auk þess
má ákveða önnur próf i reglugerð.
4. Við 6. gr.
Greinin orðist svo:
Við stúdentspróf skulu i hverri prófgrein vera tveir prófdómendur, auk
kennarans, sem prófar. Skipar yfirstjórn skólans annan, en hinn velur skólastjóri úr hópi kennara skólans. Við árspróf skal vera einn prófdómandi, auk
kennarans, sem prófar, skipaður af yfirstjórn skólans. Við önnur próf, er
ákveðin kynnu að verða samkvæmt 5. gr., skal einn af kennurum skólans
vera prófdómandi, auk kennarans, sem prófar.
5. Við 8. gr.
Greinin falli burt og greinatalan á eftir breytist samkvæmt þvf.
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6. Við 9. gr. 1. tölulið.
a. Orðin »og eigi eldri en rjettra 18 ára« falli burt.
b. í stað »ákvæðutn þessum« komi:
ákvæði þessu.
7. Við 10. gr.
Milli orðanna »skiift« og »dönsku« komi:
latnesku.
8. Við 16. gr.
»bókmentafræði« falli burt.
9. Við 17. gr.
a. í tölulið 1: í stað orðanna, »sem aðallega á« komi:
sem hann á aðallega.
b. Aftan við tölulið 1. bætist:
eða sýnt á annan hátt, að hann sje fær til starfans.
c. 4. málsgrein: »Skilyrði .... stundafjölda« falli burt.
d. Síðasla málsgrein : »Hverjum kennara« og út greinina, falli burt.
10. í fyrirsögn IX. kafla falli orðin »og skólaráð« burt.
11. Við 20. gr. Greinin falli burt.
Grcinatala frumvarpsins breytist því samkvæmt.
12. Við 21. og 22. gr. (X. kafla).
Greinarnar falli burt. Greinatala frumvarpsins breytist samkvæmt því.
13. Við 23 gr.
Töluliður 7 falli burt.
14. Við 24. gr.
Aftan við greinina bælist:
1. jan. 1922, en taka ekki til þeirra, sem þá eru komnir i skólann.
Alþingi, 12. apríl 1921.
Bjarni Jónsson frá Vogi,
formaður.

Magnús Jónsson,
framsögumaður.

Jón Þorláksson.

(C. I, 2).
Síd.

307. Hfefndarálit

um tiilögu til þingsályktunar um framkvæmd á 7. gr. sambandslaganna.
Frá allsherjamefnd.
Tillögu þessari var vísað til allsherjarnefndar á öndverðu þingi, og skal
nú með nokkrum orðum gerð grein fyrir afstöðu nefndarinnar til hennar.
Fyrsti liður tillögunnar er um það, að einn ráðherranna skuli vera og
heita utanríkisráðherra íslands.
Að sjáifsögðu hefir einn ráðherranna, sennilega forsætisráðhenann, á hendi
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yfirumsjón með framkvæmd þeirrar ihlutunar um utamíkismálin, sem vjer hðfum
i vorum höndum, en Danir annars fara með í umboði íslands, samkv. 7. gr.
sambandslaganna.
Það gerir því hvorki að auka nje skerða rjett vorn og yfirráð á þessu
sviði, hvort einn ráðherranna ber þetta heili eða ekki; rjettinn til þess höfum vjer,
og í framkvæmdinni virðist þetta ekki skifta miklu máli fyrir fullveldi fslands.
Verði sú reyndin á við framkvæmd sambandslaganna, að það geti haft
einhverja raunverulega þýðingu fyrir islenska ríkið, þá er stjórninni jafnan innan
handar að taka heilið upp.
Nefndinni er ekki kunnugt um, að sá ráðherranna, sem fer með þessi
mál, hafi ekki fullkomlega getað neytt sín á þessu sviði, án þess að hafa þetta
heiti, og þykir henni þvi ekki ástæða til að hlutast til um það, að svo stöddu,
við stjórnina, hvort þetta heiti sje upp tekið eða ekki.
Þá er annar liður tillögunnar.
Af honum má ráða, að brytt hafi á einhverjum ágreiningi milli hins íslenska og danska hfuta ráðgjafarnefndarihnar um 3. lið 7. gr. sambandslaganna,
um það, hvort þeir sendimenn íslenska ríkisins, sem þar ræðir um, og ráðunautur
sjeu íslenskir embættismenn eða ekki.
Nefndin er eindregið þeirrar skoðunar, að skilningur hins íslenska hluta
ráðgjafarnefndarinnar sje laukrjettur og að málið sje mikilsvert.
En þar sem nefndinni er það kunnugt, að núverandi stjórn leggur sama
skilning í þetta atriði og hinn islenski hluti ráðgjafarnefndarinnar, og þar sem
þing og þjóð samþykti sambandslögin með þessum skilningi á 7. gr., þá virðist
nefndinni, að hinn íslenski hluti ráðgjafarnefndarinnar hafi þann bakhjarl í þessu
máli til að halda fram rjetti vorum, að ekkert bresti á i því efni.
Nefndinni virðist því óþarft cð samþykkja nú slíka áskorun til stjórnarinnar, þar sem afstaða hennar til málsins er sú, sem áður var um getið, en aftur
á móti gæti atkvæðagreiðsla um þetta atriði litið svo út í augum þeirra, er ekki
bera næg kensli á málavöxtu, að einhver sundurþykkja ætti sjer stað hjá íslendingum innbyrðis um skilning á þessu atriði málsins. En þvi telur nefndin alls
ekki til að dreifa.
Nefndin þykist mega treysta því, að hinn ísienska hluta ráðgjafarnefndarinnar og stjórnina skorti ekki góðan vilja, samheldni og djörfung til þess að
halda fram rjetti og sæmd íslenska rikisins og geri alt, sem í voru valdi stendur,
til þess að jafna þennan ágreining á þann hátt, að rjetti Islands sje vel borgið.
En fari svo ólíklega, að samkomulag náist ekki um þetta atriði, þá er
opinn vegur að fá skorið úr ágreiningnum á þann hált, er 17. gr. sambandslaganna mælir fyrir um.
Þá eru þriðji og fjórði .liður tillögunnar.
Nefndinni virðist það muni ekki skifta neitt verulega miklu máli, hvort
þeir sendimenn islenska ríkisins, er í þriðja lið getur, hafi embættisheitið »sendiherra um stundarsakir« eða ekki.
Nefndinni virðist, að af praktiskum ástæðum muni það vera hyggilegast
og rjettast að láta stjórnina hafa nokkurn veginn óbundnar hendur um þau atriði,
er ræðir um i þessum liðum. Hjer skiftir það mestu, til þess að íslenska ríkið
nái bagkvæmum samningum við erlend ríki um verslunarmál o. fl., að það leggi
til hagnýta þekking á islenskum þörtum og atvinnuvegum; sje þess rækilega gsett,
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getur verið álitamál, hvorl þau atvik geti ekki stundum legið fyrir, að það geti
beiniínis verið búhnykkur fyrir sambandsþjóðirnar, fslendinga og Dani, að gera í
fjelagi slika samninga við erlend ríki.
Ef það því í einstökum tilfellum virðist hagkvæmara að semja á þennan
hátt, þá virðist hyggilegra að binda ekki hendur stjórnarinnar alt um of í
þessu efni.
Um tvo siðustu liði tillögunnar þarf ekki að fjölyrða. Það virtist svo, sem
flutningsmaður tillögunnar gerði sig ánægðan með svör forsætisráðherra um þessa
liði við fyrri umræðu málsins.
Að öllu þessu athuguðu, virðist nefndinni þess ekki þörf, og jafnvel ekki
heppilegt, að til atkvæðagreiðslu komi um tillöguna að svo vöxnu máli. En á
hinn bóginn ætlast hún til, og leggur mjög mikla áherslu á það, að stjórnin sje
jafnan á verði fyrir ijettindum tslands í allri framkvæmd sambandslaganna og
hafi vakandi auga á því, er fslandi má að gagni verða, og ber hún það traust til
stjórnarinnar, að hún láti í því efni ekkert á bresta.
Nefndin leggnr þvi til, að hv. deild afgreiði þetta mál með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.
f því trausti, að stjórnin haldi fast fram rjetti íslands samkvæmt sam*
bandslögunum og láti i engu á þann rjett ganga í framkvæmdinni, tekur deildin
fyrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 12. april 1921.
Sigurður Stefánsson,
form. og framsögum.

Pjetur Ottesen.

Björn Hallsson,

Stefán Stefánsson.

Einar Þorgilsson.

fundaskrifari.

(C. IX, 4).
K<l.

308. lWefndarállt

um . tillögu til þingsályktunar nm rannsókn á hófninni í Súgandafirði í Vesturísafjarðarsýslu.
Frá fjárveitinganefnd.
Nefndin hefir borið tillögu þessa undir þann verkfræðing landsins, er
hefir yfirumsjón með hafnargerðum og vitum, og ljet hann í ljós það álit sitt, að
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tiltækilegt mundi vera að framkvæma rannsóknina á komandi sumri. Kostnaður
við þá rannsókn taldi verkfræðingurinn að ekki mundi fara fram úr 2000 kr.
Að fengnum þessum upplýsingnm mælir nefndin með því, aö þingsályktunartillagan á þingskjali '238 sje samþykt óbreytt.
Alþingi, 11. apríl 1921.
Jóh. Jóhannesson,
formaður.

H. Steinsson.

Hjörtur Snorrason.

Sigurður H, Kvaran.
ritari.
Einar Árnason.

(C. XI, 1).
Ed.

300. Tillaga

til þingsályktunar um innlendar elli- og liftryggingar o. fl.
Flutningsmaður: Guðm. Guðfinnsson.
Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að halda áfram rannsóknum
um innlendar elli- og líftryggingar o. fl. hjer að lútandi, svo og athuga, hvort
ekki sje tímabært að lögleiða almennar skyldutryggingar, einkum ellitryggingar,
og leggja síðan fyrir Alþingi, helst næsta Alþingi, frumvarp um þessi efni, ef
framkvæmanlegt verður talið af sjerfróðum mönnum.
Nauðsynlegan kostnað, þessu máli til undirbúnings, er stjórninni heimilt
að greiða úr ríkissjóði.
Greinargerð.
Hinn siöasta áratug hefir Alþingi talsvert hugsað um það mal, sem hjer
um ræðir, eins og sjest af þingsályktunartillögum til þess að hrinda málinu áfram.
Á þinginu 1912 var samþykt svo hljóðandi tillaga frá Bjarna Jónssyni, Skúla
Thoroddsen og Benedikt Sveinssyni:
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að safna nákvæmlega skýrslum um slarfsemi lifsábyrgðarfjelaga þeirra, er starfa eða
hafa starfað hjer á landi, og rannsaka alt, er lýtur aö stofnun innlends
lifsábyrgðaríjelags,
og leggja skýrslur þessar og rannsóknir fyrir næsta
reglulegt Alþingi.
Ekki er mjer kunnugt um, hvað stjórnin hefir gert í málinu næstu árin,
en áhuginn fyrir þessu þjóðþrifamáli hefir að minsta kosti verið vakandi, eins
og sjest á því, aö á Alþingi 1915 ber meiri hluti brunabótanefndar neðri deildar
fram svo hljóðandi þingsályktunartillögu:
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Alþingi skorar á landsstjórnina að undirbúa og leggja fyrir næsta
reglulegt Alþingi lög um landslifsábyrgðarfjelag og, ef fært þykir, slysaábyrgðarfjelag í sambandi við það. Landsstjórninni heiinilast að verja alt
að 5000 króni^m til rannsóknar og undirbúnings málinu.
Tillagan var samþykt í neðri deild, en í efri deild var henni visað til
stjórnarinnar með rökstuddri dagskrá, til frekari rannsóknar. Þá varð það þó úr, að
stjórnin fól dr. Ól. Dan. Daníelssyni »að rannsaka skilyrði fyrir bvers konar lífsábyrgðarstaifsemi á landi hjerw. Vann hann að þessu starfi alllangan tíma, og
má það verk telja mikið og merkilegt, er hann hefir þar af hendi leyst. Eru þar
reiknuð út skilyrði fyrir flestum venjulegum tegundum líftrygginga, og mun jeg
reyna að skýra frá því helsta, sem hann hefir fundið með reikningum sínum.
1. Almennar líftryggingar og útborgun þegar líftrygður deyr eða eftir vissan
árafjölda. Þess konar tryggingar eru nokkru dýrari hjer en hjá rikisstofnuninni, sem tekin er hjer til samanburðar; stafar þetta af miklum manndauða hjer á landi á aldrinum 20—30 ára, og mun það stafa af slysförum,
— druknunum; hækka því dánarlíkurnar talsvert fram yfir það, sem gerist
hjá öðrum þjóðum. Af þessum ástæðum álítur hötundurinn, að ríkisstófnunin muni tapa á þvi að líftryggja íslendinga fyrir sama iðgjald og útlendinga
og ekki sje óliklegt, að við verðum sjálfir bráðlega að taka þessar tryggingar
í okkar hendur.
Eftir þvi, sem jeg hefi komist næsl, er munurinn á iðgjöldum ekki
svo mikill, að það út af fyrir sig þyrfti að ríða baggamuninn i þessu máli,
einkum sje tekið tillit til þess mikla hagræðis, sem innlent lífsábyrgðarfjelag
myndi hafa í för með sjer fyrir allan þjóðarbúskapinn, enda geri jeg einnig
ráð fyrir, að rikið myndi taka sjer einkarjett á líftryggingum og jafnvel innleiða skyldutryggingar að meira eða minna levli. Um tryggingarmagnið gefur
höf. þessar upplýsingar:
í ríkisstofnuninni voru 1915 almennar innlendar liftryggingar 898
fyrir 1736850 kr. og lifeyristryggingar 165 fyrir 56288 kr. i útborgun á ári.
í Carentia voru sama ár almennar tryggingar 82 fyrir 314700 kr.
Skýrslur lágu ekki fyrir frá fleiri fjelögum, t. d. engar skýrslur frá
Danmark.
Allskonar líftryggingarfje bjá þessum 2 fjelögum verður þá umgetið
ár hjer um bil 2 miljónir og iðgjöldin samlals kr. 50415,40, auk lífeyristryggingariðgjalda, 11805 kr., eða um 60 þús. krónur á ári.
Þelta yfirlit sýnir, að líftryggingar eru allsekki eins almennar og vera
ætti, þar sem af þessum 1150 tryggingum er fjöldi skyldutryggingar embættismanna. Og þó tryggingum muni heldur fara fjölgandi og ekki allir taldir hjer
að ofan, er óliætt að álíta okkar þjóð nijög á eftir öðrum þjóðum í þessu
efni. Væri því innlent lífsábyrgðarfjelag stofnað, er mjög líklegt, að komið
gæti til mála að lögleiða skyldutiyggingar að meira eða minna leyti.
Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni eru hjer á landi rúml. 30
þús. manns (karlar og konur) á aldrinum 15 — 35 árá; yrðu 2 8 af þessu fólki
skyldutrygðir, myndu iðgjöldin nema feiknarupphæð, sem ef til vill yrði
erfitt að geta rentað á tryggilegan hált.
2. Ekkjulífeyrir virðist myndi verða hjer nokkuð dýr, samkvæmt niðurslöðu
dr. Ó. D. D., og skal ekki fjölyrt um hann hjer.
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3. Ellitryggingar. Dr. Ó. D. D. hefir reiknað þær út eins og þeiin er venjulega
fyiii komið; hefir hann komist að þeirri niðurstöðu, að þær myndu talsvert ódýrari hjer á landi en utanlands, og byggist það mikið á þvi, hve vextir af peningum eru hjer háir, og enn frekar á þvi, að svo margir deyja á aldrinum
20—30 ára, eins og áður er um getið.
Sem dæmi má nefna, að sami maður hefir reiknað út, að 200 kr.
eliistyrkur eftir 65 ára aldur kosti hjer á landi 10 kr. í 40 ár (16—55 ára)
eða 30 kr. á ári fyrir 600 kr., sem teljast mætli hæfilegur eliistyrkur. Petta
getur alls ekki talist dýrt, og í samanburði við samskonar tryggingar í ríkisstofnuninni meira að segja mjög ódýrt, eins og þessi samanburður sýnir.
Að tryggja sjer 100 kr. ellistyrk (lífeyri) og borgað er iðgjald frá 20
ára aldri þangað til árið áður en fyrsta útborgun fer fram kostar;
í ríkisst. f. karlm.:
í rikisst. f. konur:
Hj er:
9,00.
10,59.
7,27.
Þessar tryggingar eru þvi mjög álitlegar samkv. niðurstöðum dr. Ó. D. D.,
sem í alla staði virðast rjettar. Hins vegar er alveg sjálfsagt, að þessar tryggingar
yrðu skyldutryggingar, og er þá fróðlegt að athuga, hvað slíkur tiyggingarsjóður
yiði stór eftir ákveðinn tíma og hvað ört hann myndi vaxa. Dr. Ó. D. D. gerir
ráð fyrir, að fyrst yrðu trygðir allir 16 ára menn og konur i landinu, næsta ár
16 og 17 o. s. frv. Samkvæmt síðasta mannlali voru hjer á landi 1725 manus 16
ára, og þó gera megi ráð fyrir, að alt þetta fólk yrði ekki tryggingarskylt, myndi
það jafnast með eldra fólki, sem myndi leita sjer tryggingar í sjóðnum, þó ekki
væri skyldugt til þess. Á þessum grundvelli hefir dr. Ó. D. D. reiknað út vöxt
sjóðsins og hve stór hann yrði á hverju ári frá bvrjun. Miðað við 200 kr. ellistyrk, yrði þessi sjóður þá orðinn eftir 20 ár 5 milj., og eftir 84 ár hefir hann
náð hámarki og yrði þá 50 milj. Væri miðað við 600 kr. lífeyri, yrði sjóðurinn
þrefalt stærri á sama tíma.
Þær tegundir trygginga, sem hjer að framan er getið, virðast mjer svo vel
grundvallaðar með reikningum dr,- Ó. D. D , að hægt sje fyrir stjórnina og hennar
aðstoðarmenn að taka ákvörðun um þær. En á síðustu tímum hafa komið fram
raddir um ýmsar nýjar tegundir trygginga, sem virðast þannig farið, að sjálfsagt
sje að rannsaka það einnig, að hve miklu leyti þær geti orðið framkvæmanlegar
hjer á landi.
Fyrir þinginu liggja nú t. d. tillögur um þessi mál frá fundum á Eyrarbakka og Stokkseyri; þær tillögur eru mjög víðtækar og í rauninni alveg nýmæli
í þessu máli, og engin leið að gera sjer grein fyrir rjettmæti þeirra án mikilla
rannsókna; samt virðist mjer tillögurnar vel þess verðar, að þær sjeu vel athugaðar, áður en tekin er ákvörðun um þessi mál.
Jeg set hjer yfirlit yfir tillögur þeirra:
1. Ellistyrkur frá 65 ára aldri að upphæð 600 kr.
2. Ókeypis sjúkrahúsvist, lyf og læknishjálp, þegar alvarleg veikindi bera að
höndum.
3. Öryrkjatrygging.
4. Uppeldisfje barna (lögákveðið meðlag).
Samkvæmt hugmvnd tillögumanna skal hver 20 ára gamall maður greiða
eða hafa greitt einskonar þegnskyldugjaid í eitt skifti fyrir öll, fyrir öil þau rjettindi, er að framan getur.
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Jeg skal geta þess, að dr. Ó. D. D. heflr þegar reiknað út, hvað mikið
2U ára gainall maður verður að greiða, í eitt skifti fyrir óll, til þess að fá 600
kr. ellistyrk eftir 65 ára aldur, og mun það nema um 400 kr. Ef gera má ráð
fyrir, að á ári hverju sje um 700 tryggingarskyldir karlmenn á landinu, yrðu árleg iðgjöld kr. 700X400 eða 280000 kr. á ári. Eru þá eftir iðgjöld fyrir kvenfólkið og iðgjöld fyrir tryggingar karla og kveuna undir lið 2—4.
iMjer virðist því, að landinu mundi ofvakið að ávaxta þetta feiknafje, þó
hugmyndin væri að öðru leyti framkvæmanleg.
Jeg vona nú að mönnum af þessu, sem hjer hefir verið lauslega drepið á, geti
skilist, hve mikið alvöru- og bjargráðamál þetta er í raun og veru, hvort sem á það
er litið frá sjónarmiði einstaklinganna í þjóðfjelagi voru eða þjóðfjelagsins sjálfs.
Og ekki ætti Alþingi siður að skiljast þetta nú, þar sem fjárþröng og fjárskortur,
sem fyrirsjáanlega mun lama alt framkvæmdalíf í landinu á næstu árum, er nú
aðaláhyggjuefni þingsins. Með líftryggingunum safnast Ije i landinu, sem verður að
ávaxta og á tiltölulega sköminum tíma verður orðið svo mikið, að það getur
borið uppi öll okkar þjóðþrifafyrirtæki, fiskveiðar, iðnað, járnbrautir, fasteignabanka o. s. frv.
Má hjer um segja, að sjálfs sje höndin hollust og betra sje að taka þetta
fje hjá sjálfum sjer en verða alt af að leita á náðir erlendra þjóða í þessu efni.
Mjer virðist því þetta verða grundvöllurinn undir öllum okkar tjármálum í framtiðinni, hvernig sem landinu verður bjargað nú í bili úr kreppunni;
það verður ráðstöfun til bráðabirgða, en þetta verður framtíðarráðstöfun.
Það virðist því einsætt fyrir Alþingi að láta hraða undirbúningi þessa máls
sem mest má, og ekki horfa i, þótt slíkt myndi eitthvað kosta, enda býst jeg
ekki við, að um neina verulega fjárhæð sje að ræða, og allra síst standi hún í
neinu hlutfalli við þýðingu þessa rnáls fyrir þjóðina.

(A. VI, 7).
Ed.

til laga

310. Frumvarp
udi

einkasölu á tóbaki.
(Eftir 2. unir. í Ed.).

1- gr.
Frá 1. jan. 1922 iná enginn nema rikisstjórnin flytja hingað frá útlöndum neina tegund af tóbaki, hvort sem það er unnið eða óunnið og til
hvers sem það er ætlað.
Lög þessi taka eigi til skipa, sem koma í iandhelgi og hafa innanborðs
lóbak, ef tóbaksbirgðir eru eigi, að áliti lögreglustjóra, meiri en svo, að hæfilegur forði sje handa skipverjum og farþegum. Ef hirgðirnar teljast meiri, fer
um það, sem umfram er, eftir 11. gr. Þegar sjerstakar ástæður mæla með, getur
ráðherra látið sektir falla niður, og er heimilt að greiða verð fyrir tóbakið,
ef ætla má, að tilætluuin hafi eigi verið að flytja það hjer i land.
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2. gr.

Tóbak það, sem rikisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún
kaupfjelögum, öðrum verslunarfjelögum eða kaupmönnum, en eigi öðrum.
t’m tóbakssöluna setur ríkisstjórnin nánari reglur.
3. gr.

Það fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er ræðir um i 1. og 2. gv.,
leggur rikissjóður fram, og er ríkisstjórninni heimilf að taka það að láni.
t. gr.

Ríkisstjórnin annast rekstur verslunarinnar, skipar forstöðumann og
tvo endurskoðendur og setur þeim erindisbrjef.
5. gr.
Ríkisstjórnin ákveður i reglugerð, hvernig lara skuli með tóbaksbirgðir
þær, sem fyrir hendi kunna að vera þegar lög þessi koma i gildi, hvort gjald
skuli greitt af þeim i rikissjóð eða hvort þær skuli teknar eignarnámi.
6- 8'-Verslunin skal leggja l'rá 25 til 75 af hundraði á tóbak, eftir þvi sem
henta þykir fvrir liverja tcgund. Álagning þessa skal miða við verð vörunnar, kominnnr i hús hjer á landi, án tolls. Tóbak li! sauðfjárbaðana selst
án hagnaðar.
7. gr.
Vershmin skal greiða hinn lögákveðna tóbakstoll þar, sem tóbakið er
fvrst llutt i land, og á þann hátt og á þeim tíma, er tolllög mæla fyrir.

Ágóði sá, sem verður af versluninni, greiðist i ríkissjóð og telst með
tekjum hans. Ríkisstjórnin setur nánari reglur um reikningsskil. í þeim reglum má ákveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans i veltufjár- og varasióð.
9. gr.
Verslunin skal jafnan hafa nokkurn forða íyrirliggjandi í Reykjavik af
tóbaki. Kostnað af sendingu þess innanlands greiði viðskiftamenn. Pantað
tóbak getur verslunin látið senda beint frá útlöndum lil þeirra staða hjer á
landi, sem óskað er, og miðast álagning þá við verðið á höfn ákvörðunarstaðar.
A’þt

19?!. \

(‘13. 1uf;-r

‘JJ
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10. gr.

Rikisstjórnin ákveður háraarksverð tóbaks í smásölu.
11- gi'Brot gegn lögum þessum varða sektum, 50 til 20000 kr., ef eigi liggur
þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess er tóbak, sem inn er flutt í
heimildarleysi, upptækt og afhendist versluninni til ráðstöfunar. Andvirðið
telst rneðal tekna hennar og rennur í rikissjóð.
12. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn
lögreglumál.

(C. XII, 1).
Yrt.

311. Tillaga

til þingsálvktunar um beimavistir við hinn lærða skóla í Revkjavík.
Frá mentamálanefnd.
Neðri deild Alþingis áiyktar að skora á stjórnina að undirbúa og leggja
fyrir Alþingi, svo fljótt sem unt er, tillögur um stofnun heimavista við liinn lærða
skóla i Reykjavík.

(A. V, ð).
il<1.

313. Breyting'artillaga

við fumvarp til laga um lifeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra.
Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 10. gr.
a. Töluliður 1 falli burt.
h. Töluliður 2 faili burl.

Þingskjal 313

787

(A. XXX, 24).
Ed.

313. Fruimarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.
Seni viðbót viö gjöldin, sem talin eru i fjárlögunum 1920 og 1921, veitast
1190544 kr. 6 a., til útgjalda þeirra, sem um getur hjer á eftir.
2. gr.
Sem viðbót við 11. gr. fjárlaganna (til gjalda við dómgæslu o. fl.) veitast
11500 kr.
1. Til Ara sýslumanns Arnalds ......................................................... kn
9500,00
2. Til Guðm. L. Hannessonar bæjarfógeta á Siglufirði, launaC. bót fvrir 1920 .................................................................................
2000,00
Samtals kr. 11500,00

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3. gr.
Sem viðbót við 12. gr. fjárlaganna (læknaskipun o. fl.) veitast
Til þess að ljúka við að reisa læknisbústað á Vífilsstöðum og
koma fyrir barnadeild í herbergjum þeim, er læknir áður notaði lil ibúðar
.................. .........................................................
Heimilt skal stjórninni að verja fje til að leiða rafmagn frá
orkustöðinni við Elliðaár til Vífilsstaða.
Viðbótarstyrkur til aðgerðar og nýbvggingar sjúkrahússins Gudmanns Minde á Akurevri................................................................
Kostnaður af milliþinganefnd um varnir gegn berklaveiki
...
Styrkurhanda Guðnýju Jónsdóttur, til hjúkrunarnámsí New-York
Til varnarráðstafana vegna kvefpestar.........................................
Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar .........................................
Til rafmagnstækja handa Röntgenstofnuninni og kaupa á Finsenslömpum
................................................................................
Til Sigvalda Kaldalóns læknis, alt að..........................................
Til Gunnlaugs Claessens læknis, ulanfararstyrkur ........... ...
Til Jóns Kristjánssonar læknis, stvrkur til utanfarar og áhaldakaupa ................................................................................................
Samtals

209000 kr.

kr.

55000,00

—
—
—
—

17000,00
12000,00
1000,00
90000,00
3000,00

_
—
—

18000,00
8000,00
2500,00

_

2500,00
kr. 209000,00

4. gr.
Sem viðbót við 13. gr. fjárlaganna (til samgöngumála) veitast 314900 kr.
1. Til Jóns Straumfjörðs dyravarðar pósthússins, launabætur árið
1920 ................................................................................................ kr.
500,00
Fiyt kr.
500,00
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Elutlar kr.
300,00
2. 'J'jJ undirbúnings endurbyggingar Holtavegarins, gegn því,
að Rangárvallasýsla leggi fram ’/s kostnaðar
......................... kr.
7000,00
3. Til dragferju á Lagarfljóti 1019 (Endui veiting)
.................. —
300,00
I. — dragferju á Hjeraðsvötnum (í’ar af 300 kr. endurveiting fvrir 1919)
5. — Skaftfellingabáls 1919 (Endurveiting) ..................................
6000,00
0. — Auslfjarðabáts 1919 (Endurveiling)
.................................. — 1000,00
7. Viðbótarstyrkur til vjelbálaferða mn ísafjarðardjúp, 1 1000 kr.
hvort á:ið ...................................................................
—‘22000,0
8. Til stvrktar bátafeiðum á tlóum ogfjörðumkring um land —
80000,00
9. Aukafjárveiling til Breiðafjarðarbáts fvrirárið 1921 ....................... — 3000,00
10. Ti! mólorbátaferða frá Reykjavík til kauplúnanna i Árnessýslu
12000,00
Styrkuiinn veitist eftir tillögu sýslunefndar Arnesinga.
11. Aukafjárveiting til Bangárbáls árið 1921, alt að 1 i flutningskostnaðar ........................................................................................
8000,00
12 ’l’il bálaferða á Hvalfirði.................................................................
1000,00
13. Til mótorbátsferða frá Hornatirði, með endastöö á Djúpavogi,
Fáskrúðsfirði eða Eskifirði, i sambandi við ferðir Sterlings og
Goðafoss
........................................................................................ —
8000,0''
Stvrkurinn veitist eftir meðmælum sýslunefndar
Austur-Skaftafellssýslu.
14. Til-Eimskipafjelags íslands, fyrir áætlunarferðir skipsins Goðafoss árið 1921, alt að
................................................................. — 60000,00
Styrkurinn miðast við 3 ferðir út og 4 ferðir utan frá
3. júlí til ársloka milli Reykjavfkur og Kaupmannahafnar, með
áskildum viðkomum austanlands og norðan.
15. Til að kaupa símastöðvarhús i Yeslmannaeyjum ..................
.»0000,00
16. Til endurbyggingar og endurbóla á Arnarnesvita við Isafjarðardjúp
.................................................................................................. — 20000,00
17. Til breytinga og aðgerða á Elliðaeyjarvita.................................. — 25000,00
18. Til endurbyggingar vitanna i Sandgerði
..................................... — 10000,00
19. Til Gests Guðmundssonar, vitavarðar við Arnarnesvitann, lifevrir sökum meiðsla viðvinnu i þarfirslarfsins
......................... —
400,00
Samtals kr. 314900,00
5. gr.
Scin viðból við 14. gr. fjárlaganna (kirkju-og kenshimál) veitasl 115253 kr,
24 a.
1. Til húsabóta á preslsselrinu l'lskálum
.................................. kr.
2. Stvrkur til að reisa hús á prestssetrinu Stað í Grunnavik......... --Þessar fjárveitingar eru bundnar þvi skilyrði, að húsin
verði jarðareign.
3. Launabætur Ólafs Rósenkranz dyravarðar fvrir 1920 ..........
4. Dýrtiðarbætur til háskólaritara
.................................................
5. Til likhú ss handa háskólanum
................................................. —
Flyt kr.

8000,00
11000,00

700,00
600,00
4000.00
24300,00
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6.

7
8,
9

10
11
12
13
14.
15.
10
17.
1S.

19
20.
21.
22

Fluttar kr
Til ulanfaiar reklors mentaskolans
......................................... —
Dýrtíðarnppbót á námsstyrk mentaskólanemenda 1921 ..........
Þóknun fvrir starf mentamálanefndar ........................................
Aðgerð og málning mentaskólans.................................................
Launabætur til kennaranua Sigurbjörus A. Gíslasonar og Guðmundar Kristjánssonar fvrii 1920 ..................................................
Þóknun til Svbj. Egilsonar fyrir fyiirlestrahald við Stýrimannaskólann......... ................................................................................. —
Utanfararslvrkur skólastjórans á Eiðum .................................. —
Uppbót á horgun fyrir smiða- og dráttlistarkenslu á Hólum og
Hvannevri .......................................................................................
Eyrir bætur á Hólum í Hjalladal með hjáleigunni Hofi og umbætur á bústofni þar
............... ................................................. —
Skrifstofukostnaður fræðslumálastjóra.........................................
Uppbótarstyrkur til unglingaskólans á Núpi í Dýrafirði.......... —
Til unglingaskólans i Hjarðarholti
..........................................
— Hvítárbakkaskótans, viðbótarstyrkur ..........................
— Flensborgarskótans, viðbótarstyrkur
.................. .......... Fyrir aðgerð á daufdumbraskólanum .........................................
Kenslu- og utanfararstvrkur blindrar stúlku................. ..........
gegn þvi, sem til vantar, annarsstaðar frá.
Dýrtiðaruppbót til Páls Erlingssonar sundkennara fvrir árið 1920
Samtals kr.

6. gr
Sem viðból við 15. gr tjárlaganna (visindi, bókmentir og
110550 kr. 52 a.
1. Til útgáfu minningarrits landsbókasafnsins
..........................
2. Til alþýðubókasafns í Revkjavík.................................................
3. Styrkur til dr. Jóns Þorkelssonar, lil útgáfu fornbrjefasafnsins,
800 kr. hvort árið ........................................................................
4. Styrkur handa sama manni. til að sækja fund norrænna sagnfræðinga í Kristíaníu
.................................................................
5. Styrkur handa dr. Jóni Aðils, i sama skyni
..........................
6. Styrkur lianda magisler Roga Tb. Melsted, í sama skyni
...
7. Styrkur til Kvenrjettindafjelagsins,' til að sækja alþjóðafund
Kvenrjettindasambandsins í Sviss.......................................... —
8. Viðbót við utanfararslyrk Sigfúsar Einarssonar
..................
9. Til að fullgera hús yfir listaverk Einars Jónssonar
..........
10. Til Einars Jónssonar, dýrtíðarbót fvrir 1921
11. Styrkur til Asmundar Sveinssonar, til framhaldsnáms við listaháskólann i Stokkhólmi.......................................................... -12. Stvrkur til Jóhannesar Kjarvals listmálara......................... —
13. Styrkur tfl Davíðs Stefánssouar frá Fagraskógi,til suðurgöngu
14. Til Ríkarðs Jónssonar, til Rómafarar
..................................
Flyt

24300,00
2500,00
3000,00
10000,00
25500,00
4400,00
300,00
3000,00
3600,00
19703,24
1200,00
2000,00
3000,00
3000,00
5450,00
1500,00
1000,00
1800,00
115253,24

lístir) veitast
kr.

4500,00
2000,00

—

1600,00

—

1200,00
2500,00
400,00

—
—
-

2500,00
1500,00
.70000,00
2060,00

1000,00
1500,00
— 2000,00
—
1000,00
kr. 73760,00
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Fiuttar kr. 73760,00
15. Fyrir að llytja mold í kirkjugarðinn í Reykjavík og fyrir landspildu undir hann ......................................................................... — 23065,19
16. Til að gefa út þýðingu af fyrri hluta Göethes Fausl
.......... —
2500,00
17. Til Jóh. L. L. Jóhannssonar. Endurgreiðsla á prenlkostnaði...
—
725,33
18. Til Steins Emilssonar, til fullnaðarnáms í Þýskalandi (lokaveiting)................
—
2000,00
19. Til Valdemars Sveinbjörnssonar íþróttanema (Iokaveiling) ... —
1500,00
20. Til Brynjólfs Stefánssonar verkfræðinema, til framhaldsnáms —
2000,00
21. Til hjónanna Arnórs Sigurjónssonar og Helgu Krisljánsdóttur,
til fullnaðarnáms............................................................................... —
2000,00
22. Til Sleins Steinssonar verkfræðinema, til að Ijúka námi ....... —
2000,00
23. Til útgáfu lögfræðilegs og hagfræðilegs tímarits... ................... —
1000,00
Samtals kr. 110550,52

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

‘ ■ gr.
Sem viðbót við 16. gr. fjárlaganna (verkleg fvrirtæki) veitast 211972 kr. 40 a.
Styrkur til Jóns H. Porbergssonar, til utanfarar i ullarmatserindum
........................................................................................ kr.
1000,00
Til aðgerðar sjóvarnargarðs á Siglufirði
..................
—
6000,00
Utanfararstyrkur Jóhanns Fr. Kristjánssonar .......................... —
2500,00
Dýrtíðaruppbætur til sama manns 1920 og 1921
—
7719,90
Til Búnaðarfjelagsins, til verkfærasýningar.................................. — 20000,00
Til Einars Sæmundssonar skógarvarðar, launabætur fyrir 1920 —
440,00
Dýrtíðaruppbætur handa starfsmönnum Búnaðarfjelags íslands,
Garðyrkjufjelags fslands, Búnaðarsambandanna og Fiskifjelags
íslands........................................................................................

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Til skógiæktar (eftirgjöf á láni) .................................................
Styrkur til heimilisiðnaðarfjelaga 1919 (Endurveiting) ..........
Til heimilisiðnaðarsýningar í Revkjavik
..............................
Fyir mulningsvjel .........................................................................
Til Skeiðaáveitunnar, 1 4 kostnaðar
.........................................
— erindreka á Spáni og Ítalíu, 20000 kr. á ári
...................
Til sýslusjóða Mýra- og Borgarfjarðarsýslna, upp í kostnað við
rannsókn Andakílsárfossanna, alt að ...
.............................
þó ekki yfir helming kostnaðar.
15. Til brvggjugerðar á Akranesi, þó ekki yfir einn þriðja kostnaðar
Styrkurinn er veittur hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps,
og skal bryggjan vera lil almenningsnofa.
16. Til aðstoðarmanns húsagerðarmeistara 1921 ...............................
17. Til viðgerðar bátabryggju á Blönduósi, þó ekki vfir einn þriðja
kostnaðar, alt að................................................ ..........................
Samtals

—

56000,00

—
—
—
—
—

5000,00
1000,00
2000,00
1000,00
29000,00
40000,00

—

5000,00

—

8000,00

—

8312,50

— 19000,00
kr. 211972,40
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8. gr.
Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (eftirlaun og styrktarfje) veitast
16867 kr. 90 a.
1. Eftirlaun handa Sigurði Jónssyni fyrv. atvinnumálaráðherra,
3000 kr. á ári og dýrtiðaruppbót eftir 3. gr. launalaganna ... kr. 12619,90
2. Uppbót á eftirlaunum frú Sigríðar Hjaltadóttur............................ —
900,00
3. Uppbót á eftirlaunum frú Ingileifar Aðils .................................... —
500,00
4. Ettirlaun handa frú Guðrúnu ekkju sr. Matthíasar Jochumssonar, 1200 kr., ásamt dýrtíðaruppbót eftirlaunalögum............ —
2848,00
Samtals kr. 16867,90
9. gr.
Sem viðbót við 19. gr. fjárlaganna (óviss útgjöld) veitast 200500 kr.
1. Kostnaður vegna fyrirhugaðrar komu Hans Hátignar konungsins og Hennar Hátignar drotningarinnar .................................. kr. 200000,00
2. Styrkur handa Sigurði Jónssyni trjesmið, Berlín
.................. —
500,00
Samtals kr. 200500,00

10. gr.
Stjórninni er heimilt
1. að lána Guðmundi sýslumanni Björnssyni i Borgamesi alt að 60000 krónum,
til að reisa ibúðarhús í Borgarnesi, þó ekki yflr 4'ð hluta alls byggingarkostnaðar, gegn þeirri ábyrgð, er stjórnin tekur gilda. Lánið er veitt til 40 ára og
ávaxtast með 6° o. Skal það standa afborgunarlaust fvrstu 2 árin, en endurgreiðist síðan með jöínum afborgunum á 38 árum.
2. að lána Reykhóla-, Geiradals- og Gufudalshreppum 8000 krónur, til að kaupa
fyrir jörð til læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skat veitt gegn ábyrgð
sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6IJ o og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 30 árum.
3. að lála virkja og starfrækja á ríkiskoslnað silfurbergsnámuna í Helguslaðafjalli, og að taka lán til stofnkostnaðarins, gegn veði í námunni sjálfri. Rentur og afborganir af láninu teljast með árlegum rekstrarkostnaði, en mismunur á tekjum og gjöldum námunnar færist á landsreikning árlega.

11- grHeimilt skal stjórninni að verja fje til að leggja slitlag úr efninu »Terrazzo« á gólfin í listasafnshúsi Einars Jónssonar, í Safnahús ríkisins og aðrar
opinberar bvggingar, eftir þvi sem þörf krefur.
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(B. XXI, 6).
!<1.

314.

bög

nm einkalevtt handa Háskóla íslands til útgál'u almanaks.
(Afgreidd frá Nd, 11. apríl).
1. gr.
Háskóli íslands skal hafa einkarjett til þess að geía út og selja eða
at'henda með öðrum hætti almanök <>g dagatöl á tslandi.
2. gr.
Háskólaráðið sjer um útreikning alnianaksins, útgáfu þess og sölu.
t’að heldur reikning yf'ir tekjur og gjökl af útgáfunni og birtir hann árlega i
Arhók Háskólans, endurskoðaðan af hálfu Háskólans, með sama hætti sem
ársreikningur Háskólans.
3. gr.
Háskólaráðinu er skyll að gefa almanak út árlega, i nægilega mörgum
eintökum og svo snemma, að almenningur eigi þess kost að afla sjer þess
fvrir ár það, sem i hönd fer. hjá útsölumönnum í bverri sÝslu eða kaupstað
fvrir hver áramót.
1. gr.
Báðherra ákveður verð almanaka Háskólans, ettir lillögum Háskólaí

áðsin.s.
3. gr.
l’að er lnot á einkarjetti Háskólans samkvæmt 1. gr., ef maður:
1. klvtur inn í landið til sölu eða afhendingar með öðrum hætti önnur almanök eða dagatöl en þau, er i 1. gr. segir.
2. Selur hjer i landi eða afhendir með öðru móti önnnr almanök eða dagatöl en þau, sem einkai jeltur Háskólans nær til.
3. Gefur út hjer á landi á prenti eða með öðrum hætti almanök eða dagatöl eða kafla úr þeim.
I. Prentar upp eða fjölritar alinanök Háskólans eða dagatöi, eða katla úr
þeim, tii þess að selja eða láta af hendi með öðrum hætti.

B. gr.
Háðherra getur, eftir litlögum Háskólaráðs, leyft að gefa út dagatöl
og þess konar bækur eða töflur, svo og að flytja inn i landið útlend almanök
eða dagatöl, enda greiði útgefandi eða innflytjandi gjald, sem ráðherra ákveður eftir tillögum Háskólaráðs, til Háskólans af hverju eintaki, sem hann
gefur út eða flvlur inn, og sje nægt eftirlil með því, að eintakafjöldi sje rjett
tilgreindur og að leyfi verði ekki notað á annan hátt en til er ætlast.
Heimilt ei og að taka katta úr erlendum almanökum eða almanaki
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Háskólans í vísindarit eða kenslubækur og þess konar rit til skýringar, einnig
að flytja inn i landið og selja samskonar útlend rit með köflum úr almanökum, enda megi þeir teljast, að dómi ráðherra, að eins óverulegur hluti
ritsins eða bókarinnar.
7. gr.
Fyrir brot samkvæmt 5. gr. skal refsa með sekttim frá 100—2000 kr.,
ef það er framið af ásetningi eða gáleysi, enda liggi ekki þvngri refsing við
að öðrum lögum.
Sektir má taka fjárnámi.
Leggja skal þegar hald á rit þau, sem ólöglega hafa verið flutt til
landsins, gefin hjer út eða seld eða af hendi látin samkvæmt 5. gr., og skal
siðan gera þau upptæk með dómi.
Skaðabætur skal hver sá greiða, sem sekur verður eftir 5. gr. Miða,
skal bætur, ef því verður við komið, við samanlagt söluverð ólöglega seldra
eða afhentra eintaka, að frádregnum hæfilegum sölulaunum. Ella skal ákveða
bætur eftir atvikum.
8. gr.

Nú ná islenskir dómstólar ekki til þess manns, sem brotlegur hefir
orðið samkvæmt 5. gr., vegna vistar hans erlendis, og skal þá sá svara til sakar,
til refsingar eða skaðabóta, sem óheimilt samkvæmt 5. gr. geymir hjer, selur
eða afhendir eða prentar eða fjölritar rit, eða kafla úr þeim. Ráðherra kveður á um það, hvern skuli sækja, ef um fleiri er að velja, eða hvort fleiri
menn en einn skuli sækja fyrir sama brot.
9- gr.
Mál út af brotum samkvæmt 5. gr., sbr. 7. og 8. gr., skal eigi höfða, nema
Iláskólaráðið krefjist þess. Fara skulu málin að hætti aimennra lögreglumála.
Refsikrafa samkvæmt lögum þessum fyrnist á árs fresti frá því er
rektor Háskólans varð kunnugt um, hver brots er valdur, og aldrei skal dæma
til refsingar fyrir brot á lögum þessum, ef 2 ár líða svo frá því er brotið er
gegn þeim, að mál hefir ekki verið höfðað.
10. gr.
Hreinan arð af útgáfu almanaka ár hvert, skaðabætur og seklir fyrir
brot á einkarjettinum, andvirði upptækra rita og gjöld samkvæmt 6. gr. skal
leggja í sjerstakan sjóð, sem Almanakssjóður heiti, og stjórnar Háskólaráðið
honum. Skal verja vöxtum sjóðsins, þegar innstæðan þykir hafa vaxið nægilega, til eflingar stærðfræðivisindum á íslandi.
11. gr.
Háskólaráðið semur og ráðherra staðfestir reglur, þar sem nánar verður kveðið á um tilhögun almanaksins, hvað i það skuli taka og hvernig
útgáfu þess og útsölu skuli haga. Með sama liætti skal setja reglur um meðferð Almanakssjóðsins og um annað, sem lýtur að framkvæmd laga þessara
og eigi er látið um mælt i þeim.
Alþt. 1921, A. (33, löggjafarþing).
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12. gr.
Einkarjettur sá, sem um ræðir í 1. gr., bvrjar á útgáfu almanaks
fyrir árið 1923.
13. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feldur VII. kafli tilsk. 3. febr. 1836,
svo og önnur fyrirmæli í lögum, sem koma kynnu í bága Við lög þessi.

(C. IX. 5).

Ed.

315. Þingsályktun

um rannsókn á höfninni i Súgandafirði í Vestur-ísafjarðarsjslu.
(Afgreidd frá Ed. 14. apríl).
Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að láta rannsaka, svo fljótt sem
unt er, og gera áætlun um dýpkun hafnariunar við Suðureyri í Súgandaflrði.

(D. II, 1).

ATd.

310. Fyiirspurn

til stjórnarinnar um simagerð og póstgöngur i Dalasýslu og Barðastrandarsýslu.
Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi og Hákoni Kristóferssyni.
1. Hvers vegna er eigi hafinn undirbúningur undir lagning marglofaðs síma
frá Búðardal til Króksfjarðarness?
2. Hvers vegna hefir aðalpóstleiðin um Austur-Barðastrandarsýslu og Dalasýslu verið lögð niður?

(B. XLVII, 1).
lid.

317. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 47, 30. nóv. 1914. [Atkvœðagreiðsla fjarstaddra
manna við alþingiskosningar].
Flutningsm.: Bjarni Jónsson frá Vogi.
1- gr-

Á eftir 8. gr. laga nr. 47, 30. nóv. 1914, skal koma ný grein, svolátandi:
Með sama hætti mega þeir menn allir greiða atkvæði sin, sem eru
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ekki ferðafærir og komajt þvi eigi á kjörstað, þótt þeir sjeu staddir i þeim
lireppi eða kaupstað, þar sem þeir standa á kjörskrá. Forföll eru sönnuð með
læknisvottorði, ef kostur er, ella með vitni tveggja valinkunnra manna.
Húsráðandi gefur vottorð það, er skipstjóri gefur eftir 4. gr., þegar
kosið er eftir þessari grein. Vm atkvæðisgreiðslu hans fer sem um atkvæðisgreiðslu skipstjóra, að breyttu breytanda.
2. gr.

1. grein skal sett inn í lögin, og getur konungur þá gefið lögin út með
þessari breyting.

Greinargerð.
Þar sem óþolapdi er, að menn missi af atkvæðisrjetti sínum sakir sjúkleika, slysfara, ellilasleika eða annara slíkra forfalla, þá tel jeg þessa lagabreytingu eigi mega biða.

(B. XLVI, 2).

Ed.

318. Breytingartlllögup

við frv. til laga um einkasölu á áfengi.
Flutningsm.: Sigurður H. Kvaran.
1. Við 2. gr.
Á eftir setningunni »Rikisstjórnin setur nánari reglur um áfengissöluna« komi:
í þeim reglum skal það tiltekið, hve mikið áfengi megi láta af hendi
við lækna og lyfsala, svo að mest sje á hverju ári eða um tiltekið tímabil.
Skal það ákveðið i samráði við landlækni.
2. Við 7. gr.
Greinin orðist svo:
Á vínanda þann og áfengi, sem heimilt er að fiytja til landsins og eigi
er notað til lyfja, skal leggja 50—75%, miðað við verð þess komins í hús
hjer á landi, en á lyfjaáfengi 25—35°/o. Önnur lyf, er verslunin útvegar
læknum, skulu seld án hagnaðar.
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(B. XV, 7).
Hd.

319. Breyting'artlllaga

við frv. til laga um kosningarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar.
Frá Gunnari Sigurðssyni.
Fyrir »25 ára« í fyrstu málsgrein frumvarpsgreinarinnar komi:
21 árs.

(B. XLII, 5).
IWd.

330. Breytingartillaga

við breytingartillögu á þskj. 258 (Rikisveðbanki).
Frá Stefáni Stefánssyni og Gunnari Sigurðssyni.
Breytingartillagan orðist svo:
Nú hefir bankinn minna fje en svo til umráða, að hann geti sint öllum
lánbeiðnum, þótt tryggingar sjeu nægar, og skulu þá lán til landbúnaðar sitja
fyrir öðrum. Nánari fyrirmæli til tryggingar þvi, að landbúnaðarlán njóti forgangsrjettar, skulu sett með reglugerðarákvæðum.

(B. XXIX, 2).
Ed.

331» Wefndarálit

um frv. til laga um samvinnufjelög.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefir athugað og rælt frv. þetta á allmörgum fundum og
orðið sammála um að ráða til þess, að það verði gert að lögum með nokkrum
breytingum.
í ástæðum fyrir dómi, kveðnum upp í landsyfirrjetti 22. jan. 1917, er

kveðið svo að orði, að íslensk löggjöf þekki ekki samvinnufjelög sem sjerstaka
tegund fjelaga. Frá sjónarmiði samvinnumanna er þetta rnikill galli á löggjöfinni
og auðsæ nauðsyn á að fyrirbyggja til fulls, að svo geti álitist. Samvinnufjelög
eru í svo mörgu frábrugðin öðrum almennum fjelagsskap, að nauðsynlegt verður
að telja, að/sjerstök, skýr ákvæði sjeu til um rjettindi þeirra og skyldur. Petta
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menn hlutafjelög. Er þá fyrst á það að lita, að þar sem öll ábyrgð er takmörkuð í venjulegu hlutafjelagi við hið framlagða hlutafje og persónulega starfsemi,
þá er ábyrgðin í samvinnufjelögunum almenn og sameiginleg, þannig að hún
tekur til allra, sem í fjelögunum eru. Gjaldþrot fjelags, sem er með fullkomnu
samvinnufjelagssniði, getur þvi ekki komið fyrir fyr en allir fjelagsmenn eru gjaldþrota. Þetta er vitanlega kostur gagnvart öllum viðskiítamönnum út á við, mikil
trygging fyrir lánstrausti, og að því og fleira leyti mikill styrkur fyrir fjelögin.
En að sjálfsögðu fylgir þessari samábyrgð áhætta inn á við, einkum fyrir hina
efnaðri fjelagsmenn, sem meira hafa að missa. En við þeirri áhættu taka tryggingarsjóðir fjelaganna, jafnóðum og þeir vaxa, og er áhættan því mest í fyrstu,
en fer að öðru leyti mjög mikið eftir stjórn fjelaganna, sem jafnan er nauðsynlegt að vanda til. Annað, sem greinir samvinnufjelög ljóst frá eiginlegum hlutafjelögum, er það, að samvinnufjelög greiða ekki annan arð en almenna vexti af
rekstrarfje eða öðru því fje, sem þau hafa handa milli, lieldur fer allur úlborgaður ágóði eða uppbætur eftir viðskiftaveltu hvers fjelagsmanns, og er þannig
girt fyrir fyrirhafnarlausa margföldun fjármuna og peningavald. í sama anda eru
ákvæði samvinnufjelaganna um atkvæðisrjettinn, sem er alveg persónulegur og
fer að engu leyti eftir peningavaldi, enda girðir fyrir það, eftir föngum, á þennan
hátt. Þessi stefna samvinnufjelaganna kemur og mjög skýrt fram i 10. tölul. 3.
gr. í frv. því, sem hjer er um að ræða. Er rjett að benda á, að þar kemur fram
algert nýmæli í löggjöf landsins, sem er — þó að finna megi sömu hugsjón í útlendum nútíðarbókmentum — algerlega af innlendum rótum runnið í frv., þ. e.
tekið inn í það eftir fyrirmynd úr Húnavatnssýslu. Þetta nýmæli fer með þá
hugsjón, að fjármunir einstakra manna og fjelaga geti fallið undan eignarráðum
þeirra og gerst almenningsgagn í sjerstökum tilfellum, á likan hátt og verðmæti,
sem leiðir af andlegri iðju (t. d. rithöfundarjettur) fellur undan yfirráðum einstaklinga og verður almennÍDgsgagn, að ákveðnum — eða óákveðnum — tíma
liðnum. Af allri þessari stefnu og fyrirkomulagi samvinnufjelaganna Ieiðir það,
að rjett verður að teljast, að um þau gildi sjerslök skattaákvæði. Um þetta hefir
öll nefndin orðið sammála. En þegar til þess kemur að finna hinn sanngjarna
eða rjetta skattagrundvöll, þá eru á þvi miklir erfiðleikar, ekki einungis vegna
þess, að erfitt er að meta sjerstöðu samvinnufjelaganna, svo að ekki orki tvímælis,
heldur einnig vegna þess, að núgildandi ákvæði um gjaldskyldu verslana yfirleitt,
einkum til sveitar- og bæjarsjóða, eru mjög óbeppileg, og ilt að verja það, að Ijetta
óheppilegum gjaldakvöðum af einum aðila, en halda þeim á öðrum. Er þetta einkum mælt til þeirra lagaákvæða, að útsvör skuli leggja á verslanir eftir arði og
umsetningu. Af tveimur verslunum, sem hafa jafna umsetningu, getur önnur haft
mikinn hreinan arð, en önnur skaða, og er auðsælt, að engri átt nær að leggja
jafnt á slíkar verslanir. Og þó að vísu eigi að taka tillit til arðs (og skaða) jafnframt, þá mun einatt verða misbrestur á því, enda vandaverk. Þessi umsetningarregla kemur þó sjerstaklega illa niður á sumum samvinnufjelögunum, og einkum Sambandinu hjer i Reykjavík, sem hefir á pappírum sínum rnikla umsetningu, sem fer fram aðallega annarsstaðar, og er einnig þar útsvarsskyld. Svo er
t. d. um lalsvert af vörukaupum frá útlöndum, sem Sambandið að vísu hefir
aðalumsjón á, en framkvæmd eru af starfsmönnum þess utanlands og varan síðan send til viðkomandi staða, svo að hún kemur alls ekki til Reykjavíkur nje
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leiðir hjer af sjer aðra starfrækslu en nokkra skrifstofuvinnu. Og líkt er háttað
um mikið af hinni útfluttu vöru. Pað er eðlilegt, að íjelög úti um land geti ekki
sætt sig við að borga há útsvör í Reykjavík (gegn um Sambandið) af svona
starfsrekstri, og má búast við, að að því reki, að Sambandið verði að flytja aðalskrifstofu sína burt úr bænum, ef leiðrjetting fæst ekki á annan hátt, eða þá
þvi, að hin einstöku fjelög fari sem mest fram hjá Sambandinu með verslun
sina, sem að ýmsu leyti getur orðið þeim kostnaðarminna, en mjög er varhugavert fyrir samvinnuhreyfinguna yfirleitt. Með tilliti til þessa og annara ástæðna,
sem nefndar hafa verið, telur nefndin rjett, að í frv. þetta sjeu selt bráðabirgðaákvæði um gjaldskyldu samvinnufjelaga til bæjar- og sveitarsjóða, og er þá búist
við, að endurskoðun fari bráðlega fram á löggjöfinni um tekjustofna sjóða þessara. Um gjaldskyldu til ríkisins álítur nefndin rjett, að fari eftir almennum lögum. En bráðabirgðaákvæðin um gjöld til sveitar- og bæjarsjóða hefir nefndin
aðhylst að sett sjeu eftir enskri fyrirmynd, þannig að gjöldin miðist við fasteignir. Á hinn bóginn hefir ekki náðst fult samkomulag um það, hvað slíkur
skaltur skuli vera hár, og skrifar því einn nefndarmaður undir álitið með íyrirvara. Að öðru leyti vísast til hinnar upphaflegu greinargerðar frumvarpsins og
framsögunnar.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 3. gr.
a. Fyrir orðið »fjelagsmanna« i 6. tölul. komi:
hvers fjelagsmanns.
b. í stað orðanna »fyrir fjelagsmenn« í 9. tölul. komi:
yfir fjelagsmenn.
2. Við 8. gr.
a. Fyrir orðin »brottrekstur fjelagsmanna« í 1. málsl. komi:
brottrekstur fjelagsmanns.
b. í stað orðanna »úr gengur« i 3. málsl. komi:
fer úr fjelaginu, eða bú þess, er devr.
3. Við 18. gr.
Aftan við 2. málsgr. bætist:
sbr. og 22. gr.
4. Við 25. gr.
a. Fyrir orðin »nema minna en svarar 3% af verði aðkeyptra vara« í
1. málsgr. komi:
vera minna en svarar 3% af verði aðkeyplrar vöru.
b. Fyrir orðin »er skylt að greiða« í upphafi 2. málsgr. komi:
fellur til útborgunar.
c. c-liður sömu málsgr. falli niður.
d. Á eftir b-lið komi nýr liður (sem verður c-liður) svo hljóðandi:
Við gjaldþrot hans.
e. í stað orðsins »fjármunalegar« í 4. málsgr. komi:
fjárhagslegar.
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5. Við 26. gr.
Á eftir orðunum »til ávöxtunar« i niðurl. 1. málsl. 1. málsgreinar komi:
sem rekstraríje.
6. Við 28. gr.
Greinin falli niður.
7. Við 34. gr.
a. Fyrir orðin »afhent fjelagiðw í 1. málsl. 1. málsgr. koini:
afhent fjelagsbúið.
b. í stað orðsins »fjelagsslitinu« í sama málsl. komi:
fjelagsslituin.
8. Við 37. gr.
Fyrir orðið »grundvallarákvörðun« komi:
ákvæðum.
9. 1 upphafi VIII. kafla (á undan 39. gr.) komi ný gr., svo hljóðandi:
Þangað til fram hefir farið gagngerð endurskoðun á löggjöfmni um tekjur
sveitar- og bæjarsjóða, greiða samvinnufjelög gjöld til þeirra sem hjer segir:
1. Skatt af lóðum og öðrum fasteignum, eftir því sem lög mæla fyrir.
2. Útsvar af arði, sem leiðir af skiftum við utanfjelagsmenn, eftir sömu
reglum og kaupmenn á staðnum, samkvæmt ákvörðun skattanefndar,
bygðri á skýrslu, er hlutaðeigandi fjelag gefur henni. En vanræki fjelagið
þetta framtal, skal skattanefnd áætla tekjur af þessum viðskiftum, og
byggist útsvarið á því.
3. Fastan skatt, 2°/o, af virðingarverði þeirra húsa, sem fjelagið notar við
starfrækslu sína. Þó skulu ekki þar með talin hús, sem notuð eru aðallega til líknarstarfsemi eða fræðslu, t. d. sjúkrahús, bókasöfn, skólar o.
s. frv. Skatturinn fellur jafnt á, hvort sem fjelagið á húseignina eða
tekur hana á leigu, og skal jafnan vera bygður á siðasta fasteignamati.
Um gjöld til ríkissjóðs fer eftir almennum lögum.
10. Við 39. gr.
a. Á eftir orðinu »fangelsi« í 1. málsgr. komi:
samkv. 26. gr. hinna alm. hegningarlaga.
b. Á eftir orðunum »sektir við« i 2. máisgr. komi:
alt að 2000 kr.
c. Á eflir orðunum »varðar það sektum« í 3. málsgr. komi:
alt að 1000 kr.
d. Á eftir orðinu »tilkynningu« í sömu málsgr. komi:
til skrásetningar.
11. Aftan við 42. gr. bætist:
og eru þá um leið úr gildi fallin öll þau ákvæði, er koma í bága við þessi lög.
Greinatala frv. breytist samkv. þessu.
í frv. eru þessar villur, sem ber að leiðrjetta við endurprentun:
a. 1 3. gr. 10. tölul. »sjóðseignarinnar« fyrir:
sjóðeignarinnar.
b. 1 5. gr. 4. lið »Deildarskipun« fyrir:
Deildaskipun.
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c. í 32. gr. niðurl. 1. málsgr. »ársreikninginum« fyrir:
ársreikningum.
Alþingi, 14. apríl 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form. og ritari.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

.Jóh. Jóhannesson,
með fyrirvara.

(B. XLVIII, 1).
K<l.

322. Frumvarp

til laga um brevting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 28, 3. nóv. 1915.
Flutningsmaður: Bjarni Jónsson frá Vogi.

1. grFyrri málsgrein 23. gr. laga nr. 28, 3. nóv. 1915, skal vera sem hjer segir:
IJá er almennar, reglulegar kosningar fara fram, skuiu þær hefjast sama
dag um land alt, hinn fyrsta dag vetrar. Skulu þær standa yfir fullar tólf stundir
í bæjum, en fulla þrjá sólarbringa i sveilum.

2. gr.

27. gr. laganna skal vera svo:
Einni stundu fyrir hádegi skal kjörfundur hafinn, og skulu þá kjörstjórar
allir vera komnir á kjörstað. Nú eru nokkrir þeirra ókomnir, og kveðja þá hinir
kjörstjórarnir mann eða menn úr fiokki kjósenda til að taka sæti i kjörstjórninni,
og halda þeir sæti, þótt hinir komi síðar.
3. gr.
38. gr. laganna skal hljóða svo:
Atkvæðagreiðslu má eigi slíta í bæjum, fyr en tólf stundir eru liðnar frá
upphafi hennar, og eigi í sveitum fyr en þrír sólarhringar eru liðnir frá þvi er
hún hófst, nema allir kjósendur hafi neytt atkvæðisrjettar, þeir sem á kjörskrá eru.
Þá er allir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði, greiða þingmannaefnin og umboðsmenn þeirra atkvæði, á sama hátt sem aðrir kjósendur,
ef þeir hafa kosningarrjett, svo og kjörstjóruin. Því næst skulu þeir kjósendur
aftur kallaðir fram eftir stafrófsröð, sem nefndir eru í fyrri málsgrein 37. gr., og
þeim fengnir nýir seðlar til að greiða atkvæði á, meðan seðlar endast. 1 sveitum
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má þó iáta þessa kjósendur greiða fyr atkvæði en hjer var sagt, ef nauðsyn
krefur, að þeir geti farið ferða sinna, og aldrei siðar en að kveldi þess dags, er
þeir komu til kjörstaðar.
4. gr.
Þá er lög þessi hafa fengið staðfesting konungs, skal færa breytingar
þessar inn í lög nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis, og gefur konungur þau síðan út í samfeldri heild.

Greinargerð.

Rjettlátur löggjafi veitir eigi raönnum dýrustu rjettindi þeirra með þeim
hætti, að þeir eigi engan kost á að neyta þeirra. En svo eru þó lög vor nú. Fyrir
því er þessi breyting nú borin fram, í samræmi við ósk, vilja og þörf allra kjósenda i landinu.

(C. I, 3).
!k«l.

333. Breytlngartillaga

við tillögu til þingsáiyktunar um framkvæmd á 7. gr. sambandslaganna (þskj. 48).
Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi.
4., 5. og 6. liður tiliögunnar skulu felldir niður.

Á s t æ ð ur.
5. og 6. liður voru upphaflega settir i tillöguna, til þess að fá fram yfirlýsingai* stjórnarinnar um þau atriði. Hún hefír lýst yfir því, að 5. sje fullnægt.
Nóg mun vera að 6. liður hefir komið til orða, og tel jeg mikla furðu, ef það
endist eigi til lagfæringar. Fjórði liður gerir ráð fyrir kostnaði. Og þótt jeg viti,
að sá kostnaður mundi margborga sig, þá veit jeg og, að sumir þm. líta öðruvis
á, og þykir þeim stofnað til óþarfrar eyðslu. Þar sem þetta lýtur eigi beinlínis að
skilningi greinarinnar, þá vil jeg taka þennan stein úr götu þingmanna, í því skyni,
að þá verði þrír fyrstu liðirnir samþyktir með öllum alkvæðum.
Öllum skepnum jarðarinnar eru veitt einhver vopn, til þess að vega með
og verjast, og allsherjarnefndinni er veitt rökstudd dagskrá að allsherjarvopni.
Nú segist hv. nefnd vera mjer sammála um innihald og efni tillögunnar, og reiðir
hún því nú hið mikla vopn sitt að sjálfri sjer. Ein ástæðan til þessarar breytingartillögu minnar er þvi sú, að reyna að koma í veg fyrir, að svo dýrmæt
skepna skaparans fremji sjálfsmorð.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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(B. XXII, 5).

»<1.

324. Lög

utn sölu á landspildu, tilheyrandi Þingeyraklaustursprestakalli, til Blönduóshrepps.
(Afgreidd frá Nd. 15. apríl).
Rikisstjórninni veitist heimild til að selja Blönduóshreppi landspildu
þá, tilheyrandi Pingeyraklaustursprestakalli, sem er milli lands jarðarinnar
Hjaltabakka og lands Blönduóskauptúns. Við laud Blönduóskauptúns ræður
merkjum svo nefnd Neðribrekka, sem er sunnan við Blönduóskauptún, eins
og hún stefnir vestur til sjávar og upp á akbrautina, og þá akbrautin út að
Blöndubrú.

(A. IX, 4).

Fd.

325. I.ög

um aukatekjur rikissjóðs.
(Afgreidd frá P3d. 15. apríl).
1. kafli.
í’in dómsmálagjöld.
1. gr.
Fyrir stefnu skal gjalda 2 krónur, þegar málsaðili, í stað þess að gefa
út fyrirkallsseðil, beiðist þess, að stefna verði gefin út með nafni dómarans
og innsigli.
Sama gjald skal greiða fyrir fvrirkall það, er greinir um í 9. og 14. gr.
þlskipunar 15. ágúst 1832.
2. gr.
Fvrir að taka fvrir mál, þar með talin ritun í dómsmálabókina, skal
gjalda 4 krónur. Sama gjald skal greiða fyrir gerðir þær, er um getur í 7., 9.
°g 14. gr. tilskipunar 15. ágúst 1832. Fyrir frest í dómsmáli skal gjalda 2 krónur.
3. gr.
Fvrir að leggja dóm á mál skal gjalda 8 krónur, um leið og málið er
tekið til dóms. Fvfir skriflega frávísun, sem greinir um í G. gr. tilskipunar 15.
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ágúst 1832, skal greiða sama gjald. Fvrir að kveða' upp úrskurð meðan á
rekstri máls stendur skal gjalda 4 krónur fvrir hvern úrskurð.
4. gr.
Nú eru teknar út fleiri en ein stefna í sama máli, og skal þá greiða
gjöld þau, er getur um í 1. og 2. gr., fyrir hverja þeirra um sig. Gjald það,
sem ræðir um i 3. gr„ á sækjandi málsins að greiða, en komi gagnsókn fyrir,
skal gagnsækjandi einnig greiða gjald þetta.
5. gr.
Fyrir vitnaleiðslu skal gjalda 2 krónur fyrir hvert vitni. Sama gjald
skal greiða fvrir gagnspurningar. Fvrir eiðfesting vitnis skal gjalda 2 krónur.
tí. gr.
Fyrir að kveðja menn i rjetti til skoðunargerðar eða annara slikra
gerða skal gjalda 1 kr. fvrir hvern hinna dómkvöddu, auk gjalds þess, er getið
er um i 2. gr. Sama gjald skal greiða fyrir eiðfesting matsmanna, svo og fyrir
sjerhverja aðra eiðfestingu, nema um vitni sje að ræða.
Þetta ákvæði á einnig við, þegar kveðja skal menn til að virða fasteign til veðsetningar fyrir láni af fje ómyndugra, og þegar eiðfesta skal
menn þessa.
7. gr.
Þegar mál það, er ræðir um, varðar eigi meira en 100 kiónum, skal
að eins greiða helming gjalda þeirra, er um getur í 1. —6. gr.
8. gr.
Fyrir að staðfesta og innsigla rjettargerðir eða önnur eftirrit, sem út
eru gefin í gerðarformi, skal gjalda 1 krónu fyrir hvert.
9- gr1 hjúamálum skal eigi gjalda nema 4 krónur alls, en í lögreglumálum
um meðgjöf með óskilgetnum börnum skal engin gjöld greiða í hjeraði.
í öðrum einkalögreglumálum skal greiða hin venjulegu gjöld, sem talin
eru bjer að framan.
10. gr.
Fyrir bókun á yfirhsing um eitt eður annað, sem ekki snertir neitt
mál, sem áður hefir verið tekið fyrir og er til meðferðar fyrir rjettinum, skal
sá, er þess beiðist, greiða 1 kr., auk gjalds þess, er getur um í 2. gr., fyrstu
málsgrein.
11. gr.
l'm rjettargjöld í hæstarjetti fer eftir lögum nr. 22, 6. okt. 1919.
12. gr.
í opinberum málum og gjafsóknarmálum skal engin rjettargjöld greiða,
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en i gjafsóknarmálum skulu rjettargjöld þau, er gjafsóknarhafi hefði átt að
greiða, goldin af hinum málsaðila, þegar hann er skyldaður með dómi til að
greiða málskostnaðinn.
í niálum þeim, sem ræðir um i 16. gr. laga nr. 28, 3. nóv. 1915, um
kosningar til Alþingis, skal engin rjettargjöld greiða i hjeraði.
13. gr.
Pingvitnaleiðslur, er fram fara til þess að færa sönnur á slys eða tii
þess að heimila verðlaun fvrir björgun frá druknun, skal álita sem opinber
niál, en venjulega skulu þær fara fram á liinum reglulegu þingtímum, til þess
að kostnaður risi eigi af fvrir hið opinbera.
2. kaíli.
t'm

gjöld fyrir fógetagerdir.

14. gr.
Fyrir kyrsetningargerð eða lögbann, svo og fyrir fjárnáms-, lögtakseða löggeymslugerð, sem fram fer á fjármunum — en til fjármuna telst eig.
að eins lausafje og fasteignir, heldur og skuldakröfur á hendur öðrum mönnum og önnur þau íjárrjettindi, sem greinir um i 3. kapitula laga 4. nóv.
1887, um aðför — skal gjalda i hlutfalli við fjárupphæð þá, sem gerðarinnar
er beiðst fyrir, eins og hjer segir:
Pegar tjárhæðin er
51) kr. eða minni 2 kr.
—
—
— frá 50 — til 100 kr. 4 —
—
—
— — 100 — — 200 kr. 6 —
—
- — 200 — — 400 kr. 8 —
_
------- 400 — - 600 kr. 10 —
—------- 600 - - 800 kr. 12 —
—
- —800 — -1000 kr. 14 —
og siðan tvær krónur i viðbót fyrir hvert heilt þúsund af þeirri fjárhæö, sem
fram vfir er.
15. gr.
Fyrir að kvrsetja mann skal gjalda 20 krónur; sjeu fjármunir jafnframt
kvrsettir, skal gjalda fvrir það eftir 14. gr.
16. gr.
Nu er aðfarar beiðst hjá einum og sama manni eftir tleiri dómum en
einum, sáttum eða þinglesnum veðskuldabrjeíum (og þau skilyrði eru fyrir
hendi, sem sett eru í 15. og 16. gr. laga nr. 29, 16. desember 1885), og skal
gjaldið þá greitt fyrir hverja þeirra um sig.
Þegar fjárnáms er beiðst eftir sama dóminum, sáttinni eða veðskuldabrjefinu hjá tleirum en einum, skal gerð halda hjá hverjum þeirra oggreiða gjald
fyrir hverja gerðina. Þetta gildir þó eigi, ef hlutaðeigendur eiga muni i sam-
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eign, er Ijárnáni er gert i. Eigi skal lieimta hærra gjald, þótt munir þeir, sem
tjárnámi eru teknir, sjeu eigi allir á sama stað.
17. gr.
Fyrir lausnargerð skal gjalda eftir 11. gr., þegar tjeð með henni er
laust látið, en eftir 15. gr., sje kyrsetning manns með henni niður feld.
18. gr.
Fyrir rannsókn, sem haldin er ettir beiðni sjerstakra mauna, skal
gjalda 4 krónur.
19. gr.
Fyrir útburð manns af jörð eða úr húsi og fvrir innsetning á jörð eða
í hús til umráða skat gjalda 10 krónur. Sama gjald skal greiða l'yrir aðrar
fógetagerðir, er fara fram á eitthvað það, er eigi verður metið til peningaverðs.
20. gr.
Fyrir skoðun á likamsáverka, eftir beiðni einstakra manna, skal gjalda
4 krónur. Fyrir skoðun á fundnum líkum skal ekkert gjald greiða.
21. gr.
Pegar hreppstjóri heldur fógetagerðir, skal fara eftir lögum nr. 64, 14.
nóv. 1917, 2. gr., og lögum nr. 29, 16. desember 1S85, 14. gr.
22. gr.
Ef hægt er að ákveða gjaldið íyrirlram, skal greiða fógeta það áður
en hann byrjar gerðina, þá er hann krefst þess, og er gjaldið eigi afturkræft,
þótt gerðarbeiðnin sje kölluð aftur, eða fógeti neili að fremja gerðina, nema
svo sje, að hærra gjald hafi greitt verið fyrirfram fvrir gerðina en greiða
hefði átt, er hún var leidd til lvkta.
23. gr.
giafsóknarmáluin og fyrirskipuðum málum, svo og þegar sá beiðist
fjárnáms, er dæmdar bafa verið bætur í opinberu máli, og þegar tekinn er
fjárnámi eða lögtaki framfærslueyrir, er manni ber að greiða með barni sinu
skilgetnu eða óskilgetnu, með stjúpbarni, foreldri sínu eða konu, er hann hefir slitið samvistum við eða skilið við að borði og sæng eða að fullu og öllu,
eða tekið er lögtaki eða fjárnámi kaup hjúa eða malarverð, cr þau eiga hjá
búsbændum sinum, skal því að eins greiða rjettargjald, að það náist hjá þeim,
er fvrir fjárnámi eða lögtaki verður, enda sje kröfu gerðarbeiðanda áður
fullnægt.
Fvrir að fullnægja dómum i sakamálum, eftir ráðstöfun hins opinbera,
skal engin gjöld greiða.
í
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3. kafli.
Um gjöld jyrir þiaglýsingar o. fl.

24. gr.
Fyrir að þinglesa afsalsbrjef, veðskuldabrjef, fjárnámsgerð, skiftabrjel’
eða önnur skjöl, sem þinglesin eru, svo sem eignarheimild fvrir fasteign eða
til þess að leggja haft á fasteignir, og tyrir að rita á skjöl þessi og rita þau
inn í bækurnar, svo og fyrir að þinglesa, rita á og bóka skjöl, sem leggja haft
á lausafje, skal gjalda i hlutfalli við fjárhæð þá, er skjalið hljóðar um, eins
og hjer segir:
Pegar fjárhæðin er kr. 100 eða minni..............kr. 1,00
—
—
- frá kr. 100 til 500 ..............—
2,00
—
- — - 500 - 1000 ..............- 3,00
og sje fjárhæðin meiri, skal gjalda 1 kr. í viðbót fyrir hvert hcilt þúsund, sem
fram yfir er.
Þegar fjárhæð sú er óákveðin, sem skjalið greinir um, og eigi er hægt
að ákveða verðmætið, skal gjalda 12 kr.; þegar veð er sett fyrir skuldum, er
síðar verða stotnaðar, skal ákveða gjaldið eftir hæstu fjárhæðinni, sem veðið
á að gilda fyrir, og skal taka það fram í skjalinu.
Nú er fjárhæðin ákveðin i öðrum aurum en peningum, og skal þá
meta þá til peningaverðs eftir almennum reglum.
Nú cr árlegt afgjald áskilið um óákveðinn tima, og skal þá gjalda
sem fyrir 25 sinnum stærri fjárhæð, en sje atgjaldið áskilið æfdangt, skal
gjaldið að eins talið af fimmfaldri fjárhæðinni; sje ártal tiltekið, skal afgjaldið
talið saman fyrir öll árin, en þó skal aldrei af meiru gjalda en af afgjaldinu
25-földu.
Nú er eign seld a( hendi, án þess að fyrir hana sje greitt andvirði,
eða henni makaskift gegn annari eign, og verður þá að tiltaka verð hennar i
skjalinu eða rita það á það, svo ákveða megi eftir því þinglýsingargjaldið.
25. gr.
Fyrir að þinglesa og bóka skjöl, sem hljóða um efni, sem eigi verður
metið til ákveðins verðs, eða skjöl, sem ekki eru um afsal eða haft á fasteignum cða lausafje, skal gjalda 3 kr. Sjeu þess konar skjöl þinglesin við hæstarjett, skal gjalda 6 kr.

20. gr.
Pegar þinglesa skal heimildarskjal eða hrjef um haft á eignum, skal
Idufaðeigandi embæffismaður Iita eflir því, hvort úfgefandi þess hefir sjálfur
eignarheimild fyrir eign þeirri eða munum, sem hann ráðstafar, eða hvort
nokkuð það hafi þinglesið verið áður, er ónvtt geti eða rX'rt gildi skjalsins, og
rita að eins á skjalið, að það hafi verið þinglesið, ef enginn hrestur eða tálman
finst; ella skal rita athugasemd á skjalið um heimildarhrest hans eða um hið
áður lesna heftingarhrjef, og skal greiða fyrir það helming gjalds þess, er ræðir
um í 21. gr., en þó aldrei minna en 2 kr., og aldrei meira en 6 kr.; þegar
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fengnar eru betri skýrslur eða frekari heimild, og áritunin því næst verður
afmáð, skal greiða fvrir það sama gjald og fyrir að gera hana.
27. gr.
Fyrir að aflýsa skjali og afmá það úr veðbrjefabókinni, svo og fyrir að
aílýsa afborgun á veðskuld og gera áritun um það á veðskuldabrjefið, skal
greiða helming gjalds þess, er greinir um í 24. gr., þó eigi minna en 2 kr., og
eigi rneira en 12 kr.; á afborgun skal miða gjaldið við stærð liennar.
28. gr.
Nú krefst einhver vottorðs úr afsals- og veðbrjefabókunum um eignarheinnld á fasteign og um höft þau, er á henni liggja, og skal hann gjalda
fyrir það 3 kr.
Vottorð þau, er stjórn Landsbankans krefst úr greindum bókum um
fasteiguir þær, sem menn ætla að veðsetja gegn láni úr bankanum, skuJu gefm
ókeypis, ef þau eru ætluð bankanum einum til afnota.
29. gr.
Nú er sama skjalið þinglesið í íleiri þinghám en einni í sama lögsagnarumdæmi, og skal þá greiða gjöld þau, sem að framan getur um, fyrir
hina fyrstu þinglýsing, en fyrir hinar síðari hálft gjald fyrir hverja. — Fvrir
skjöl, er þinglesin eru í fleiri en einu lögsagnarumdæmi, skal greiða ofanrituð
gjöld i hverju lögsagnarumdæmi fyrir sig.
30. gr.
Fvrir þinglvsingar og aílýsingar á veði því, sem sett er landssjóði fyrir
innheimtu á tekjum hans, skal ekkert gjald greiða. Svo er og um þinglestur
og aflýsingar á uppskriftargerðum þeim á eigum þurfalinga og stjórnarráðsúrskurðum um sviftingu á fjárforræði þeirra, sem greinir um i 56. og 57. gr.
fátækralaganna 10. nóv. 1905. Eigi greiðist heldur gjald fyrir þinglestur úrskurða um sviftingu sjálfræðis eða tjárræðis, nje fvrir aflýsing slíkra úrskurða.

4. kafli.
Lm

skiftagjöld.

31. gr.
í öllum þeim búum, sem skiftaráðandi eða skiftaforstjóri án dómsvalds fer með og lýkur skiftum i, skal greiða i skiftagjöld 2n o af öllum eigum
búsins, án tillits til skulda, er á þvi liggja.
Pó skal ekkert gjald greiða í þeim búum, þar sem eigurnar nema ekki
100 kr., að frádregnum útfararkostnaði í dánarhúum.
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32. gr.
I'yrir að gefa út innköllun til skuldheimtumanna skal greiða:
Þegar eigur búsins eru eigi meiri en 1000 kr. ... 4 kr.
Sjeu þær meiri en 1000 kr. ................................. 8 —
33. gr.
Nú tekur skiftaráðandi bú til skiftameðferðar, en framselur það siðar
erfingjum eða öðrum, er hlut eiga að máli, og skal þá greiða fjórðung gjalds
þess, er ræðir um i 31. gr., ef framsalið fer fram á fyrsta skiftafundi, helming,
cf það fer fram seinna, en þó ekki síðar en á fyrsta skiftafundi eftir að innköllunarfresturinn er útrunninn, en 3 fjórðunga gjaldsins, ef framsalið fer síðar
fram en nú var sagt, en þó áður en búið er tekið til fullnaðarskifta.
34. gr.
Þá er skiftaráðendur eða skiftaforstjórar Iúka skiftum í búum, kemur
gjaldið i gjalddaga við skiftalok, og bera þeir, hver um sig, ábvrgð á greiðslu
gjaldsins og á þvi, að það sje rjett talið.
Þegar bú er framselt til erfingjaskifta, kemur gjaldið. i gjalddaga 6
mánuðum eitir framsalið, og bera erfingjar, einn sem allir og allir sem einn,
ábyrgð á þvi. En ef erfingjar skýra frá þvi, þegar frestur þessi er á enda, að
þeir hafi enn eigi getað ákveðið gjaldið, getur skiftaráðandi veitt þeim frekari
l'rest á greiðslu þess. Þegar gjaldið er komið i gjalddaga, eiga erfmgjar, sjeu
þeir eigi samkvæmt 77. gr. skiftalaganna skvldir til að láta skiftaráðanda í tje
skýrslu þá, er þar er getið, að senda honum skrá, samda að drengskap viðlögðum, vfir eigur búsins og skuldir, og raá dagsektum beita, komi þeir eigi
með hana. Hið sama er, þegar bú hefir verið tekið til opinberrar skiftameðferðar, en er framselt því hjóna, er eftir lifir, til þess að sitja í óskiftu búi.
Nú hefir einhver, þegar svo er ástatt, sem að framan er sagt, samið ranga
skýrslu, á móti betri vitund, landssjóði í óhag, og skal þá greiða tvöfalt gjald
af því, sem dregið hefir verið undan, og hlutaðeigandi sætir auk þess þeirri
hegningu, sem við er lögð i almennum hegningarlögum.

kafli.
l’m gjöld fgrir uppboðsgerðir.
35. gr.

Almenn uppboðslaun, er ávalt skal greiða, nema þar sem eftirfarandi
greinar veita heimild til annars, eru 5 af hundraði.
36. gr.
Þegar seld eru viö opinbert uppboð hús, jarðir og aðrar fasteignir,
svo og þilskip -- sjeu þau eigi ósjófær — hlutabrjef, skuldabrjef og aðrar
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skuldakröfur, leigumálarjettur og önnur þess konar rjettindi, skai gjalda i
uppboðslaun:

af fvrstu 10000 kr.......................................................
- tjárhæð yíir 10000 kr. til
20000 kr.................... 2 - —
— 20000 ------- 100000 — ....... ..... P/a—
sem er meiri en
100000 — .............. 1 Þegar leigumálarjettur er seldur við uppboð, skal að eins reikna uppboðsiaun af hinu árlega afgjaldi.
37. gr.
Nú eru verslunarvörur seldar við uppboð, og svo mikið i einu, að
hvert hamarshögg nemur minst 30 kr., og skulu þá uppboðslaun af ijárhæð
þeirri, sem uppboðið nemur meira en 1000 kr., en af fyrstu 1000 kr. skai
ætið greiða fult gjald eftir 35. gr., ákveðin eins og hjer segir:
af fjárhæð frá 1000 kr. til fullra 2000
kr............ 4u/o
—
meiri en 2000 kr. til fullra 5000 kr. ... 3—
meiri en 5000 kr. til fullra 10000 kr. ... 2°/o
—
sem nemur meira en 10000 kr................. 1 38. gr.
Þegar þess er krafist, skal uppboðshaldari sjá um, að uppboðið verði
birt á undan með auglýsingu í blöðunum eða á annan hátt, eftir þvi sem við
verður komið á hverjum stað, og skal það gera, ef unt er, 8 dögum áður
uppboðið er haldið.
Það er venjulega undir hlutaðeigendum sjálfum koinið, hvort uppboðiö er birt nema í kaupstað þeim eða hreppi, er halda á það í, eða hvort þar
að auki skuli hirta það í einum eða fleiri næstu hreppum; svo er það og á
valdi þeirra, hvernig uppboðsauglýsingunum er úthýlt, — sjá þó 18. gr. laga
14. janúar 1870 um skipströnd. En sje eigi hægt að fá vitneskju um ósk Idutaðeigenda í þessum atriðum, eða sjeu þeir á skiftum skoðunum um þau, skal
kjósa þá aðferð, sem mest geti orðið þeim til nota, er með eiga, og hafa lillit
til þess, hve uppboðsmunirnir eru mikilvægir, svo og til annara ástæðna.
Fvrir að semja uppboðsauglvsing og gefa út af henni svo mörgeintök,
sem þörf er á, skal gjalda 1 kr.
39. gr.
Þegar uppboð er haldið á fasteign eða á öðru þvi, er getur um í 30.
gr., en sala fer þó eigi fram við uppboðið, svo og þegar hamarshögg er veitt
upp á væntanlegt samþykki, en það bregst, skal gjalda 10 krónur fvrir árangurslaust uppboð.
Þegar einhver lætur bjóða upp fleiri en einn sjerstakan hlut í einu,
eða eign er boðin upp i pörtum, skal þó eigi gjalda meira en 20 kr. alls fyrir árangurslaust uppboð.
40. gr.
Fyrir uppboð á eftirlátnum munum þurfalinga skal ekkert gjald greiða,
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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og eigi heldur, þegar Landsbankinn lættir þjóna sína selja við uppboð verðbrjef
þau og annað, er hann heíir fengið að handveði.
41. gr.

Þegar hreppstjórar halda uppboð, f forföllum sýslumanns og í umboði
hans, skai fara eftir ákvæðum í lögum nr. 64, 14. nóv. 1917.
42. gr.
Fyrir að gefa út afsalsbrjef fyrir fasteign, er seld hefir verið við uppboð, skal gjalda 6 kr., ef kaupverðið er eigi meira en 2000 kr., 10 kr. ef það
er meira en 2000 kr. og fer þó eigi íram úr 6000 kr., en 15 kr., ef það fer
þar fram úr.
43. gr.
Nú hefir uppboðs beiðst verið hjá uppboðsbaldara og sjeð hefir verið
um birtingu á þvi, en beiðnin svo kölluð aftur, og skal þá að eins greiða gjald
fyrir birtinguna samkvæmt 38. gr.; en sje beiðnin eigi kölluð aftur fyr en búið er að setja uppboðsþingið, skal gjalda 10 kr., eins og fyrir árangurslaust
uppboð.
44. gr.
Fyrir undirboðsþing skal greiða 10 kr. Þó skal ekkert gjald greiða
fyrir undirboðsþing þau, sem getur um í tilskipun 20. april 1872, um bæjarstjórn i kaupstaðnum Reykjavik, 27. gr., í sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905,
33. gr., lögum 8. október 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, 26. gr., lögum 14.
nóv. 1917, um bæjarstjórn í Isafjarðarkaupstað, 26. gr., lögum 28. nóv. 1919,
um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 24. gr., lögum nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn i Hafnarfirði, 28. gr., lögum 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Vestmannaeyja, 28. gr., og lögum 28. nóv. 1919, um breytingar á lögum nr. 30, 22. nóv.
1918, um bæjarstjórn á Siglufirði, 27. gr.
45. gr.
Þar eð það er uppboðsbeiðandi, sem á að greiða uppboðskostnaðinn,
skal þess gæta, ef svo ber undir, að kaupanda verður gert að skyldu að greiða
hann, að hann sje þá skoðaður svo sem viðbót við boð þau, sem gerð hafa
verið, og ber því að reikna uppboðslaunin af uppboðssöluverðinu, að viðbættum þessum kostnaði.
6. kafli.
Um nótarialgjöld.
46. gr.
Fyrir afsögn á víxli, er nótaríus gerir fyrir samþykkisbrest eða greiðslu
fall, skal gjalda eins og hjer segir:

hingskjal 325

811

hegar víxillinn nemur 500 kr. eða niinni fjárhæð ...... 4 kr.
—
—
—
meira en 500 kr., alt að 1000 kr. 6 —
og svo einni krónu hærra fyrir hvert þúsund upp i 10000 kr., og er þá gjaldið 15 kr., enda hækkar ekki úr þvi.
Gjald þetta skal greiða, ef gerðin hefir verið byrjuð, enda þótt gerðarbeiðandi láti eigi leiða hana til lykta. Auk þess greiðir gerðarbeiðandi lögboðið gjald fyrir eftirrit af afsagnargerðinni.
47. gr.
Fyrir aðrar atsagnargerðir, svarkröfur, stefnubirting, er notarius framkvæmir, svo og aðrar þess konar gerðir, skal gjalda 6 kr.
Nú skal framkvæma einhverja af gerðum þeim, er getur um i grein
þessari eða i 46. gr., á fleiri stöðum en einum, og skal þá greiða fult gjald á
hinum fyrsta stað, en að eins 2 kr. fyrir hvern hinna staðanna, sem gerðin
fer fram á eftir kröfu gerðarbeiðanda.
48. gr.
Fyrir að bera eftirrit saman við frumritið og staðfesta það, skal gjalda
1 kr. fyrir hverja örk eða minna, sem eftirritið nemur, þegar það er ritað
eins og að lögum á að vera.
49. gr.
hegar gerður er samningur, arfleiðsluskrá, umboðsskjal eða aðrir þess
konar gerningar fyrir notarius, eða gengið er við áður sömdu skjali i viðurvist hans, og hann gefur út um það notarial-vottorð í lögmætu formi, skal
gjalda fyrir það 4 kr.
50. gr.
Fyrir að taka á móti og gefa út skipstjóramótmæli, er ákveða skal
ábyrgðargjald eða skipskaðabætur, skal gjalda 20 kr.

•

7. kafli.

Um gjöld fyrir ýms öimur embœttisverk bœjarfógeta og sýslumarma.
51. gr.
I'yrir að gefa út vegabrjef skal gjalda 2 kr. fyrir hvern þann, er vegabrjefið hljóðar um, en 8 kr., sje ferðinni heitið til útlanda.
52. gr.
Fyrir skipstjóraskirteini skal gjalda 20 kr., fyrir stýrimannsskirteini 10
kr. og sveinshrjeí 5 kr.
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53. gr.
I-’yiir að löggilda og selja innsigli á verslunarbók skal gjalda 10 kr.,
en fvrir að löggilda viðskiftabók 1 kr., hvort sem hún er stór eða litil.
54. gr.
I-yrir að rila á skjöl verslunarskipa og vöru- og inannflutningaskipa
og lyrir að láta al hendi þau skilríki, er skipin eiga að fá á íslandi, skal greiða
1 kr. al hverri smálest al' rúmi skipsins, þannig að ’/z smálest, eða þar yfir,
ber að telja heila lest, en sleppa því, sem niinna er en V? smálest; skal greiða
gjald þelta á hinni fyrslu höfn á íslandi, er skipið kemur á, til þess að taka
á móti vörum eða fólki, eða til þess að skipa upp vörum eða skjóta lólki á
land. Nú kemur skipið á aðrar hafnir i sömu ferðinni, og skal þá eigi gjald
greiða á þeim höfnum fyrir að rannsaka og rita á skjöl þess, eða fyrir nýjar
farmskrár, þar með lalin löggilding vöruskoðunarvotta.
Skip, sem skráselt eru i Danmörku og sem koma hingað eingöngu til
liskveiða, skulu greiða 1 kr. gjald af hverri smálest á fyrstu höfn, er þau taka,
þó eigi nema einu sinni á ári.
Önnur útlend skip, sem koma hingað eingöngu vegna fiskveiða, skulu
greiða 50 au. af hverri smálesl á fyrstu höfn, er þau taka, þó eígi nema einu
sinni á ári.
55. gr.
I-’vrir að mæla skip, samkvæmt tilskipun ‘25. júni 1869, skal gjalda:
a) Þegar mælingin fer l’ram eftir fullkomnari aðferðinni, og hefir
þó eigi verið við höndina eldra mælingarbrjef, er út hefir verið
geíiö samkvæmt tilskipun þessari eða eldri fyrirmælum............. 40 aura
h) ætíð endranær .............................. ................................................. 20 -fvrir hverja smálest skipsins eftir hinu nýja mælingarbrjefi.
l'yrir útdrált þann úr skrásetningarbókinni, er getur um í 20. gr. laga
28. nóv. 1919, um skrásetning skipa, skal gjalda 4 kr. fyrir hvert það skip,
sem leitað er skýringa um.
56. gr.
Fyrir eftirlit lögreglustjóra með útflutningumr samkvæmt lögum nr, 3,
14. jan. 1876, skal gjalda 40 kr. fvrir hvert útflutningaskip, cr hann skoðar.
57. gr.
J-'yrir að löggilda leiðarhók skal gjalda 8 kr., ef rúm i skipi er meira
en 100 smálestir; ella 4 kr.
Helming gjalds þessa skal greiða Ivrir votlorð þau, sem riluð eru samkvæmt 43. gr. siglingalaga, 30. nóv. 1914, i leiðarbækur skipa.
58. gr.
Fyrir iögskráning skipshafnar og afskiáning skal gjalda 25 au. fyrir
hvern mann, er lögskráður er eða afskráður.
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59. gr.

Fyrir sjóferðapróf það, er ræðir um i 21. gr. laga um skipslrönd, 14.
jan. 1876, svo og fyrir önnur sjóferðapróf, skal gjalda 25 kr.
60. gr.
Fyrir rannsókn þá og vottorð um stvrkleik aðfluftra vinfanga, seni
ræðir um i tolllögum, skal gjalda 4 kr.
Sama gjald skal greiða fyrir vottorð það, sem ræðir um í sömu lögum,
um að vöruskrn eða tollskrá skips telji meiri áfenga drykki en á land
eru fluttir.
61. gr.
Fyrir að kveðja menn utan rjettar til skoðunar, eða annara slikra
gerða, skal gjalda l kr. fyrir hvern þann, er kvaddur er.
62. gr.
Fyrir að gefa út levfisbrjef til lausamensku eftir lögum nr. 60, 22. nóv.
1907, skal gjalda 4 kr.
63. gr.
Fyrir að geta saman hjón i borgaralegt hjónaband skal greiða 10 kr.,
og auk þess 1 kr. fyrir eftirrit af athöfninni.
64. gr.
Fyrir vottorð um, hvaðan vörur sjeu, fyrir áritun á vöruskoðunarvottorð, og fvrir önnur þess konar vottorð, er einstakir menn æskja i verslunar- og atvinnumálum, svo og fvrir áritun i embættisnafni skal gjalda 2 kr.,
að svo miklu levti sem eigi er i þessum lögum ákveðið sjerstakt gjald fyrir
embættisverkið, eða það, eftir öðrum lögum, á að vera ókeypis.

8. kafli.
Almenn fyrirtnœli.
65. gr.
A öll þau skjöl, sem eitthvað er goldið fvrir að gefa úl eða rita á, eða
snerta embættisgerðir, sem hetir verið greitt fvrir eftir reglum þeim, er að
framan eru skráðar, skal hlutaðeigandi embættismaður rila hið greidda gjald
bæði með tölustöfum og bókstöfum.
Sje brotið gegn þessu, varðar það sektum til rikissjóðs, alt að 100 kr.
66. gr.
Allir embættismenn, sem beimta inn aukatekjur fyrir rikissjóð, skulu
halda reglulega aukatekjudagbók. Skal dagbók þessi vera löggilt af stjórnarráð-
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inu, og skal sá, er af þess hálfu rannsakar embættisfærslu valdsmanna, sjerstaklega rannsaka hana og rita um það vottorð i bókina og gefa þess nákvæmar gætur, hvort hún sje rjett rituð og hvort aukatekjur hafi verið rangt
taldar i henni.
67. gr.
Lög 11. júlí 1911, um aukatekjur landssjóðs, og lög nr. 32, 28. nóv, 1919,
um breyting á þeim lögum, eru úr gildi numin.
(58. gr.
Lög þess öðlast gildi 1. janúar 1922.

(B. XLIII. 4).
Md.

330. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 84, 14. nóvember 1917, tim slysatrygging
sjómanna.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
3. gr. laganna breytist þannig:
a, Fyrir niðgjald, er nemur 70 aurum fvrir liverja viku« komi:
iðgjald, er nemur 1 krónu fyrir hverja viku.
b. Fyrir »þó skulu útgerðarmenn............greiðist úr ríkissjóði« komi:
þó skulu útgerðarmenn róðrarbáta aðeins greiða 20 aura vikugjald
fyrir hvern skipverja, og útgerðarmenn vjelbáta, sem minni eru en 5 lestir,
aðeins 30 aura, en það, sem á vantar fult iðgjald, greiðist úr rikissjóði.
2. gr.
5. gr. laganna breytist þannig:
Fyrir »35 aura« (á tveim stöðum) komi:
50 aura.
3. gr.
6. gr. lagauna breytist þannig:
a. Fyrir »2000 krónur« komi:
4000 krónur.
b. Fyrir »1500 krónur« komi:
2000 krónur.
c. Fyrir »100 krónur« komi:
200 krónur.
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d. Fyrir »200 krónui« komi:
400 krónur.

e. Fyrir »100 krónur« komi:
200 krónur.

4. grÁ eftir 8. gr. laganna komi ný gr., sem verður 9. gr., svo hljóðandi:
Nú er vanrækt að greiða iðgjöld í slysatryggingarsjóðinn samkvæmt 2.,
3. og 4. gr., og skulu þá sjómenn þeir, sem skylt var að tryggja, jafnt fyrir það
teljast slysatrygðir samkvæmt lögum þessum, en hlutaðeigandi útgerðarmaður
skal skyldur að endurgreiða sjóðnum tryggingarfje það, sem sjóðurinn kann að
greiða vegna slysa, sem hinir ótrygðu en tryggingarskyldu sjómenn verða fyrir
Stjórn sjóðsins hefir á hendi allar framkvæmdir, sem hjer að lúta, en
útgerðarmönnum skai skylt að greiða að skaðlausu allan kostnað, sem þær hafa
i för með sjer fyrir sjóðinn.
Greinatala laganna breytist samkvæmt þessu.
5. gr.
12. gr. breytist þannig:
Fyrir »Brot gegn lögum þessum varða 5 — 100 kr. sektum« komi:
Brot gegn lögum þessum varða 50—1000 króna sektum.
0. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn
í texta laga nr. 84, 14. nóv. 1917, og getur konungur þá gefið þau lög út, þannig
breytt, sem lög um slysatrygging sjómanna.

(B. XLVI, 3).

Kd.

327. Breytiiigarilllaga

við frumvarp til laga um einkasölu á áfengi.
Flutningsmaður: Björn Kristjánsson.
Við 5. gr.
Á eftir orðunum »allra reikninga verslunarinnar« komi:
og alls rekstrar.
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(B. XLVI, 4).
Kd.

338. Breytliiífaptlllögiir

við breytingartillögur á þingskjali 318 (Einkasala á áfengi).
Flutningsmaður: Björn Kristjánsson.
Við 1. lið, 2. málsgrein.
Á eftir orðunum »við lækna« komi:
dýralækna.

Við 2. lið.
Fyrir orðin »skulu seld án hagnaðarw komi:
skulu útveguð gegn 5®/o umboðslaunum.

(B. XXX. 3).

ild.

330. l'rumvarp

til laga um viðauka við og breytingar á lögum nr. 58, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Siglufirði.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Bæjarfógetinn á Siglufirði skal frá 1. jan. 1921 hafa sömn laun og sýslumenn í Iægra launaflokki, sbr. 11. gr. 3. málsgr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919.
2. gr.
Fyrir siðari málslið 22. gr. komi:
Skal skatturinn áfallinn þann dag, sem niðurjöfnunin er undirrituð af
niðurjöfnunarnefnd.
Aukaniðurjöfnun skal lögð fram til sýnis vikutima, á sama bátt og fyr
greinir, og frestir allir vera hálfu skemri en við aðalniðurjöfnun.

(C. X. 2).
W«l.

330. l*ln<»álylitun

um mat á aðfluttum kornvörum.
(Afgreidd frá Nd. 15. apríl).
Neðri deild Alþingis ályklar að skora á stjórnina að undirbúa og leggja
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fyrir næsta Alþingi frunrvaip til laga um skoðun og mat á aðfluttum korn- og
mjölvörum lil manneldis, eða um aðrar tryggingar gegn þvi, að þessar vörur seljist skemdar eða ónýtar.

(A. XL. 4).

Kd.

331. Wefndar&llt

nm frumvarp til laga um breyting á póstlögum, nr. 43, 16. nóvember 1907, og
lögum nr. 64, 28. nóvember 1919.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin befír atbugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykt
án breytinga.
Alþingi, 14. april 1921.
Sig. Eggerz,
formaður.

Guðm. Ólafsson,
skrifati og framsm.

Björn Krisljánsson.

Guðjón Guðlaugsson.

Sigurjón Friðjónsson.

(A. V. 6).

M'«l.

333. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra.
Frá allsherjarnefnd.
1. Við 3. gr.
Aftan við fyrri málsgr. bætist:
ef skipaður er í embætti fyrir 1. jan. 1922, ella 8°/o.
2. Við 5. gr.
Aftan við siðari málsgr. bætist:
Þó skulu ekkjur þeirra embætlismanna, sem skipaðir eru í embætti eftir 1.
jan. 1922, fá 3/io byrjunarlauna manna þeirra úr lifeyrissjóði.
3. Við 8. gr.
a. Á eflir 2. málsgrein komi ný málsgr., svo bljóðandi:
Liffje það, sem ræðir um í 1. og 2. málsgrein, greiðist þó að eins
ekkjum þeirra embættismanna, er skipaðir voru í embætti fyrir 1. jan. 1922.
b. Fyrir »100- 200 kr.« í 3. málsgr. komi:
50-100 kr.
4. Við 11. gr.

Fyrir »200—400 kr.« komi:
100-200 kr.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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(B. XXXV, 3).

JH4.

333. Nefndarállt

um frumvarp til laga um hvildarlíma háseta á íslenskum botnvörpuskipum.
Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.
Sjávarútvegsnefnd hefir haft frumvarp þetta til meðferðar og ekki getað
orðið á eitt sátt um afgreiðslu þess. Meiri hluti nefndarinnar ræður til, að frumvarpið nái fram að ganga, en minni hlutinn telur ekki rjett eða hyggilegt að
kveða á um það með lögum, hvernig menn eigi að haga vinnubrögðum sínurn,
og setja fastar reglur um það, hvað þeir á hverjum tima leggja mikið á sig til
eflingar sínum eigin hag og þjóðfjelagsheildarinnar. Og síst af öllu virðist
minni hluta nefndarinnar það gerlegt að grípa á þann hátt fram í um athafnir
manna við þann atvinnurekstur, sem háður er veðráttufarinu, svo sem er um
höfuðatvinnuvegi landsins, fiskveiðar og landbúnað.
Eins og veðráttufarinu er varið á okkar landi, að staðviðri eru mjög
sjaldgæf, en veðrabreytingar tíðar og snöggar, þá eiga rnenn þvi iðulega að venjast, að stormar og illviðri banni allan veiðiskap, svo dögum og jafnvel vikuin
skiftir i röð.
Hvað fiskveiðarnar snertir, þá er það óhjákvæmilegt, að menn verða að
haga sjer þar eflir kringumstæðum, og verður þá eigi hjá því komist að leggja
á sig mikla vinnu og vöku, þegar færi gefst og afii býðst.
Svona hefir þetta alt af verið, og svo hlýtur það að verða, meðan fiskveiðar eru stundaðar sem annar aöalatvinnuvegur landsmanna.
Menn hafa ávalt skilið nauösynina á þvi, og eru þess fullkomlega meðvitandi, að tii þess að nola gæði lands og sjávar, sækja brauðið í skaut náltúrunnar, útheimtist óbiiandi áræði, dugnaður, snarræði og þrautseigja, og að slíkir
eiginleikar eru hyrningarsteinar þjóðfjelagsins.
Þennan hugsunarhátt hafa sjómennirnir íslensku fengið í vöggugjöf, og
hefir haun, ásamt því uppeldi, er þeir hafa fengið í hinum stranga skóla lífsins,
átl sinn verulega þátt í því að skapa okkar dugmiklu sjómannastjett.
Af vörum íslenskra sjómanna hefir aldrei heyrst eitt einasta æðruorð
yfir erfiði þvi og vökum, er þeir hafa fyr og siðar þráfaldlega orðið að leggja á
sig, fyr en á allra síðustu árum, að heyrst hafa raddir um það, að sjómönnum á islenskum botnvörpungum væri ofþjakað með vökum og vinnu.
Þaö eru forvígismenn verkamanna og bá&eta hjer í Reykjavík, sem hafa
tekið mál þelta upp á sína arma og beitt sjer fyrir því, að fá ákveöiö með lögum um vinnu og hvildartíma háseta á ísl. botnvörpungum. Er þetta í annað
sinn, sem þeir leita til þingsins uin að fá þetta i lög tekið.
Á þinginu 1919 flutli þáverandi 1. þm. Rvík., Jörundur Brynjólfsson, frv.
um að hásetar á íslenskum botnvörpungum skyldu hafa 8 tíma hvild í sólarhring, en i reglugerð, er Hásetafjelagið og Útgerðarmannafjelagið i Rvik átlu að
semja, en stjórnarráðið að staðfesta, átti að kveða á um það, á hvern hátt vinnu
og hvíldartíma básela yrði fyiir komið. Frv. þetta fjell í Nd.
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Frv. það, sem hjer um ræðir, gengur skemra í þvi, að þar er ekki ák'veðin nema 6 tíma hvíld í sólarhring, en eftir þessu frv. á sú hvíld að vera
óslitin.
En þetta frv. gengur Iengra að þvi leyti, að vinnuskiftingin er ákveðin í
frv. sjálfu.
Pví er haldið fram af formælendum þessa máls, að menn verði að þola
miklu meiri vinnu og vökur á botnvörpungum en á öðrum bátum og skipum,
sem fiskveiðar stunda, og að svo langt sje gengið i þvi efni, að stórskaðlegt sje
heilsu og starfsþreki sjómannanna, og þvi beri sjerstaka nauðsyn til, að löggjöfin
grípi hjer fram í.
l’ví ber alls ekki að neita, að þær framfarir, sem hjer hafa orðið á sviði
fiskveiðanna síðari árin, við aúkinn og bæltan skipakost, hafa leitt til þess, að
sjóniennirnir hafa getað neytt sín betur við veiðarnar en áður var, og aflaö miklum mun meira. Þó að telja megi botnvörpungana fullkomnustu skipin, sem hjer
eru stundaðar veiðar á, þá ber einnig á það að líta, að fiskveiðar eru ekki siður
reknar af miklu kappi á öðrum haflærum skipum, svo sem skútum og vjelbátum, og er ekki allur munur á því, hvað botnvörpungar geta verið lengur að veiðum í vondu veðri en þessi skip.
Sjái menn þörf á því og þyki það rjett að grípa bjer' fram i á þann
hátt, er ællast er til í frumvarpinu, þá gelur það verið mikið álitamál, hvort
nokkuð sje frekari ástæða til að setja ákvæði um þetta á botnvörpungum en
öðrum þilskipum, sem frskveiðar stunda. Það er vitanlega ekki á tæri annara
manna en þeirra, senr nokkurn veginn eru hraustir og heilsugóðir, að stunda fiskveiðar, og síst til langframa, og á það jafnt við, hvort veiðaruar eru stundaðar á
botnvörpuugum eða óðrum þilskipum og opnum bátum, þar sem erfitt er til
sóknar og tefla verður á frenrsta hlunn.
En það ber sjómönnum saman um, að á bolnvörpungum hafi menn mun
betri aðbúð og aðhlynning á ýmsan hátt en menn eiga yfirleitt að venjast og
hægt er að koma við á öðruiri fiskiskipum.
Og það mun ekki vera hægt að benda á það, að heilsufar háseta á botnvörpungum sje neitt lakara, eða að þeir endist ver en sjómenn yfirleitt.
Það er því ekki alveg út í bláinn eða að ástæðulausu, þó það sje nokkuð
dregið i efa, hvort heilsufari tnanna á bolnvörpungunum er jafnmikil hælta búin og af er látið, að nrinsla kosti eins og nú er komið.
Eins og áður er tekið fram, getur nrinni hluti nefudarinnar engan veginn
fallist á, að farið sje að kveða á um þelta með lögum.
Það getur naumasl hjá þvi furið, að e( slik ákvæði eru sett og þeim
framfylgt, að sú verði raunin á, að þegar gæftir eru stopular og stuttar, sem
venjulegast er, að þá verði ekki bægt að bjarga jafnmiklum afla og ella myndi;
aflinn nrundi því nritrka, en af því leiðir atvinnuhnekki og tjón fyrir þjóðfjelagið.
Eu sje það nú svo, að nauðsynin á því að koma á föstu skipulagi unr
vinnu og hvíldartíma á bolnvörpuDgum sje svo brýn, að eigi sje horfandi í það, þó
aflaföngin verði minni, þá virðist það bggja opið fyrir að gera þetta að samningsalriði rnilli háseta og úlgerðainranna, og sætir það furðu, ef svo mikil nauðsyn og alvara er hjer á bak við, seur ráða má af ástæðum fyrir frv. þessu og
áskorun sjómanna, að eigi skuli hafa verið leitað samninga um þetta atriði. En
það hefir hvergi komið fram, að svo hafi verið gert. Og þetla er þeim mun furðu-
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legra sem það er rótgróin venja i okkar þjóðliti, að frjálst samkomulag ríki
milli vinnuþiggjanda og vinnuveitanda í þeim greinum.
Það verður áreiðanlega heppilegast að halda þessari grundvallarstefnu,
og visasti vegurinn til þess, að þessir aðilar geti starfað áfram í góðu samkomulagi og með fullum skilningi og hluttekningu hver í annars kjörum.
Af þessum ástæðum ræður minni hlutinn háttv. deild frá þvi að samþykkja frumvarpið.

Alþingi, 15. april 1921.
Pjelur Ottesen,
framsm.

Einar Þorgilsson.

(A. 11, 6).
E<1.

334. lcfndarálK

um frv. li! laga um ei fðafjárskatt.
Frá fjárhagsnefnd.
í frv. þessu er að eins farið fram á smábreytingar á gildandi erfðafjárskattslögum. Skatturinn er litið eitt hækkaður af þeim arfi, sem hverfur til niðja,
og eins og tekið er fram í ástæðum fyrir stjórnarfrv., kemur hækkunin aðallega
fram, þá er arfur fer að nema verulegri fjárhæð. En hins vegar er dregið úr tekjum af erfðafjárskattinum með ákvæðum frv. um að kjörbörn, fósturbörn og þeir
sem fá fjórðungsgjöf, greiði sama skatt og niðjar, en samkv. gildandi lögum inundi
þessi skattur talinn eftir skyldleikanuin við arfleifandann.
Nefndin getur nú eftir atvikum fallist á þessar breytingar, en að því
er fósturbörn sueitir, þykir rjett að taka fram, að skilningur þess orðs er ekki
fastur i lagamálinu, en nokkur vandi að skýra orðið tæmandi. Hjer uudir mundu
að likindum, í þessu sambandi, talin börn, sem gjafir tækju samkv. erfðaskrá,
hvort sem þau væru skyld eða óskvld arfleifandanum, og enn þau börn, sem
skyld eru arfleifandanum og hann hetir lekið að sjer i þvi skyni að sjá þeim algerlega tyrir framfærslu og uppeldi. Ef vaii ljeki á því, hvorl barn væri fósturbarn eða eigi, þá mutidi úrskurður um það að sjálfsögðu heyra undir dómstólana.
Enn eru i frv. þessu nokkur ný ákvæði, er fara í þá átt að tryggja innheimtu skattsins, og lelur nefndin þau freinur til bóta.
Samkv. þessu ræður nefndin hv. deild til að samþykkja frv. óbreytt, eins
og það kemur frá hv. Nd.
Alþingi, 15. april 1921.
Sig. Eggerz,
form. og ritari.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Guðjón Guðlaugsson.

Sigurj. Friðjónsson.
Bjöin Kristjánsson.
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E<1.

335. Lög

um verslun með tiibúinn áburð og kjarnfóður.
(Afgreidd frá Ed. 16. april).
1. gr.
Pá er verslað er með tilbúinn áburð og ineira selt i senn eða sama
manni en 200 kilógr. af hverri tegund, er seljanda skylt, um leið og áburðurinn er afhentur, að afhenda kaupanda tryggingarskjal, undirritað af báðum
málsaðiljum, eða umboðsmönnum þeirra, nema þeir hafi gert með sjer skriflegan samning um kaupin.
í tryggingarskjalinu sjeu þær upplýsingar um vöruna, sem lög
þessi ákveða.
Nú hefir seljandi vanrækt að gefa tryggingarskjalið, og eigi er heldur
skriflegur samningur um kaupin; skal þá lita svo á, að varan sje seld sem
óskemd vara, og hvilir á honum sönnunarskylda um að svo sje.
1 tryggingarskjalinu skal tilgreina:
1. Nafn scljanda og kaupanda.
2. Pyngd og verð hverrar tegundar af áburðinum.
3. Nafn áburðarins, sem eigi má gefa ranga hugmynd um hver hann sje. Bendi
nafn ábuiðarins á, af hvaða efnum hann er tilbúinn, skal tilgreina, ef
öðrum efnum er blandað saman við. Sje köfnunarefni i lífrænum samböndHm, skal tilgreina uppruna þeirra.
Sje áburðurinn blandinn sandi eða öðrum óverðmætum efnum, skal
tilgreina, hve mikið er af þeim.
4. Efnasamsetning áburðarins i hundraðshlutföllum þannig:
a. Köfnunarefni i saltpjeturssýru.
b. Köfnunarefni í ammoniaki.
c. Köfnunarefni i lífrænum saniböndum.
d. Köfnunarefni í cyanamídi.
e. Fosfórsýra, vatnslaus, lcvsanlcg í vatni.
f. Fosfórsýra, vatnslaus, óleysanleg bæði i vatni og citrónsýru.
g. Kali, leysanlegt i vatni.
h. Kalk, (sem kolsúrt kalk).
i. Gibs, (vatnslaust, brennisteinssúrt kalk).
Abyrgð sú, er seljandi tekur á sig með tryggingarbrjefinu, um lágmarksinnihald áburðarins af þeim efnum, sem nefnd eru undir stafliðunum
a.—i., skal tilgreind með einni tölu svigrúmslaust.
Seljandi ábyrgist með undirskrift sinni, að það, sem sagt er i tryggingarskjalinu um áburðinn, sje rjett, og að óburðurinn sje hæfilega þur og mulinn og vel nothæfur.
1 verðlistum, umburðarbrjefum og auglýsingum má eigi nota önnur
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oiðatiltæki um jurtanærandi efni áburðarins en þau, seni nefnd eru undir
sfafliðunum a,—i.
2. gr.
I’egar verslað er með kjarnfóður, svo sem korntegundir, oliukökui’, sykurúrgang (melasse), sild, sildarmjöl, l\’si og aðrar fóðurtegundir, sem ekki eru
innlendar jarðarafurðir, og meira er selt en 300 kg. af hverri legund, er seljandi skyldur til, á sama hátl og fvrir er mælt í 1. gr., að gefa við afhendingu
vörunnar trvggingarskirteini. Sömuleiðis gilda ákvæði 1. gr., ef enginn skriflegur samningur eða skirteini er útgefið. Á fryggingarskiiteini sje tekið fram:
1. Nafn seljanda og kaupanda.
2. Þyngd og verð hverrar tegundar kjarnfóðursins.
3. Nafn kjarnfóðursins og úr hverju það er tilbúið.
1. Sje kjarnfóðrið búið til úr fleiri efnum, skal tilgreina, hver þau eru og
i hvaða hlutföllum.
•5. Hvort kjarnfóðrið er blandað annarlegum efnum. Sje það eigi tilgreint, verður að álita, að svo sje ekki.
(i. Sje um olíukökur að ræða, skal tilgreina, hvort þær eru lilbúnar af fræi
með hýði eða hýðislausu.
7. Sje um lýsi að ræða, skal ætið gefa trvggingu fvrir, hve margir hundraðshlutar af feiti eru í því að minsta kosti.
«S. Sje um lifur að ræða, skal tilgreint hvers konar lifur, enn fremur hve
margir hundraðshlufar af vatni eða sjó sjeu saman við lifrina, enda sje
slíkt ætíð síað frá áður en sala fei fram, að þvi leyti sem það getur aðgreinst án bræðslu.
!>. Sje um sild að ræða, skal tilgreina veiðilímann, hve nær söltuð, hvort hún
sje metin útflutningsvara, og þá i hvaða flokki. En sje hún það ekki, þá
skal tilgreint, hvort hún haíi verið söltuð óskemd og verið viðhaldið með
nægum pækli i fullbentum og lagarheldum ilátum þar til hún er afhent,
og enn fremur, hve mikill þungi sildar og salts sje i hverju iláti.
10. Sje um sildarkökur eða sildarmjöl að ræða, skal tilgreina, hvort það er
unnið úr nýrri sild eða saltaðri.
11. Sje um fiskmjöl að ræða, skal tilgreina, úr hverju það er unnið, hvort
heldur úr beinum eða innýflum.
12. Sje irygging gefin fyrir ákveðnum næringarefnum i kjarnfóðrinu, skal
tilgreina, með einni tölu eða með ákveðnum svigrúmstölum, hve margir
hundraðshlutar eru i því, þannig:
a. Af köfnunarefniskendum efnum.
b. Af feiti.
c. Af sykri.
d. Af öðrum kolvetnum,sje um þau að ræða í fóðrinu.
e. Af mellanlegum efnum i hverjum þessara flokka.
Vilji scljandi eigi gefa tryggingu fyrir einhverju í nefndum atriðum,
verður hann að taka fram, að honum sje ekki um þau kunnugt.
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Með undirskrift sinni ábyrgist seljandi, að það, sem sagt er um fóðrið,
sje rjett, og sje enginn varnagli sleginn, verður að álita, að fóðrið sje eigi
blandað neinum efnum, er skaðleg teljast fyrir heilbrigðisástand búpenings,
að það sje óskemt og vel nothæft til fóðurs.
3. gr.
Stjórnarráðið sjer um, að út sjeu gefin evðublöð fyrir tryggingarskjöl
þau, sem um ræðir i 1. og 2. gr.
Sje það nauðsynlegt, vegna nýrra áburðar- eða kjarnfóðurefna, eða
breyttra aðferða við efnarannsóknir eða af öðrum breyttum ástæðum, getur
stjórnarráðið breytt um eða aukið reglur þær, er hjer eru settar um trvggingar.
1. gr.
Stjórnarráðið ákveður í reglugerð, að umbúðir um vörur þær, er
ræðir um í lögum þessum, skuli bera með sjer, eða þeim á annan hátt
fylgja, upplýsingar um:
a. Nafn vörunnar.
b. Nafn verksmiðju eða seljanda.
c. Hvert efnainnihald seljandi ábvrgist í vörunni samkvæmt tryggingarskírteini, hafi það verið gefið.
.). gr.
I verðlistum, umburðarbrjefum og auglýsingum um vörur þær, er lög
þessi ræða um, er bannað að segja nokkuð það, sem orðið getur til þess að
gylla notagildi þeirra, fram vfir það, sem rjett er.
6. gr.
Hver kaupandi, er hefir í höndum tryggingarskirteini samkvæmt 1.
og 2. gr., hefir rjett til að taka sýnishorn at vörum og láta rannsaka þau i
efnarannsóknarstofu rikisins eða öðrum löggiltum rannsóknarstofum, ef til eru,
eftir þeim reglum, er hjer segir:
1. Taki kaupandi vöruna sjálfur hjá seljanda, er sýnishornið tekið áður en
varan er afhent, í viðurvist seljanda og kaupanda eða umboðsmanna
þeirra. Taka skal þrjú sýnishorn af hverri tegund, um þau búa og merkja
eins og ákveðið verður i reglugerð, er sljórnarráðið setur, og leggja með
hverju þeirra blað, er á sje rilað hve nær og hvar sýnishornið er tekið,
með tilvisun til tryggingarskírteinis, samkvæmt 1. og 2. gr. Skal blaðið
undirritað at hlutaðeigendum eða umboðsmönnum þeirra.
Eitt sýnishornið sendist þegar til etnarannsóknarstofunnar, ásarnt
tryggingarskírteininu, en seljandi og kaupandi halda sínu hvor, eða umboðsmenn þeirra.
2. Nú annast seljandi flutning vörunnar á ákveðinn stað, áleiðis til kaup-
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anda, og skal þá, nema hann sanni, að öðruvisi sje um samið, sýnishornið tekið svo fljótt sem auðið er, eftir að vörurnar eru komnar á
ákvörðunarstaðinn, og má eigi dragast lengur en viku, eftir að kaupanda
hefir verið tilkynt að varan sje komin. Seljaudi annast tilkynninguna.
3. Sje seljandi eða umboðsmaður hans viðstaddur, þegar varan er afhent,
er farið eftir því, er segir í tölulið 1. Sje það eigi, skal þannig að farið:
Um leið og kaupandi eða umboðsmaður hans tekur á móti vörunni, skal
hann kveðja til tvo menn, til þess skipaða af lögreglustjóra, að taka
sýnishorn af vörunni, og skulu þeir i öllu fyigja reglum þeim, er um getur
í tölulið 1 i þessari grein, og geía vottorð um, að reglunum hafi verið
l'ylgt. Þess skal og getið, hvort vörurnar hafi verið í umbúðum, hve mörg
ilát eða pokar sjeu at hverri tegund og úr hve mörgum af þeim sýnishornin sjeu lekin. Enn fremur skal I vottorðinu tekið fram, hvort álítast
megi, að varan hafi skemst í flutningi, og þá hvernig. Stjórnarráðið gefur
út eyðublöð fyrir vottorð þessi.
1 Sýnishorn þau, sem nú hefir verið um getið, skal taka af vörunni þannig,
að þau sjeu, eftir því sem unt er, meðaltal þeirrar vöru, sem um er að
ræða. Þó verða eigi sýnishorn af þeim hluta vörunnar, sem skemst hefir
í flutuingnum eða er rakur eða í skemdum umbúðum, höfð lil marks
um annað en skemdir á vörunni.
5. Sje varan í umbúðum og eigi um meira en 5 heildir (poka eða önnur
ilát) að ræða, skal taka sýnishorn af þeim öllum. Sje um meira að ræða,
skal að minsta kosti taka sýnishorn af 10. hverri heild, og aldrei af minna
en 5 af hverri tegund. Öllum sýnishornum sömu tegundar skal blanda nákvæmlega saman, og at' þeirri samblöndun skal taka hin umræddu 3
sýnishorn.
Efnarannsóknarstofa rikisins og aðrar löggiltar rannsóknarstofur, ef til
eru, hafa rjett til að láta taka sýnishorn til rannsóknar af vörum þeirn, er
lög þessi ræða um, hjá verksmiðjum, sem framleiða þær, og kaupmönnum og
samvinnufjelögum, er versla með þær.
7. gr.
Hannsóknir þær, sem um ræðir í 6. gr., skulu gerðar af efnarannsóknarstofu rikisins, eða öðrum rannsóknarstol'um, er til þess kunna að verða
löggiltar af stjórnarráðinu, eftir þeim reglum, er stjórnarráðið setur.
Leiði rannsóknin í ljós, að verðmæt efni varanna sjeu rýrari en ábyrgst
hefir verið, ber seljanda að borga kostnaðinn við rannsóknina. Að öðrum kosti
borgar ríkissjóður kostnaðinn að hálfu, en kaupandi að hálfu.
Ránnsóknarstofan tilkynnir hlutaðeigendum árangurinn af rannsókninni, og er úrskurður hennar bindandi fyrir báða málsparta.
8. gr.
Nú reynast verðmæt efni áburðar og fóðurs, sem um ræðir í lögum
þessum, rýrari en tilgreint hefir verið á tryggingarskírteinum, að minst geti
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verið, og á kaupandi þá rjett til skaðabóta hjá seljanda. Skal rannsoknarstotan áætla þær og úrskurða, eftir reglum, er stjórnarráðið setur. Skal miða
við þá rýrnun á verðmæti vörunnar, er stafar af. þvi, að eigi er efnainnihald
hennar eins og til var skilið, og er seljandi skyldur að greiða þann mismun.
9. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglugerða, sem settar kunna að
verða samkvæmt þeim, varða sektum, frá 100—2000 krónum.
Með mál út af lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

(B. XV, 8).

Ed.

336. Frumvarp

til laga um kosningarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Kosningarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar hafa allir
karlar og konur, ef þau eru 25 ára að aldri, þegar kosning fér fram, hafa átt
lögheimili í sveitinni eða kaupstaðnum næsta ár á undan kosningunni, hafa
óflekkað mannorð og eru fjár síns ráðandi.
Gift kona hefir kosningarrjett, þótt hún sje eigi fjár síns ráðandi sökum
hjónabandsins, ef hún uppfyllir að öðru leyti skilyrðin fvrir kosningarrjetti og
kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar.
2. gr.
Með lögum þessum eru feld úr gildi lög nr. 49, 30. júlí 1909, um breyting
á lögum, er snerta kosningarrjett og kjörgengi í málefnum kaupstaða og hreppsfjelaga, 5. gr. laga nr. 75, 22. nóv. 1907, 3. gr. laga nr. 49, 30. nóv. 1914, 3. gr.
laga nr. 65, 14. nóv. 1917, 5. gr. laga nr. 67, 14. nóv. 1917, 7. gr. laga nr. 20,
22. nóv. 1918, 5. gr. laga nr. 58, 28. nóv. 1919, 4. gr. laga nr. 61, 28. nóv. 1939,
svo og önnur Iagaákvæði, þau er fara í bága við þessi lög.

Alþt. 1921. A (33. löggjafarping).
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(B. XLII, 6).
Wd.

337. Frumvarp

til laga um stofnun Ríkisveðbanka íslands.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
I. Almenn ákvœði.
1. gr.
Banka skal stofna í Reykjavik, er nefnist »Ríkisveðbanki íslands«. Tilgangur bans er:
1. að veita lán, trygð með veði í fasteignum á íslandi.
2. að veita lán, trygð með ábyrgð bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelaga.
3. að veita lán til löggiltra fjelaga fasteignaeigenda, er hafa með höndum samvinnumannvirki til umbóta á fasteignum, svo sem áveitur á engi, raforkuveitur, samgirðingar eða önnur álíka mannvirki, og sjeu lánin trygð með
veði í atgjöldum af eignunum með samskonar forgangsrjetti fyrír öllum veðskuldum sem opinberir skattar væru.
4. að veita lán eða kaupa skuldabrjef, trygð með veði í fasteign og auk þess
með fullri ábyrgð ríkisins.
5. að gefa út og selja bankavaxtabrjef fyrir þeim fjárhæðum, er bankinn ver
til útlána samkvæmt ofansögðu, alt að áttfaldri upphæð stofnsjóðs bankans.
Öll lán bankans skulu veitt til endurgreiðslu með ákveðnum afborgunum um langt árabil, en afborgunarlaus fcst lán má aldrei veita.
2. gr.
Bankiun tekur við allri forsjá og stjórn veðdeildar Landsbanka íslands,
með öllum hennar skyldum og rjettindum. Að öðru leyti skufu lög og reglugerðir þær, er nú gilda uni veðdeild Landsbankans, framvegis gilda um þessa deild
Ríkisveðbanka íslands, þar til allir fjórir flokkar bankavaxtabrjefa veðdeildarinnar eru að fullu innleystir.
3. gr.
Ríkissjóður leggur bankanum til stofnfje, að upphæð 3 miljónir króna.
Stofnfje þetla er eign rikisins, en endurgreiðslu þess verður ekki krafist fyrri en
bankinn hefir fullnægt öllum skuldbindingum sinum.
Stofnsjóð bankans má auka með nýjum fjárframlögum úr ríkissjóði eða
með yfirfærslum úr varasjóði bankans. Með yfirfærslum úr varasjóði verður stofnsjóðurínn þó eigi hækkaður um meira en eina miljón kr., nema ný lagaheimild
komi til.
4. gr.
Stofnfje bankans greiðir rikissjóður af hendi þannig:
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1. Ur ræktunarsjóði íslands, i skuldabrjefum eöa peningum, eina miljón kr.
2. Ur kirkjujarðasjóði, í skuldabrjefum, bankavaxtabrjefum eða peningum, eina
miljón kr.
3. Úr viðlagasjóði, í skuldabrjefum eða peningum, eina miljón kr.
Þar til öðruvísi verður ákveðið, rennur andvirði þeirra þjóðjarða og kirkjujarða, er hjer eftir verða seldar, inn í stofnsjóð bankans og bætist við eign ræktunarsjóðs og kirkjujarðasjóðs í stofnsjóðnum.
Nú kemur fram tap á skuldabrjefum þeim, sem verða lögð út stofnsjóðnum
samkvæmt 1.—3. lið þessarar greinar, og minkar þá eigu ríkissjóðs i stofnsjóðnum eins og tapinu nemur; en ef sjóðurinn við það lækkar niður fyrir 3 miljónir
kr., bæti rikissjóður honum það, er á vantar.
Af stofnfjenu greiðir bankinn 2°/o ársvexti fyrstu 10 árin eftir stofnun
hans, en úr því 4°/o á ári. Renna vextirnir til ræktunarsjóðs, kirkjujarðasjóðs
og viðlagasjóðs, að tiltölu við eign hvers þeirra í stofnsjóði bankans.
Nú hrökkva eigi tekjur bankans til þess að greiða vexti af stofnfjenu,
og færir þá bankinn það, sem vantar á vextina, rikissjóði til tekna, og greiðist sú
inneign, án vaxta, þegar hagur bankans leyfir.
5. grHreinn ágóði af rekstri bankans skal lagður i varasjóð. Nú verður bankinn fyrir tapi eða árstekjur hans hrökkva eigi fvrir útgjöldum, og greiðist þá það,
er á vantar, úr varasjóði.
6. gr.
Bankinn gefur út skuldabrjef, er hljóða á handhafa (bankavaxtabrjef), en
nafnskrá má þau í bókum bankans, og skal þá jafnframt ritað á brjefin, hver
sje eigandi þeirra. Stjórn bankans kveður á um lögun, útlit og fjárhæð vaxtabrjefanna, en sá af ráðherrum íslands, er hefir yfirstjórn bankans, skal hafa
samþykt orðalag þeirra og efni. Til þess að vaxtabrjefin sjeu skuldbindandi fyrir
bankann, skulu þau vera undirrituð af bankastjórn, og auk þess á þau ritað
vottorð ráðherra um, aö þau sjeu skrásett í stjórnarráöi íslands. Brjefin skulu
kveða á um greiðslu í íslenskri krónumynt. Þó má jafnframt á brjefunum telja
upphæðina reiknaða til útlendra peninga.
Eigendur bankavaxtabrjefanna geta fengið bankanum brjef sín til geymslu,
gegn viðtökuskírteini, eða fengið þau innrituð og gerð óframseljanleg og óveðhæf
um sinn, með áritun bankans á brjefin, hvorttveggja eftir nánari fyrirmælum
reglugerðar.
Aldrei má vera í umferð meira af bankavaxtabrjefum en nemur áttfaldri
upphæð stofnsjóðsins, nje meira en neinur fjárhæð þeirri, er bankinn á í skuldabrjefum tyrir lánum, að frádregnum greiddum afborgunum af þeim, en að viðbættu því fje, er afborgað kann að hafa verið af lánunum og bíður þess að verða
notað til innlausnar vaxtabrjefum. Eigi mega heldur vaxtabrjef í umferð bera
hærri vöxtu en tilsvarandi skuldabrjef fyrir lánum.
Þó má hankinn, með samþykki stjórnarráðsins, gefa út og selja fyrirfram
bankavaxtabrjef fyrir alt að einni miljón kr. i einu. Skal þá andvirði þeirra, meðan
það biður þess að verða notað til útlána samkv. 1. gr., ávaxtað í Landsbanka
íslands eða á annan fulltryggan hátt, er stjórnarráð samþykkir.
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7, gr.
Til tryggingar vaxtabrjefum bankans er:
1. Skuldabrjef þau, er bankinn fær frá lántakendum, og aðrar kröfur hans.
2. Varasjóður bankans.
3. Stofnsjóður bankans.
4. Ábyrgð ríkissjóðs fyrir 121/? °/° af upphæð bankavaxtabrjeía i umferð, þegar
taka þarf til ábyrgðarinnar.
Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert i þeirri röð, sem þær eru
hjer taldar.
8. gr.
Vaxtabrjef bankans skulu gefin út í flokkum (seríutn). Ákveður bankastjórn, hve nær lokið skuli hverjum flokki; þó skal það ætíð gert áður en liðin
eru 8 ár frá því er flokkurinn var opnaður. Hafa má tvo flokka opna samtimis.
9. gr.
Bankastjórnin semur og ráðherra staðfestir reglugerð fyrir bankann, er
breyta má eða bæta við þegar þörf gerist; þó mega ný reglugerðarákvæði ekki
ná til bankavaxtabrjefa þeirra, sem áður eru út gefin.
í reglugerð skal ákveðið tímatakmark, er innlausn allra vaxtabrjefa hvers
flokks skal vera lokið. Þó skal aldrei ákveða innlausnartímann lengri en 55 ár,
talið frá því er flokkur er opnaður.
í reglugerðinni skal einnig kveðið á um vaxtahæð brjefanna; en hafa
má i sama flokki tvær eða fleiri deildir með misháum vöxtum, og með happvinningum (sbr. 35. gr.) eða án þeirra.
10. gr.
Vaxtamiðar bankavaxtabrjefanna og útdregin vaxtabrjef skulu innleyst í
bankanum sjálfum og i þeim peningastofnunum öðrum eða verslunarhúsum
innanlands eða utan, er bankastjórnin ákveður með samþykki stjórnarráðsins.
í reglugerð skal fyrirmælt, hvernig haga skuli auglýsingum um greiðslu þeirra.
Vaxtamiðar, sem komnir eru í gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkningar
sköttum og öðrum gjöldum til rikissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn rikisins
innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á i ríkissjóð.
11- gr.
Bankinn er undanþeginn öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og öðrum sköttum, og vaxtabrjef hans skulu ávalt njóta sama skattfrelsis sem skuldabrjef ríkisins. Svo á bankinn og rjett á að fá ókeypis eignar- og veðbókarvottorð,
til afnota fyrir sjálfan sig.
Ákveða má i reglugerð, að embættis- og sýslunarmenn ríkisins eða bæjar-,
sýslu- eða sveitarfjelaga skuli endurgjaldslaust eða gegn hæfilegri þóknun, er
bankinn greiðir, veita honum upplýsingar og aðstoð, svo sem að láta í ljós álit
sitt um verð fasteigna, að hafa eftirlit með viðhaldi veðsettra eigna, að annast
innheimtu árgjalda frá lántakendum eða sölu bankavaxtabrjefa, eða að inna af
hendi önnur álíka störf fyrir bankann.
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II. Tryggingar fyrir lánum.
12. gr.

Fje bankans má lána gegn veði í hverskonar fasteign, sem vera skal, ef
eignin, að áliti bankastjórnar og samkvæmt reglugerðarákvæðum bankans, er
tryggilegt veð fyrir láni til langs tíma. Lánsupphæðin má aldrei fara fram úr
’/s hlutum af virðingarverði fasteignarinnar, en innan þeirra lakmarka má í
reglugerð bankans ákveða, hve mikinn hluta verðs má mest lána út á fasteignir
einstakra tegunda eða flokka.
Nú hefir bankinn minna fje en svo til umráða, að hann geti sint öllum
lánbeiðnum, þótt tryggingar sjeu nægar, og skulu þá lán til landbúnaðar sitja
fyrir öðrum. Nánari fyrirmæli til tryggingar því, að landbúnaðarlán njóti forgangsrjettar, skulu sett með reglugerðarákvæðum.
Hús og önnur mannvirki, er eldur getur grandað, má því að eins taka
gild sem veð, að þau sjeu vátrygð gegn brunahættu í vátryggingarstofnun, er
bankastjórn og ráðherra telja góða og gilda.
Hús, sem notuð eru til iðnrekstrar eða eru ætluð til einhverrar sjerstakrar,
óvenjulegrar starfrækslu, skulu eigi metin hærra til lántöku en þau mundu verð
til almennrar notkunar.
Að jafnaði skal eigi lánað nema gegn fyrsta veðrjetti. En það telst fyrsti
veðrjettur, þótt áður hvíli fyrsta veðrjettarskuld á eigninni, ef lánið skal notað
til þess að greiða hina eldri skuld og bankinn hefir uppfærslurjett á eftir henni,
enda haldi hann þá eftir af láninu nægilegri upphæð til að losa öll eldri veðbönd af eigninni. — í*að telst og fyrsti veðrjettur, er bankinn lánar út á eign,
sem áður er veðsett honum eða veðdeild Landsbankans, til viðbótar við lán það,
er hann eða veðdeildin hefir áður veitt.
1 reglugerð má þó ákveða, að bankinn geti tekið gildan veðrjett næst á
eftir veðtrygðum skuldum eða kvöðum ákveðinnar tegundar, eða til ákveðinna
stofnana, þó svo að lán bankans, að viðbættum eldri skuldbindingum á eigninni,
fari eigi fram úr 3/5 af verðgildi hennar. Af slíkum lánum má taka sjerstakt
áhættugjald, er greiðist með auknu tillagi til varasjóðs, eftir nánari fyrirmælum
reglugerðar.
13. gr.
Eignir þær, er bankinn tekur að veði, skal á kostnað iánþega virða á
þann hátt, er nákvæmar verður tiltekið í reglugerðum bankans, og skal þar meðal
annars ákveða, hvernig virðingarmenn skuli útnefndir.
Þó má í reglugerð ákveða, að sjerstök virðing vegna lántökunnar þurfi
eigi að fara fram, ef lánið fer eigi frara úr ákveðnum hluta af virðÍDgarverði
eignarinnar til skatts, alt að hálfri skattvirðingarupphæðinni, og önnur skilríki
eru fyrir hendi, er reglugerð nánar tiltekur.
Lántakendur skulu, svo oft sem stjórn bankans krefst, láta honum í tje
skilríki, er bankastjórnin tekur gild, fyrir því að veðin hafi eigi rýrnað í verði,
svo að bankanum geti eigi verið nein hætta búin. Láti lántakandi farast fyrir að
senda slík skilriki samkvæmt kröfu bankans, eða hafi bankastjórn orðið þess
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vör, að veðsett eign hafi rýrnað i verði, getur bankinn látið fara fram skoðun
eða nýja virðingu á kostnað lántakanda.
14- gr.
í virðingargerðuni getur bankinn látið tilgreina sjerstaklega verð hverrar
fasteignar eins og hún er frá náttúrunnar hendi, sjálfrar jarðarinnar eða grunnsins, og hins vegar sjerstakiega verð þeirra mannvirkja, er gerð hafa verið á jörðinni eða grunninum, svo sem jarðbóta allskonar, bygginga og annara umbóta.
Má í reglugerð bankans ákveða, að eigi skuli að jafnaði veitt hærra lán út á
neina fasteign en nemur virðingarverði mannvirkja á eigninni, en að sjálfsögðu
því að eins svo hátt, að lánið verði ekki yfir 3/s af virðingarverði allrar eignarinnar. Skal þá i reglugerðinni kveða nánar á um sundurgreining virðingarverðsins, og má meðal annars ákveða, að jarðabætur skuli eftir nánar tiltekinn árafjölda teljast til jarðariunar sjálfrar, en eigi lengur til mannvirkja, er ætla má að
þær hafi löngu borgað kostnað sinn að fullu.
15. gr.
Ef lán það, sem sótt er um, er að öllu eða nokkru leyti ætlað til jarðabóta eða annara endurbóta á fasteignum, er hafa í för með sjer varanlega verðhækkun eignarinnar, má við virðingargerð meta sjerstaklega þá verðhækkun og
miða lánsupphæðina við virðingarverð eignarinnar, að meðtaldri verðhækkuninni.
Af láninu má þó eigi greiða út i byrjun meira en lána mætti út á eignina óbætta,
en afganginn jafnóðum og endurbótin er gerð og kemur að gagni til verðhækkunar eigninni.
Áður en slikt lán er veitt, skal vera fyrir hendi lýsing á mannvirkinu,
kostnaðaráætlun og áætlun um arð af endurbótinni eða verðhækkun vegna hennar.
A undan hverri útborgun fari fram skoðun eða bráðabirgðamat á mannvirkinu,
og skal aldrei meira útborgað af láninu en svo, að nemi 3/s af verði eignarinnar
eins og endurbótinni er komið á hverjum tíma, þótt eigi yrði meira að henni
unnið að sinni.
í reglugerð skal gefa nánari fyrirmæli um lántökuskilyrði og útborgun
slíkra lána.
16. gr.
Lán til bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelaga, eða trygð með ábyrgð þeirra,
skulu því að eins veitt, að stjórnarráðið eða önnur yfirskipuð stjórnarvöld, þau
er hlut eiga að máli, hafi samþykt lántökuna eða ábyrgðina. Skal bankinn bafa
trygt sjer, að bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelagi því, er lán tekur eða ábyrgist, sje
bæði rjett og skylt að jafna aukagjaldi á gjaldendur innan fjelags síns, ef þess
skyldi þurfa með til greiðslu höfuðstóls eða vaxta af láni bankans.
Baukinn getur hve nær sem er krafið bæjar-, sýslu- eða sveitaifjelagið
um skýrslu um eignir þess og efnahag og upplýsingar um alt það, er máli getur
skift um trygging lánsins.
í reglugerð bankans skal nánar ákveðið um lántökuskilyrði og trygging
fyrir slikum lánum.
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17. gr.
Lán samkvæmt 3. lið 1. gr. veitir bankinn að eins þeim fjelögum, er
stofnuð kunna að verða samkvæmt sjerstökum lögum og fá lögvarinn rjett til
að leggja afgjaldskvaðir á fasteignir til greiðslu kostnaðar við samvinnufyrirtæki
til umbóta á þeim, ineð forgangsrjetti fyrir öllum veðskuldum. Skal taka upp í
reglugerðir bankans nánari fyrirmæli um lán þessi og þess sjerstaklega gælt, að
afgjaldskröfur þær, er bankinn fær að tryggingu, geti á engri fasleign orðið hærri
en svara mundi til lánsupphæðar þeirrar, er bankinn gæti veitt gegn veði i eigninni samkvæmt lögum þessum og öðrum útlánsreglum bankans.
18. gr.
Nú verða stofnuð veðlánsfjelög, er ná yfir takmörkuð landssvæði, með
sameiginlegri ábyrgð íjelagsmanna, og fjelagssamþyktir þeirra öðlast staðfesting
stjórnarráðsins, enda telji bankastjórn og ráðherra útlánsreglur fjelaganna jafntryggilegar og ríkisveðbankans; getur þá bankinn keypt skuldabrjef slíkra fjelaga
eða veitt þeim lán, gegn tryggingu í veðskuldabrjefum fjelagsmanna og öðrura
eignum hvers fjelags, auk sameiginlegrar ábyrgðar lántakenda fjelagsins. Skal þá
bankinn hafa nákvæmt eftiilit með rekstri hvers fjelags, sem nánar verður mælt
tyrir um í reglugerð, og jafnan hafa í vörslum sínum eða umboðsmanns síns
veðskuldabrjef einstakra fjelagsmanna, að minsta kosti fyrir jafnmikilli upphæð
og lán bankans til veðlánsfjelagsins nema á hverjum tíma.
Tillög til varasjóðs (sbr. 22. og 25. gr.) af þessuin lánuin skulu sjerstaklega ákveðin með reglugerð, og mega þau lægri vera en af öðruin lánum bankans.
19. gr.
Bankinn getur veitt lán eða keypt veðskuldabrjef eða vaxtabrjef, sem i
sjálfu sjer eru trygð með nægilegu fasteignaveði, þótt veðin sjeu eigi eins tryggileg og krafist er annars i lögum þessum og reglugerðum bankans, ef lánin eða
brjefin auk þess eru trygð með fullri ábyrgð ríkissjóðs. Tekur bankinn brjef þessi
með því gengi, er stjórn bankans og stjórnarráði Islands kemur saman um, og
skal gengið rniðað við, að bankinn verði skaðlaus af kaupunuin.
20. gr.
1 reglugerð má ákveða hæstu og lægstu upphæð einstaks láns. Þar skal og
ákveða, hvað lánstíminn má vera lengstur fyrir hverja tegund tryggingar. Þó má
eigi ákveða lengri úllánstíma fyrir neina tegund lána en 45 ár.

III. Skyldur og rjettindi lántakenda,
21. gr.
Lán þau, er bankinn veitir, má hann greiða, eftir vali hans sjálfs, í
bankavaxtabrjefum eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum með þeirri upphæð,
sem hann getur fengið fyrir brjefin eða hefir þegar selt þau fyrir, að frádregnum
beinum kostnaði við söluna. Semja má um sölu bankavaxtabrjefa hvers flokks
fyrirfram i einu eða fleiru lagi, enda samþykki stjórnarráðið söluverðið.
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22. gr.
Um leið og lán er tekið skal lántakandi greiða i varasjóð bankans hundraðsgjald af lánsupphæðinni, er reglugerð bankans ákveður, þó eigi hærra en l°/«.
Lántakandi er skyldur að tilkynna bankanum þegar í stað, ef hann gerir
verulegar breytingar á veðsettri fasteign, svo að eignin við það verði verðminni;
sömuleiðis ef eignin rýrnar til muna í verðgildi af honum ósjálfráðum orsökum.
Vanræki hann slíkar tilkynningar, getur stjórn bankans krafið hann um gjald til
varasjóðs, alt að l°,'o af veðskuld hans.
Þegar veðselt fasteign er seld, skal kaupandi tilkynna bankanum eigendaskiftin
skriflega innan 2 mánaða, að viðlagðri sekt, alt að 1% af veðskuldinni, er rennur í varasjóð.
Öll gjöld og sektir til varasjóðs skulu trygð með veði í eignum þeim,
er bankinn hefir að tryggingu, á sama hátt og lánin sjálf og vextir af þeim.
23. gr.
Lánum þeim, er bankinn veitir, má hann eigi segja upp, meðan lánþegi
gegnir að öllu leyti skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur svo úr sjer,
að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldunautur eigi
vátrygðum húseignum, er að veði eru og talin eru með í virðingu til lántöku,
eða sje auglýst sala á eigninni vegna veðskuldar með forgangsrjetti fyrir veði
bankans, eða falli á veðið et'tirstöðvar af sköttum eða afgjöldum, er ganga fyrir
kröfum bankans, eða sje bú skuldunauts lekið til gjaldþrotaskifta, eða bijóti lánþegi í verulegum atriðum skyldur sínar samkvæmt lögum og reglugerðum bankans eða lánssamningum, er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins
þegar fallnar í gjalddaga fyrirvaralaust.
Þegar eigendaskifti verða að veðsettri eign, getur bankinn heimtað lánið
endurgreitt að nokkru eða öllu leyti. En vilji nýr eigandi taka að sjer lánið, má
það verða, ef eignarheimild hans er sönnuð og bankastjórnin samþykkir.
Avalt þegar lán er fallið í gjalddaga, getur bankinn til lúkningar höfuðstóli lánsins, vöxtum og rjettkræfum gjöldum til varasjóðs, látið selja veðið við
opinberl uppboð, án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms, samkv. ákvæðum
í tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., eða látið leggja það
bankanum út til eignar, ef þörf er á. Bankinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir
sina hönd við uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina,
nema þau sjeu auðsjáanlega á rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða
ónýta uppboðið með neinskonar dómsskoti.
Bankinn hefir aftur á móti ábyrgð á því, að skuldin sje rjett og komin
i gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu því, er
hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu. Bankinn
getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fram fara á skrifstofu uppboðshaldara.
í stað þess að veðsett eign verði seld á uppboði, getur skuldunautur, ef
hann kýs það heldur og bankastjórnin samþykkir, afhent bankanum eignina til
fullra umráða og gefið bonum óafturkallanlegt umboð til að selja hana eða verja
henni til greiðslu skuldarinnar á hvern hátt, er bankastjórn telur hentugt. Skal
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þá bankínn að siðustu gera eiganda reikningsskil og skila honum því, er hann
kann að hafa haft upp úr eigninni umfram veðskuldina og allan kostnað sinn;
en að sjálfsögðu greiði skuldunautur það, er á vantar, ef eignin hefir eigi hrokkið fyrir veðskuldinni.
Nú greiðist eígi veðskuld að fullu með söluverði veðsetlrar eignar, og getur
bankinn þá látið taka fjárnámi aðrar eignir skuldunauts fyrir eftirstöðvum skuldarinnar, eins og fyrir hendi væri dómur eða sátt, fallin í gjalddaga. En skuldunaut er frjálst að höfða mál gegn bankanum til endurgreiðslu og skaðabóta, ef
hann telur kröfur bankans eigi rjettmætar.
24. gr.
Þegar veðsettar eru eignir, er eldur getur grandað og taldar eru með í
virðingu til lántöku, skal lántakandi framselja bankanum kröfu sína til brunabótanna, ef þær skyldu brenna. Getur bankinn krafist þess að annast sjálfur
greiðslu hinna árlegu vátryggingariðgjalda, gegn því, að árleg ákvæðisgjöld lánþega
til bankans hækki að sama skapi, svo að bankinn verði skaðlaus.
Nú verður brunatjón á veðsetlri eign, og skal þá bankinn hefja brunabæturnar og greiða lánþega af þeim svo mikið, sem stjórn bankans telur óhætt,
svo að lánið sje fulltrygt. Eftirstöðvar brunabótanna getur bankinn, eftir ósk lánþega, geymt og ávaxtað um alt að tveggja ára tíma, og greitt lánþega fjeð er
hann hefir endurreist eignina að öllu eða svo miklu leyti, að bankastjórn telji
veðið tryggilegt. Ella skal taka fjeð upp i lánið sem auka-afborgun.
25. gr.
Skuldunautar bankans skulu greiða vexli, afborganir og tillög til varasjóðs í einu lagi, með jafnri upphæð samtals hvern gjalddaga, en gjalddagar sjeu
einn eða tveir ár hvert, eftir ákvæðum reglugerðar.
Vextir af hverju láni skulu ávalt jafnháir og bankinn greiðir af bankavaxtabrjefum þeim, sem út eru gefin vegna lánsins. Ef brjefin eru happvinningabrjef (sbr. 35. gr.), skal þó í þessu sambandi telja til vaxta af þeim hundraðsgjald það, er bankinn skuldbindur sig til að verja árlega til happvinninga af
brjefum þess flokks, er þau tilheyra.
Afborgunargjaldið skal að minsta kosti nema svo miklu hundraðsgjaldi
af upprunalegri upphæð lánsins, að því verði lokið innan þess tíma, er reglugerð
ákveður lengstan fyrir Ián af hverri tegund. Bankastjórn getur þó leyft, að afborgun
af lánum til jarðabóta eða til fjelagsmannvirkja (sbr. 1. gr. 3. lið) sje frestað
um 1 eða 2 fyrstu ár lánstímans, gegn þvi að ákvæðisgjöldin verði upp frá þvi
tiltölulega hærri, svo að láninu verði alt að einu lokið á tilskildum tíma.
Upphæð árstillagsins til varasjóðs skal ákveðið i reglugerð bankans; þó
skal það eigi minna vera en ’/i’/o og eigi hærra en 8/4°/o af eftirstöðvum lánsins
eins og þær voru fyrir hvern gjalddaga. Má tillagið vera mishátt, eftirþvi, hverrar tegundar lánið er.
Á hinum ákveðnu gjalddögum má hver lántakandi, án undangenginnar
uppsagnar, greiða auka-afborganir af skuld sinni, þó ekki minna en 100 kr. í einu,
eða endurborga hana að öllu leyti með bankavaxtabrjefum sama flokks og flokksdeildar og þau brjef voru, er hafa verið gefin út vegna lánsins, eftir ákvæðisAlþt, 1921. A. (33. löggjafarþing).
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verði brjefanna. Útdregin bankavaxtabrjef (sbr. 28. gr.) verfla þó eigl notuft tíi
slíkrar endurgreiðslu lána eða auka-afborgana.
Nú vill skuldunautur greiða í peningum auka-afborganir á ákveðnum
gjalddögum, eða endurgreiða þannig lán sitt að fullu milli gjalddaga, og skal þá
bankinn taka við greiðslunni fyrirvaralaust, ef hann getur það sjer að skaðlausu.
Ella má hann krefjast uppsagnar á láninu með svo löngum fyrirvara til næsta
innlausnardags bankavaxlabrjefa, að tilsvarandi upphæð brjefa verði þá innleyst,
eða krefja skuldunaut um aukagjald, svo hátt, að bankinn geti sjer að skaðlausu
geymt fjeð þar til vaxtabrjefin geta orðið innleyst.
26. gr.
Bankinn getur krafist þess, að jafnframt umsókn um lán sje fyrirfram
greiddur áætlaður kostnaður við skoðun og virðingu eignar þeirrar, sem boðin
er að veði, og annar undirbúningskostnaður, sem ei verður hjá komist, þótt ekki
verði úr lántökunni.
í reglugerð skal ákveða ferðakostnað og þóknun til virðingarmanna, er
bankinn kann að útnefna, og þeirra starfsmanna bankans, er framkvæma skoðun veðsettra eigna samkv. 15. gr., eða önnur störf, er lántakendum ber að greiða.
27. gr.
Hver lántakandi er skyldur að hlíta lögum og reglugerðum bankans,
með þeim breytingum, sem löglega verða á þeim gerðar, og skal þar að lútandi
ákvæði tekið upp í skuldabrjef þau, er lántakendur undirskrifa.

IV. Sjóðir bankans og vaxiabrjef.
28. gr.
Hver flokkur og hver vaxtadeild innan flokks, ef fleiri eru en ein, skal
hafa sjerstakan árgjaldasjóð, og skulu i hann lögð öll árgjöld lántakenda, að frádregnum árstillögum til varasjóðs.
Af sjóðum þessum skal fyrst og fremst greiða vexti af bankavaxtabrjefum
í umferð, en því, sem þá er eftir i hverjum sjóði, skal árlega varið til að innleysa vaxtabrjef þess flokks eða flokksdeildar, er í hlut á. Skulu vaxtabrjef þau,
er á að innleysa, dregin út eftir lilutkesti, er notarius publicus hefir umsjón með
og fer fram í viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðherra til þess, en hinn
bankastjórnin. Þá er hlutkesti hefir fram farið, skal auglýsa, með minst 6 mánaða fyrirvara, númerin á bankavaxtabrjefum þeim, er upp hafa komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. í reglugerð bankans skulu
sett nánari ákvæði um auglýsingar þessar.
Aukaafborgunum og endurborgunum lána, sem greiddar eru í peningum,
má verja til nýrra útlána, þó svo, að hin nýju lán endurgreiðist fyrir þann tíma,
er önnur lán sama flokks eiga að vera öll greidd. Ella skal þessu fje varið til
að innleysa bankavaxtabrjef, er skulu dregin út eftir hlutkesti eins og áður segir,
eða keypt inn til innlausnar.
Bankinn má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er áður segir, inn-
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leysa .bankavaxtabrjef sín í stærri stíl, eða innkalla heilan flokk eða flokksdeild
vaxtabrjefa_ tiP innlausnar í einu, með auglýsingu og sama fyrirvara. Þó getur
bankastjórn með samþykki stjórnarráðs afsalað sjer rjetti til að innkalla þannig
heilan flokk eða flokksdeild brjefa um ákveðinn árafjölda frá útgáfudegi þeirra. u
29. gr.
í varasjóð renna tekjur samkv. 22. gr„ árslillög samkv. 25. gr., vextir af
varasjóðnum sjálfum og allar aðrar tekjur bankans, sem eigi eru sjerstaklega
ákveðnar til annars. I varasjóð bankans renna og varasjóðir veðdeildarflokka
Landsbanka íslands jafnóðum og bankavaxtabrjef hvers flokks eru að fullu
innleyst.
Sjóðurinn skal i heild sinni vera til tryggingar öllum úlgefnum bankavaxtabrjefum, en i bókum bankans má sundurgreina hann i deildir, eftir þvi,
sem ástæða þykir til.
Af fje varasjóðs má veita lántakendum aukalán í peningum, alt að þeirri
upphæð, er afloll af bankavaxtabrjefum þeim nema, er þeir fá lán sin greidd
með. Þó má aðallán og aukalán til samans ekki fara fram yfír 8,'ó hluta virðingarverðs eignar þeirrar, sem að veði er, eg skulu aukalánin endurgreidd á eigi
lengri tíma en 5 árum.
Fje varasjóðs skal að öðru leyti ávaxtað i bankavaxtabrjefum bankans
sjálfs eða á annan tryggilegan hátt, er reglugerð ákveður og stjórnarráð samþykkir.
Nú hefir bankinn orðið að taka að sjer veðsetta eign (sbr. 23. gr), og
bafl hún eigi selst innan árs frá því er bankinn tók hana að sjer, og skal þá úr
varasjóði greiða veðskuldina, eða að minsta kosti svo mikinn hluta hennar, að
eftirstöðvar veðskuldar á eigninni sjeu eigi hærri. en þriðjungur virðingarverðs
hennar til lántöku, nje heldur hærri en boðið var hæst í eignina, ef uppboð var
reynt á henni. Upphæð þeirri, er varasjóður þannig greiðir til lækkunar veðskuldinni eða til lúkningar henni, skal varið til innlausnar bankavaxtabrjefa þess
flokks eða flokksdeildar, er lánið tilheyrir. — Skal eignin síðan seld svo fljótt
sem unt er eða sýnt þykir, að eigi sje ávinningur að biða lengur með söluna,
og getur þá kaupandi tekið að sjer eftirstöðvar lánsins. Meðan bankinn hefir
slika eign á höndum sjer, skal eigi að síður árlega greiða tilskildar afborganir og
vexti af láninu, er greiðist úr varasjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrökkva eigi
til þess. í ársreikningum bankans skal gera sjerstaklega grein fyrir hverri eign,
er þannig er ástatt um.
30. gr.
Jafnóðum og bankinn innheimtir lán þau, er stofnsjóður verður útlagður
með samkv. 4. gr., skal ávaxta stofnsjóðinn í íslenskum ríkisskuldabrjefum,
bankavaxtabrjefum bankans sjálfs eða öðrum verðbrjefum, er bankastjórn og
stjórnarráð telja trygg. Meðan fje sjóðsins kann að bíða þess að verða
þannig' komið fyrir, skal það ávaxtað í Landsbanka íslands eða annari tryggri
peningastofnun, er stjórnarráð samþykkir. Má og verja því fje til útlána um
stuttan tíma, ekki yfir 6 mánuði, gegn liandveði í bankavaxtabrjefum bankans
eða öðrum verðbrjefum, er stofnsióðinn má geyma í samkvæmt þessari grein.
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Handveðslán þessi mega eigi hærri vera en 8®/o fyrir neðan gangverð hinna
veðsettu brjefa á þeim tíma, er lán er veitt.
Nú hefir bankinn orðið fyrir tapi og varasjóður hrekkur eigi til greiðslu
þess, og greiðist þá tapið úr stofnsjóði. Ef sjóðurinn á þennan hátt lækkar um
10%, má bankinn eigi halda áfram að gefa út bankavaxtabrjef eða veita lán,
nema Alþingi ákveði á ný, að bankinn skuli halda áfram slörfum og með hvaða
skilyrðum,
31. gr.
Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal samkvæmt 28. gr„ geta gegn því að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja,
fengið útborgaðan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að
greiða vexti af höfuðstólnum upp frá þvi.
Ef áritun á brjef sýnir, að það sje eða hafi verið eign ákveðins manns,
verður andvirði þess því að eins greitt handhafa, að eigi verði annað sjeð en
að hann sje rjettur eigandi samkvæmt óslitnum framsölum, rituðum á brjefið,
eða það hafi aftur verið framselt til handhafa; en bankinn ber eigi ábyrgð á því,
þótt framsölin sjeu fölsuð eða röng að öðru leyti.
Vaxtabrjef bankans og vaxtamiðar þeirra eru undanþegin kýrsetning og
löghaldi, og greiðsla andvirðis þeirra til rjettra eigenda eða löglegra handhafa
verður eigi hindruð með neinskonar lögbanni.
32. gr.
Ilöfuðstóll og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, rennur
i varasjóð bankans, sje höfuðstóls eigi vitjað innan 20 ára, en vaxta innan 5 ára,
hvorttveggja talið frá gjakldaga.
33. gr.
Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum bankans, og getur
þá bankastjórnin innkallað handhafa brjefsins með 9 mánaða fyrirvara, með
auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt í blaði því á íslandi, er flytur
opinberar auglýsingar, og í þeim blöðum útlendum, er bankastjórn ákveður með
samþykki stjórnarráðs. Ef enginn gefur sig fram með brjefið i tæka tíð, getur
bankastjórnin gefið út handa hinum skráða eiganda þess nýtt brjef með sömu
upphæð sem það, er glataðist, án þess að nokkur annar, er bankavaxtabrjefið
kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum.
Um ógilding annara bankavaxtabrjefa fer eftir almennum reglum.
34. gr.
Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hafa verið, eða hafa verið notuð til að
borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal auðkenna þau
undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra, á þann hátt, að þau
með því verði ógild, og leggja þau til geymslu, þar til þau, við næstu reikningslok, verða brend í viðurvist endurskoðenda og notarii publici, ásamt vaxtamiðum
þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.
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35. gr.

Bankinn má gefa út sjerstaka deild bankavaxtabrjefa með happvinningum, þann veg, að eigendum eða handhöfum brjefanna sjálfra eða vaxtamiða
þeirra verði, auk höfuðstóls brjefanna eða vaxta, greiddir vinningar eftir hlutkesti,
er fram fer undir umsjón notarii publici. í reglugerð skal kveða nánar á um
fyrirkomulag hlutaveltunnar, og má þar meðal annars ákveða, hversu miklu fje
eða hve háum hundraðshluta af upphæð happvinningabrjefa i umferð má mest
verja árlega til happvinninga, Þar má og ákveða, hversu hár hinn bæsti vinningur má vera.
Bankinn hefir einkarjett til þess að gefa út vaxtabrjef með happvinningum, þó að óskertum rjetti rikissjóðs til að gefa út slík brjef.
36. gr.
Fje ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal
viðlagasjóðs, má verja til að kaupa bankavaxtabrjef bankans, þó eigi hærra verði
en kauphallarverð eða alment gangverð brjefanna er á þeim tima, er kaupin eru
gerð. Alt það geymslufje, er samkvæmt lögum, skipulagsskrám sjóða eða öðrum
gildum ákvæðum, má verja tií úllána gegn fasteignaveði, má i þess stað geyma
i bankavaxtabrjefum Rikisveðbanka íslands.
37. gr.
Auk hinnar almennu ábyrgðar ríkisins, samkv. 7. gr. 4. lið, heimilast
rikisstjórninni að taka fyrir rikissjóðsins hönd sjerstaklega ábyrgð á greiðslu
vaxta og höfuðstóls einstakra deilda af bankavaxtabrjefum bankans, er kunna
að verða gefnar út eingöngu til sölu utanlands.

V. Sljórn bankans og reikningsskil.
38. gr.
í stjórn bankans eru 3 menn, er stjórnarráðið skipar, einn aðalbankastjóri og tveir meðstjórnendur.
Stjórnarráðið getur vikið bankastjórn frá um stundarsakir, einum eða
fleirum, þegar því þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef miklar
sakir eru, enda geri þeim skriflega grein fyrir, hvað veldur.
Stjórnarráðið setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir,
ef bankastjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað að sinni.
Nánari fyrirmæli um daglega stjórn bankans og um samband bankastjóranna sin á milli getur ráðherra sett.
39. gr.
Stjórnarráðið skipar bókara og fjehirði bankans, ákveður laun þeirra og
vikur þeim frá, alt að fengnum tillögum bankastjórnar.
____ _ Fyrst um sinn má þó fresla skipun bókara og fjehirðis, og skal þá
Landsbanka íslands falið að annast út- og innborganir bankans og aðrar dag-
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legar afgreiðslur, að svo miklu leyti, sem unt er, gegn þóknun, er sljórnum
bankanna kemur saman um eða stjórnarráðið ákveður, að fengnum tillögum
þeirra.
Aðra starfsmenn bankans ræður bankastjórn eftir þörfum og ákveður
laun þeirra.
40. gr.
Tveir bankastjórar skulu undirskriía, er gefa skal út eða framselja
bankavaxtabrjef, önnur verðbrjef eða aðrar skriflegar skuldbindingar. Þó er
bankastjórn beimilt að veita einuni af starfsmönnum bankans umboð til þess
að skuldbinda bankann í þessum efnum með undirskrift sinni ásamt aðalbankastjóra.
Verði ágreiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál, er bankann
varðar, ræður meiri hluti bankastjórnar.
41. gr.
Aðalbankastjóri heíir laun og dýrtíðaruppbót eins og bankastjórar Landsbanka lslands, þó svo, að í stað bundraðsbluta af ársarði komi 1/so°/o af samanlagðri upphæð allra bankavaxtabrjefa, er i gildi verða við lok bvers reikningsárs, samt aldrei af hærri uppbæð en 10 milj. króna.
Meðstjórnendur hafa hvor um sig helming fastra launa og dýrtiðaruppbótar á móti aðalbankastjóra, auk ^/oo’/o
upphæð bankavaxtabrjefa.
Fyrst um sinn skulu þó tveir af bankastjórum Landsbanka íslands, er
stjórnarráðið tilnefnir, gegna störfum sem meðstjórnendur Ríkisveðbankans, gegn
2000 kr. þóknun á ári til hvors þeirra.
Laun bankastjóra og allra starfsmanna greiðist af bankans fje.
Aðalbankastjóri má ekki hafa embættisstörf á hendi nje reka sjálfur
aðra atvinnu.
42. gr.
Tveir skulu vera endurskoðunarmenn við bankann, og kýs bið sameinaða
Alþingi annan þeirra til 3 ára i senn, en binn endurskoðunarmanninn nefnir
ráðberra til. Skulu þeir hafa stöðugt eftirlit með rekstri bankans og rannsaka
reikninga hans í hverju einstöku atriði og bera þá saman við bækur bankans,
verðbrjefaeign hans og heimafje. Þeir skulu að minsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafje bankans og eignir sjeu fyrir hendi.
Endurskoðunarmennirnir gefa skýrslu til stjórnarráðsins með ársreikningum bankans, og endranær þegar þeim þykir ástæða til.
Laun endurskoðunarmanna eru 1000 kr. til hvors þeirra, auk dýrtíðaruppbótar eftir sömu reglum og gilda um starfsmenn ríkisins.
Stjórn bankans er ávalt skylt að veita ráðherra alla þá vilneskju um
hag bankans, sem bonum þykir þurfa. Ráðberra getur og bve nær sem er látið
skoða allan hag bankans.
43. gr.
Uankastjórnin skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt yfirlit
yflr hag bankans, er birta skal i B -deild Stjórnartíðindanna, og við árslok full-
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köminn ársreikning ög skýrslu um bag og starfsemi bankans á árind. Ráðberra
úrskurðar og kvittar binn endurskoðaða ársreikning, og skal þvi næst birta útdrátt
úr honum í B-deild, Stjórnartíðindanna og enn fremur í nokkrum helstu blöðum
landsins.
44. gr.
Bankinn skal koma upp umboðsskrifstofum svo víða úti um land, sem
bankastjórn og stjórnarráð telur þörf á og svo fljótt, sem við verður komið.
Umboðsskrifstofur bankans geta eigi sjálfar veitt lán, en aðalstörf þeirra skulu
vera að taka við umsóknum um lán og veita lánbeiðendum leiðbeiningar viðvikjandi lántökunni og undirbúningi undir hana, að borga út lán, er bankinn veitir,
ef fje til þess er fyrir hendi á skrifstofunni, að annast innheimtu árgjalda, sölu
bankavaxtabrjefa og eftirlit með veðsettum eignum, hver í sínu umdæmi.
Ráðherra setur umboðsskrifstofunum nánari starfsreglur og ákveður þóknun til umboðsmanna, hvorttveggja eftir tillögum bankastjórnar.

(A. XLI, 2).
llld.

338. Hreytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.
Frá fjárveitinganefnd.
1. Viö 12. gr.

2.

— 12. —

3.

—

12. -

4.

—

12. —

5.

— 12. —

6.

— 12. —

3.
Liðinn skal orða þannig:
Styrkur til ibúa Ólafsfjarðar í Eyjafjarðarsýslu, ti! að vitja læknis................................. kr.
600
(Athugasemdin við liðinn fellur burt).
(Styrkur Breiðdalshrepps).
14.
Athugasemdina aftan við liðinn skal flytja
aftur fyrir 15. lið.
15.
(Læknisstyrkur Jökuldæla o. fl.).
Á eftir liðnum ska! koma nýr liður:
Til núverandi aðstoðarlæknis á ísafirði... — 3000
(Starfræksla ljóslækningastofu).
20.
Á eftir liðnum kemur nýr liður:
Rekstrarstyrkur Radíumstofnunarinnar ... —
3000
25. a. (Styrkur til sjúkrahúsa).
Fyrir »8000« koma .......................................... — 10000
25. b (Byggingarstyrkur sjúkrahúsa).
a. Orðin »þó aldrei meira en nemi 5000 kr.
á hverja 1000 hjeraðsbúa« falla burt.
b. Fyrir »20000« kemur .................................. — 80000
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7. Við 12. gr. 25. h. (Styrkur sjúkrasamlaga).
Á eftir liðnum kemur nýr liður:
Til styrktar- og slysasjóðs verkamanna
í fjelaginu Dagsbrún..........................................
12. — 25. i. (»Likn«).
8.
Liðinn skal orða þannig:
Til berklahjúkrunarfjelagsins »Líknar«,
gegn að minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur..................................................
12. — 25. i. (Sami liður).
9.
Á eftir liðnum skulu koma þessir nýir liðir:
a. Til hrákarannsóknarstöðva..........................
b. Til væntanlegs berklavarnarfjelags ...........
j.
(Sjúkl.
með hörundsberkla).
12.
—
25.
10.
Á eftir liðnum koma þessir nýir liðir:
a. Til Helgu Eggertsdóttur hjúkrunarkonu,
utanfararslyrkur..........................................
b. Til Þuríðar Jónsdóttur hjúkrunarkonu,
utanfararstyrkur..........................................
c. Til Jóninu Pálsdóttnr, utanfararstyrkur
til hjúkrunarnáms ..................................
k.
(Utanfararkostnaður
yfirsetukvenna),
12. — 25.
11.
Á eítir liðnum skal koma nýr liður:
Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grímsey,
gegn jafnmikilli launabót annarsstaðar frá..
13. — B. III. 3. (Vallavegur).
12.
Á eftir liðnum kemur nýr liður:
Til Krossárdalsvegar (endurveiting kr.
4000) .................................................................
13. — B. VIII. (Dragferja á Lagariljóti).
13.
Á eftir liðnum kemur nýr liður:
Til dragferju á Skjálfandafljóti ...........
b.
3.
(Húsabætur).
14. — A.
14.
Nýir liðir:
a. Til undirbúnings bæjargerðar i Revkjaholti
.........................................................
b. Til húsabóta á Desjarmýri
..................
c. Úr athugasemdinni falla orðin:
»að eftirgjald — styrksupphæðinni og«
14. — A. b. 4. (Viðbót við eftirlaun presta).
15.
Fyrir »8000« koma..........................................
b.
7.
(Ferðastyrkur
presta).
14. — A.
16.
a. Fyrir »synodus« kemur: prestastefnu.
b. Úr athugasemdinni falla orðin: »þó aldrei
meira en 100 kr. til hvers«.

500

3000

1500
10000

1000
1000
1000

300

6000

3000

5000
5000

11000
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c. Nýr liður:
Handa fulltrúa til þess að sækja
kirkjuþing í Uppsölum ..........................
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kr.

2500

17. Við 14. gr. B. I. a.

18.

- 14. — B. I. g. 1.

19.

—

14. - B. II.

20.

-

14. - B. III. c.

21.

--

14. — B. III. c.

22. -

14. — B. IV. b.

23.

-

14. — B.

24.

_

14. - B. VI. b.

25.

V. b.

14. - B.VIII. 3

26

— 14. — B. IX. a.

27.

— 14. — B. X. b

28.
29.

30.

_ 14. — B. XI. 1.
14. -- B. XII.

- 14. — B. XII. 1.

Nýr liðnr á eftir:
Slyrkur til Magnúsar dócents Jónssonar,
til rannsókna á kirkjusögu fslands ..........
а. -b. (Háskólaritari).
_ . »800« ,
..........................
Fyrir O.A kemur
J
»800«
..........................
(Námsstyrkur slúdenta erlendis).
Ur athugasemdinni falla upphafsorðin:
»Þó ekki yfir«.
б. (Námsstyrkur mentaskólans).
Liðurinn verður svo:
Námsstyrkur, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót
..................................................
10. (Kenslubækur mentaskólans).
Aftan af fellur »alt að 80 kr. fyrir örkina«.
5. (Námsstyrkur Akureyrarsk.).
Kemur aftan við athugasemd:
Finni sljórnin, i samráði við kennara
skólans, aðra leið til að afla skólanum fjár
í þessu skvui, t. d. með skólagjöldum, má
þessi slyrkur lækka að því skapi.
4. (Nátnsslyrkur kennaraskólans).
Kemur aflan við athugasemd sama sem
í 22. bitt.
3. (Slýrimannaskólinn).
Nýr liður:
Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrirleslra................................................................
c. 3. (Eiðaskólinn).
Nýr liður:
Ymisleg gjöld ..................................
(Iðnskólinn ).
Fyrir »6000« kemur:.......................................
(Sarn vinnuskólinn).
Fyrir »7000« keinur .. .................................
Fyrir »laun forstöðun:anna« keinur:
Laun forstöðumanns.
(Fyrirsögnin).
»Til kvenna« verður:
Til kvennaskóla.
a. (Kvennaskólinn í Rvík).
»20000« verður ..........................................

Alpt. 1921. A. (33. lðggjafarþing).

1500
1000
1000

4400

300

1500
8000
9000

25000
106
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31. Við 14. gr. B. XII. 1. c. (Námsstyrkur sveitastúlkna).
Athugasemd:
Stjórninni er heimilt að auka þessa
fjárveiting, ef hún hrekkur eigi.
32. — 14. — B. XII. 2. a. (Kvennaskólinn á Blönduósi).
Fyrir »12500« kemur..................................
33. — 14. — B. XIII. 1. (Almenn barnafræðsla).
Nýr liður:
Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með sömu skilyrðum sem verið
hefir, alt að...................................................
34. — 14. — B. XIII7. a. (Fræðslumálastj.).
Nýr liður:
Skrifstofukostnaður hans..................
35. — 14. — B. XIV a. (Unglingaskólar).
a. Fyrir »28000« kemur
..........................
b. I stað orðanna »Af upphæðinni ... 2000
kr. hverjum« kemur:
Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmennum kauptúnum fá minni styrk en
sveitaskólar, að öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrknum og hefir eftirlit með skólunum.
36. — 14. — B. XIV. b. (Flensborgarsk.).
Fyrir »15000« kemur ..................................
37. — 14. - B. XIV. Nýr liður með rómverskri tölu:
Til húsmæðrafræðslu:
Til kvenfjelagsins Óskar á Skutilsfjarðareyri, til búsmæðrafræðsiu, gegn 800 kr.
annarsstaðar að
..........................................
38. — 14. — B. XVIII. b. (Sundkensla).
Fyrir »Páls Erlingssonar« kemur:
Ólafs Pálssonar.
39. — 14. - B. XVIII. d. (Ingib. Guðbr.).
Fyrir »500« kemur ..................................
40. — 14. — B. XIX. (Stefán Eiríksson).
Fyrir »1500« kemur
..................................
41. — 15. — l.c. 1—2. Liðurinn verður svo:
Til Hallgrims Hallgrímssonar, aðstoðarmanns við safnið, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót.........................................................
42. — 15. — 3. e.
(Kaup á listav.).
a. Fyrir »3000« kemur..................................
b. Nýr liður:
Til að semja skýrslur uin safnið frá 1876

kr.

15000

—

5000

—

1000

—

40000

—

22000

—

2000

—

800

—

2000

—

4400

—

6000

—

300
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43. Við 15. gr. 10.

44.

15.

12.

45.

— 15.

16.

46.

15.

19.

47.

15. — 23.

48.

"— 15.

24.

49.

— 15.

26.

50.

15. — 27.

51.

15.

30.

52.

15.

36.

53.

— 15. —" 38.

54.

— 15. — 39.

55.

— 15. — 40.

843

(Fornleifafjel.).
Aftan af aths. fellur:
»hvort árið«.
(Fornbrjefasafn).
a. Fyrir »1600« kemur.................................. kr. 2000
b. Aftan við athugas. kemur:
jafnóðum.
»íslendingur« verður:
íslendings.
a.
(Styrkur til listam.).
a. Fyrir »20000« kemur
.......................... — 30000
Til vara ................................................. — 27000
b. í aths. fyrir »háskólaráðinu« kemur:
Listvinafjelaginu.
(Fiskirannsóknir).
Fyrir »600« kemur.......................................... —
1000
(Gróðurrannsóknir).
Fyrir »2000« kemur . ... .......................... —
3000
(Guðm. G. Bárðars.).
Fyrir »1200« kemur....................................... —
1800
(Frímann).
Fyrir »800« kemur.......................................... —
1200
(Finnur).
Nýr liður:
Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til
þjóðsagnasöfnunar ....................................... . ... —
600
(Alþýðufr. stúd.).
2000
a. Fyrir »1000« kemur.......................... ........... —
b. Aths. verður:
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu
á Akureyri 500 kr., til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi.
(Listvinafjel.).
1500
Fyrir »1000« kemur........................................ —
(fþróttasamb.).
a. Fyrir »1000« kemur..................................
2000
b. Nýr liður:
Sama fjelagi endurveittar af slyrk til
5000
Olympiufarar
..........................................
Má fjelagið hafa styrkinn til annara
nauðsynja, t. d. til að taka á móti erlendum íþróttamönnum, sem sækja það
heim, o. þ. li.
(Sig. Guðm.).
1500
Fyrir »800« kemur..........................................
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56. Við 15. gr. 42.

57.

58.

59.
60.

61.

62.
63.
64.

Nýir liðir á eflir:
kr.
a. Til útgáfu á limaiiti presiafjelagsins
b. Tii ísafoldarprentsmiðju, til útg. l.igasafns
c. Til Reykjavíkurdeildar Norræna stúdentasambandsins, styrkur til að senda fulitrúa á stjórnarfundi erlendis ..................
d. Til Jóns Eyþóissonar, námsstyrkur
e. — Bjarna Jósefssonar, námsstyrkur ...
f. — Ingu Magnúsdóttur, námsstyrkur ...
g. — Samúels Eggertssonar, til að gera
landslagsuppdrátt af íslandi ..................
h. Til Baldvins Bergvinssonar, fyrir I. bindi
af endurminningum lians, enda fái landsbókasafnið handritið..................................
i. Til Einars Jónssonar frá Galtafelli, 2500
kr., með verðstuðulsuppbót ..................
j. Til .1. C. Poestion i Wien, til þess að
vinna áfiam að ritverkum sínum um
íslensk fræði
..........................................
— 16. -- 2.
(Sandgræðsla).
a. Fyrir »10000« kemur.................................
b. Nýr iiður næst á eftii:
Til búnaðarfjeiaga ..................................
Styrkurinn skiftist á milli búnaðaifjelaganna,
eftir dagsverkatölu.
(Garðyrkja).
- 16. - 3.
Nýr liður, verður b-liður:
Styrkur til fjelagsins
..................................
— 16. - 12. (Fiskifjei.).
Fyiir »50000« kemur
.........................................
- 16. — 14. (GerlaraDnsóknir).
Nýr liður:
Til Gísla Gu'mui’dssonar, tii kjötrannsókna
gegn jafnmiklu annarsstaðar að..........................
— 16 — 15. (Heimilisiðnaðarfjel.).
Kemur aths.:
Af þessum lið gangi 600 kr. á ári til handavinnuskóla Halldóru Bjarnadótlur á Akurevri,
veiði honuin haldið áfram.
16 (Vórumerkjaskrásetjari).
- 16.
F'yrir »1000« kemur.................................................
— 16. - 17 (Ungmennafjel.).
Fella skal úr orðið »líkamlegra«
- 16. — 18 (Ábúandi Tviskerja)
Fyrir »500« kemur.................................................

1000
2000

600
2000
2000
2500
2500

600
5500

1500
15000
30000

1000
60000

2500

1200

800
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65. Við 16. gr. 29. (Húsagerðarmeistari).
Nýr liður:
Laun aðstoðarmanns húsagerðarmeistara,
3500 kr., með verðsluðulsuppbót..........................
66. - 16. — 31. (Sendimaður á Spáni).
Nýir liðir:
a. Til bryggjugerðar sunnan Blönduóss, þriðjungur kostnaðar (endurveiting)...............................
b. Til hafskipabryggju á Búðareyri, þriðjungur
kostnaðar (3500 endurveiting)..........................
Kaupfjelagi Hjeraðsbúa er veittur styrkurinn, en bryggjan skal vera til almenningsnota.
c. Til lendingarbóta í Rifsósi, þriðjungur kostnaðar.......................................................................
d. Til þess að dýpka siglingaleiðir inn til Stokkseyrar, þriðjungur kostnaðar ..........................
e. Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka (uppbót) ...
f. Til gistihúss Hjálpræðishersins í Hafnartirði ..
g. Uppbót á skurðgrefti í Miklavatnsmýri..........
b. Til útgáfu Sindra..................................................
i. Til Pórdísar Ólafsdóttur, til þess að halda uppi
kenslu í hannyrðum og öðrum kvennafræðum
j. Til Þórðar Jónssonar blinda á Mófellsstöðum,
gegn 500 kr. annarsstaðar að ...........................
67. — 18. — II. a. 3. (Viðbótareftirlaun embæltismanna).
Fyrir »3000« kemur
..................................
—
II.
b.
3.
Viðbótarettirlaun
embættismannaekkna).
68. — 18.
Nýir liðir:
a. Til Sigríðar Hjaltadóttur..........................
— Ingileifar Snæbjarnardóttur................
69. -- 18. — II. c. 3. (Uppgjataprestar).
Nýr liður:
Til Bjaruar Jónssonar
..........................
70. — 18. — II. f. 3. (Póstmenn).
Fyrir »100« kemur....................................... •..
11. Nýir liðir:
71. — 18. — II.
a. Til Kristjáns Jóhannessonar, Jódisarstöðum.................................................................
b. Til Jóhannesar Þórðarsonar ... ..........
72. -- 18. — II, i. 4. (Styrktarfje ýmsra).
Nýir liðir:
a. Til Páls Erlingssonar........................
b. — Erlends Zakaríassonar........................
73. --- 21. — 4. (Viðlagasjóðslán).
Nýr liður:
Vigfúsi Guðmundssyni, veitingamanni í Borg-

kr.

7700

—

10000

—

10000

—

5000

—
—
—
—
—

8000
750
5000
1800
1000
500
1500

—

1200

...
—

400
400

—

475

—

200

—

300
300

—

500
300
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arnesi, gegn tryggingum, er stjórnin telur gildar,
og gegn 6°/o i ársvöxlu og endurgreiðslu á 20
árum, 10000.
74. Við 22. gr.
Aftan við greinina kemur:
og enn Önnu, ekkju Stefáns Stephensens,
400 kr. í eftirlaun, með sömu uppbót sem fyr
segir.

(A. I, 7).
Bd.

339. Nefndarálit

um frumvarp til laga um hlutafjelög.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til að samþykkja frumvarpið óbreytt.
Alþingi, 18. april 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Einar Þorgilsson,
framsögum.

Pjetur Ottesen.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Stefán Stefánsson.

(B. XXIII, 2).
Bd

340. B’efndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 50, 28. nóv. 1919, um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.
Frá allsberjarnefnd.
Með breyting þeirri, sem gerð var á sveitarstjórnarlögunum 1919, var
heimilað að leggja sveitarútsvar á slægjuafnot utanhreppsmanna. Beyndar litu
sumir svo á, og þar á meðal lögfræðingar þeir, sem um málið fjölluðu í allsherjarnefnd, þeir Einar prófessor Arnórsson, þáverandi 2. þm. Árn., og núverandi fjáimálaráðherra Magnús Guðmundsson, að þetta væri áður heimilt. Þeir álitu sem sje, að slægjuafnot heyrðu undir þau ákvæði sveitarstjórnarlaganna, þar
sem talað er um »leiguliða-afnot af jörð, þótt engin ábúð fylgi«, og eftir þeim
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skilningi var það í rauninni skýring, en ekki breyting, að bæta orðunum »svo
sem slægjuafnot« inn í 36. gr. þessara laga.
Ástæðan til þess, að þörf þótti slíkrar umbótar á sveitarstjórnarlögunum,
var einkum sú, að það er algengt nú orðið við sjávarsiðuna, einkum þó í námunda við kaupstaðina, að einstakir menn eða fleiri menn í fjelagi fái lánaðar
slægjur hjá bændum; oft afmarkað slægjuland, sem þeir taka á leigu til margra
ára i senn, og hafa að þessu leyti í sinni hendi öll not og umráð þess lands,
sem um ábúð væri að ræða. Heyaflann selja þessir heyskaparmenn svo kaupstaða- og kauptúnabúum.
Heflr mörgum reynst þetta arðvænleg atvinnugrein.
Þar sem hjer er tvimælalaust um alveg sjálfstæðan atvinnuveg að ræða,
þá olli það mikilli óánægju, og víða kvartað yfir þvf, að slík atvinna væri ekki
útsvarsskyld i því sveitarfjelagi sem hún er rekin, og það þvi fremur sem það
er ótvirætt andi sveitarstjórnarlaganna, að sjálfstæður atvinnurekstur sje útsvarsskyldur þar, sem hann er rekinn.
Með frv. því, sem hjer um ræðir, á að girða fyrir það, að sveitarstjórnarlögin verði skilin á þann veg, að slægjuafnot sjeu útsvarsskyld.
í ástæðunum fyrir frv. er þess getið, að breytingin á sveitarstjórnarlögunum 19.19 hafi valdið mikilli óánægju og að með þessu sjeu lögð ný gjöld á atvinnurekendur.
Það man vera sanni nær, að flest eða öll lög og lagasetningar, er kveða á
um gjaldskyldu, hvort heldur er til sveitar- og bæjarfjelaga eða ríkissjóðs, valdi
meiri og minni óánægju, og þá einkum fyrst i stað.
Það er því ekkert sjerstakt hvað þessa lagabreytingu snertir, þó einhverstaðar kunni að hafa brytt á óánægju yfir henni.
En bvað hinu atriðinu viðvíkur, að þessi breyting heimili að leggja ný
gjöld á menn, þá er það einber misskilningur; munurinn er að eins sá, að gjaldþegninn greiðir nú útsvar af þessari atvinnu í því sveitarfjelagi, sem atvinnan er
rekin, en skylt er að taka fult tillit til þess, þegar útsvörum er jafnað niður í
því sveitar- eða bæjarfjelagi, sem lögheimili hans er. Hier er því alls ekki um
nein ný gjöld að ræða.
Ef hreppsnefndir eða niðurjöfnunarnefndir misbeita valdi sínu í þessu
efui og gjaldþegni þykir traðkað rjetti sinum, þá er opin' leið til þesr fyrir hann
að skjóta máli sínu til yfirúrskurðarvaldsins í þeim málum, sem sje sýslunefndar
eða bæjarstjórnar.
Nefndin getur því ekki fallist á þá breytingu, sem með frv. þessu er farið
fram á, að gerð sje á sveitarstjórnarlögunum, og leggur til, að frv. verði felt.
Alþingi, 16. apríl 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.
Stefán Stefánsson.

Björn Hallsson,
fundaskrifari,
meö fyrirvara.

Pjetur Ottesen,
framsögumaður.

Einar Þorgilsson.
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(B. VI 3).
Ii<l.

341. Iiög;

nm breytingu á lögum nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld.
(Afgreidd frá Nd. 18. april).
1- gr.

J stuð oröanna »75 aura« í 7. gr. 1. málsgrein komi:
1 kr. 25 a.
2- gr.
Lög þessi öölast gildi þegar í stað.

(R. XXVI, 3).
Itd.

349. Frumvarp

til laga um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum mótorskipum.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
Öllum er heimilt að stunda atvinnu við vjelgæslu á islenskum mótorskipuin, með takmörkunum þeim, sein settar eru í lögum þessum.
2. gr.
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með minni vjel
en 10 hestafla, er sýnt getur skrásetningarstjóra vottorð frá tveim vjelgæslumönnum, er skírteini hafa frá mótorskólanum í Reykjavík, sem stofnaður var
með lögum nr. 13, 18. nóv. 1920, eða námsskeiði Fiskifjelags íslands, um að
hann sje fær um að gegna starlinu.
3. gr.
Sá liefir rjett til að stunda vjelgæslu á inötorskipum með 10 til 50
liestafla vjeí, er sannað getur, að hann hafi staðist próf við mótorskólann i
Revkjavik eða námsskeið Fiskifjelags íslands.
1. gr.
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með 50 til 150
hestalla vjel, er staðist hefir fullnaðarpróf við mótorskólann i Reykjavík, og
auk þess verið að minsta kosti 6 mánuði vjelgæsltimaður samkvæmt 3. grein.
Samanber þó 7. gr. þessara laga.

Fingskjal 342

849

5. gr.

: <

Sá hefir rjett til að vera 1. vjelstjóri á mótorskipi með 150 hestafla
vjel og þar yfir, sem hefir fullnaðarpróf frá Vjelstjóraskóla fslands, eða skírteini sem 1. vjelstjóri samkvæmt 7. gr. laga frá 3. nóv. 1915, um atvinnu við
vjelgæslu á gufuskipum, og auk þess verið að minsta kosti þrjá mánuði aðstoðarvjelstjóri á mótorskipi með 50 hestafla vjel eða stærri.
ti. gr.
Á mótorskipum með 10 til 50 hestafla vjel skal vera einn vjelgæslu-

maður, sem fullnægir skilyrðuni 3. gr., og einn aðstoðarmaður, setn fullnægir
2. gr. Þó skulu dráttarbátar og aðrir þeir bálar, sem notaðir eru við hafnir
eða til stuttra ferða, eigi skyldir aö hafa þennan aðstoðarmann.
Á mótorskipum með 50 til 150 hestafla vjel skal vera einn vjelgæslumaður, sem fullnægir kröfum 4. gr., og einn, sem fullnægir kröfum 3. gr.
A mótorskipum með vjel yfir 150 hcstöfl skal vera vjelalið samkvæmt
ákvæðunum i 1. málsgr 12. gr. nel'ndra laga 3. nóv. 1915.
7. gr.
Eftir að mótorskólinn í Reykjavík hefir starfað í 5 ár, getur enginn
orðið yfirvjelstjóri á mótorskipum með stærri vjel en 50 hestafla, nema hann
sanni, að hann hafi staðist fullnaðarpróf við mótorskólann í Reykjavík. Þó
heldúr vfirvjelstjóri, er staðist hefir námsskeiðspróf Fiskifjelags Islands eða
fullnægir ákvæðum 5. gr., rjettindum sínum, eí ekkert það er fram komið, er
sanni, að hann sje óhæfur til að gegna staríinu.
Þeir yfirvjelstjórar á mótorskipum, sem gegnt hafa því starfi lengur
en 1 ár áður en lög þessi öðlast gildi, eiga rjelt til að halda stöðu sinni á
samskonar skipi og þeir hafa áður á verið.
8. gr.
Mótorvjelgæslu-skhteini skal gefið út af lögreglustjóra, og skal það
samið eftir reglum, er stjórnarráð lslands setur. Fyrir hvert skirteini greiðist
10 krónur, er renna i ríkissjóð.
9. gr.
Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði lögreglustjóra um útgáfu skírteinis,
og skal hann þá leggja málið undir úrskurð stjórnarráðsins, en við það skerðist þó eigi rjettur hans til að leita dómsúrskurðar um málið.
10. gr.
Brot gegn lögum þessum varöa sektum, alt að 500 krónum. Sje brotið ítrekað, getur sektin ha^kkað upp í 1000 krónur. Brot þessi sæta opinberri
rannsókn, og skal farið með þau sem almenn lögreglumál.

Alþt, 1021. A. (33, löggjafarplng).
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(C. XII, 2).
Itd.

343. Breytingartlllögur

við tillögu til þingsályktunar um heimavistir við hinn lærða skóia í Reykjavík.
Flm.: Porsteinn Jónsson.
1. Aftan við tillöguna bætist:
og við Kennaraskólann.
2. Fyrirsögn tillögunnar breytist þannig, að aftan við »Reykjavík« koini:
og við Kennaraskólann.

(B. XXIX, 3)

Ed.

344. Fmmvarp

til laga ttni samvinnufjelög.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
I. kafli.
Almenn ákvœði.
1. gr.
Lög þessi gilda um öll fjelög, er starla á samvinnugrundvelli, með þvi
markmiði að efla hagsæld fjelagamanna, í rjettu hlutfalli við þátttöku þeirra
í fjelagsstarfinu, og hafa það verksvið og skipulag, sem nánar er tekið fram i
eftirfarandi greinum.
2. gr.
Verksvið samvinnufjelaga er:
1. Að kaupa vörur til heimilisþarfa handa fjelagsmönnum, eða hluti, er þeir
þarfnast til afnota fyrir sjálfa sig, á þann hált, að vörurnar fáist sem
beinasta leið frá framleiðendum og sparist útgjöld við óþarfa milliliði
(kaupfjelög, pöntunarfjelög).
2. Að selja afurðir af búum ljelagsmanna, eða vörur, er þeir framleiða sjálfir
ineð eigin atvinnurekstri, enda sje lögö stund á vöruvöndun og hún háð
opinberu eftirliti eða trygð á annan hátt (sláturfjelög, smjörbú).
3. Önnur starfsemi, svo sem almenn fræðsla, bygging híbýla fyrir fjölskyldur,
starfræksla iðnaðarfyrirtækja og útvegun lána tii atvinnurekstrar.
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3. gr.
Aðaleinkenni á skipulagi samviunufjelaga eru:
1. Aðgangur frjáls fyrir alla, er fullnægja ákveðnum skilyrðum.
2. Sameiginleg ábvrgð allra fjelagsmanna i öllum fjárreiðum fjelagsins.
Þó nægir takmörkuð ábyrgð í þeim fjelögum, sem um er rætt i 2. og
3. lið 2. greinar.
3. Atkvæðisrjettur jafn, þannig að hver fjelagsmaður hafi eitt atkvæði, án
tillits til eigna eða viðskifta í fjelaginu.
1. í varasjóð grejðist árlegt fjártillag af óskiftum tekjum fjelagsins.
5. Tekjuafgangi í ársreikningi fjelags, er stafar af þvi, sem útsöluverð á
keyptum vörum fjelagsmanna hefir verið ofan við kostnaðarverð, ellegar
útborgað verð fyrir seldar vörur þeirra hefir reynst neðan við fullnaðarverð, skal úthlutað eftir viðskiftamagni hvors um sig.
.6. í stofnsjóð leggist sem sjereign hvers fjelagsmanns nokkuð af tekjuafgangi
þeitn, er kemur i hans hlut við reikningslok.
7. Arður af viðskiffum, er utanfjelagsmenn kunna að hafa við fjelagið, skal
lagður í varasjóð, nema honunt sjé varið á annan hátt til almenningsþarfa.
8. Ve.xtir af innieignum fjelagsmanna, hvort heldur i stofnsjóði eða innlánsdeild, ellegar viðskiffareikningi, eigi hærri en l’/s°/o ofan við innlánsvexti
í bönkum, enda eigi úthlutað arði á annan hátt.
9. Nafnaskrá skal haldin yfir fjelagsmenn, svo að jafnan sje fyrir hendi
óræk skýrsla um fjelagatal.
10. Innstæðufje i óskiftilegum sameignarsjóðum sje ekki úlborgað við fjelagsslit, heldur skal það, að loknum öllum skuldbindingum, sem á ljelagsheildinni hvila, ávaxlað undir umsjón hlutaðeigandi hjeraðsstjórnar, uns
samvinnufjelag eða samvinnufjclög með sama markmiði taka til starfa á
fjelogssvæðinu. Fær það fjelag cða þau fjelög þá umráð sjóðeignarinnar,
að áskildu samþykki sýslunefndar, eða bæjarstjórnar, og atvinnumálaráðherra.
*
II. kafli.
Fjelagsstofnun.
4. gr.
Xú vilja menn slolna samvinnufjelag, og skulu þeir þá kveðja til
almenns fundar á þvi svæði, sem fjelaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið
upp lil umræðu og alkvæða.
Ef 15 menn eða fleiri koma sjer saman um fjelagsslofnun og bindast
samtökum um að gerast tjelagsmenn, setja þeir fjelaginu samþyktir, i samræmi
við lög þessi, og er þá fjelagið Iöglega stofnað.
5. gr.
I samþykjum skulu greind eftirfarandi atriði:
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1.
2.
3.
4.
5.
fi.
7.
8.
9.
10,

Heiti fjelagsins fullum stöfum og skammstafað heimilisfang og varnarþing,
Markmið fjelagsins og fyrirhugaðar framkvæmdir.
Tilhögun á stjórn fjelagsins og vald hennar i fjelagsmálum.
Deildaskipun fjelagsins, ef gert er ráð fyrir þvi fyrifkomulagi, og fulltrúakosning deilda.
Skipun framkvæmdarstjóra og starfsvið hans.
Vald og verksvið fjelagsfunda og á hvaða timabili aðalfund skal halda
ár hvert.
Sjóðstofnanir og lántökuheimildir.
Ábyrgð fjelagsmanna gagnvart skuldbindingum fjelagsins.
Reikningsskil, endurskoðun og úrskurðir reikninga.
Brevtingar á samþyktum og viðaukar, svo og fjelagsslit.

6. gr.
Jalnskjótt sem Ijelag er stofnað og samþyktir settar, skal kjósa stjórn
og endurskoðendur.
7. gr.
í samþyktum skulu ákveðin skilyrði fyrir inngöngu nýrra fjelagsmanna.
Við inngöngu skrifar hver fjelagsmaður undir skuldbindingu um, að hanu sje
háður samþyktum fjelagsins eins og þær eru eða verða á hverjum lima.
Inngöngueyrir er minst 10 kr., er rennur í varasjóð eða annan óskiftilegan sameignarsjóð.
8- gr.
Enn fremur skulu i samþyktum ákveðin skilyrði fyrir úrgöngu úr
fjelaginu, og ástæður, er heimili brottrekstur fjelagsmanns. Úrsögn sendist fjelagsstjórn og sömuleiðis tilkynning um andlát fjelagsmanns eða burtflutning
at fjelagssvæði. Fjelagsmaður, er fer úr fjelaginu, eða bú þess, er deyr, ber
ábyrgð á þeim skuldbindingum fjelagsins, er á þvi hvildu, er hann gekk úr,
þó eigi lengur en 2 ár frá næstu áramótum eltir úrgöngu, nema mál hafi risið
út af skuld, er bíði úrslila dómstólanna.

III. kafli.
Skrásetning.
9- gi’Samvinnufjelag, sem er löglega stofnað, skal skrásett samkvæmt lögum
þessum, og getur það þá fyrst öðlast rjettindi á hendur mönnum með samningi, og aðrir á hendur þvi.
í fjelagi, sem ekki er skrásetl, bera stjórnendur þess eða fjelagsmenn
sem einstaklingar ábyrgð á þeim skuldbindingum, er þeir gera tyrir fjelagsins
hönd.
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10. gr.

Skrásetning annast lögreglustjóri, þar sem fjelagið hefir heimilisfang.
Atvinnumálaráðherra setur ákvæði um, hvernig skrásetningu skuli haga, og
lætur gera eyðublöð undir tilkynningar til skrásetningar.
11- grÁ mánaðarfresti eltir að fjelag er stofnað skal stjórn þess tilkynna
það til skrásetningar. Fjelög, sem stofnuð eru áður en lög þessi öðlast gildi,
hafa tilkynningarfrest frá fyrsta aðalfundi, sem tækifæri hefir haft til að breyta
fjelagssamþyktum i það horf, sem lög þessi mæla fyrir. í tilkynningu skulu
greind þessi atriði:
1. Heiti fjelagsins, heimili og varnarþing.
2. Tilgangur fjelagsins og starfsemi.
3. Dagsetning fjelagssamþykta.
4. Full nöfn, staða og heimili stjórnenda og framkvæmdarstjóra.
5. Hver heimild hafi til að skuldbinda fjelagið með samningum og hvernig
undirskrift sje hagað.
6. Hvernig boða skuli fjelagsmönnum fundi og birta þeim fundarályktanir
eða önnur málefni, er þá varða.
Tilkynningu skulu fylgja samþyktir fjelagsins i 2 eintökum, svo og
lögboðin gjöld.
12. gr.

Nú setur samvinnufjelag útibú i öðru lögsagnarumdæmi en heimili
þess er, og skal fjelagið þá einnig skrásett þar. Tilkynning sje komin til lögreglustjóra, þegar útibúið tekur til starfa, og skal auk þess, sem fyr greinir,
geta þess, hvcr stýri útibúi og skuldbindi fjelagið vegna þess.
Ef fjelag setur útibú í sama lögsagnarumdæmi og heimili þess er,
skal tilkynna til skrásetningar slofnun útibúsins og hver skuldbindi fjelagið
vegna þess.
13. gr.
Ef samþyktum fjelags er breytt eða breyting verður að öðru leyti á
því, sem tilkynt hefir verið til skrásetningar, skal tilkynna lögreglustjóra breytinguna innan mánaðar. Bústaðaskifti þarf þó eigi að tilkynna, nema maður
taki sjer bólfestu utanlands. nje heldur brevtingu á heimilisfangi fjelags innan
sama lögsagnarumdæmis. En sje heimiii þess flutt i annað lögsagnarumdæmi,
skal fjelagið skrásett þar,
11. gr.
Nú vantar i tilkynningu greinargerð um einhver þau atriði, sem skvlt
er að geta, eða henni er áfátt að öðru levti, og skal lögreglustjóri birta það
tilkynnanda, svo fljótt sem kostur er á, en fresta skrásetningu uns úr er bætt.
Rjelt er tilkynnanda að bera málið undir atvinnumálaráðherra eða leita úrlausnar dómstóla.
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15. gr,
'filkynningu til skráselningar skal lögreglustjóri tafarlaust birta i Lögbirtingablaði á kostnað tilkynnanda.
Skrá yfir allar tilkynningar, sem auglýstar hafa verið á ári hverju,
lætur atvinnuniálaráðherra birla i B-deild Stjórnartiðinda.
16. gr.
Um firinu samvinnutjelaga fer samkvæmt ákvæðum firmalaganna.
Sama er um varnarþing, stefnubirtingu og stefnufrest i málum á hendnr fjelagi.
17. gr.
Pað sem skrásett hefir verið og birt samkvæmt lögum þessum, skal
telja manni kunnugt, nema atvik sjeu svo vuxin, að telja megi hann hvorki
hafa hafl vitneskju um það nje að til þess verði ællast af honum. Nú hefir
lögskipuð birting eigi fram farið, og hefir skrásetningiii þá eigi þýðingu gagnvart öðrum en þeim, er sannanlega höfðu vitneskju um hana.

I V. k a f 1 i.
Fjelagsstjórn.
18. gr.
Ejelagsfundur hefir æðsta vald i málefnum fjelags, með þeim hætti,
sem lög ákveða og samþyktir þess.
Einn aðalfund skal halda ár livert. Aukafund gelur fjeiagsstjórn boðað, þegar henni þykir þess þörf. Enn fremur er stjórninni skylt að boða til
aukafundar, ef fjórðungur fjelagsmanna eða þriðjungur fjelagsdeilda krefst þess
skriflega og greinir fundarefni. Nú hefir stjórn eigi boðað fund innan lldaga,
eftir að henni barst krafan, og geta hlutaðeigendur þá sjálfir kvatt til fundar,
sbr. og 22. gr.
Dagskrá skal jafnan greina i fundarboði.
19. gr.
A fundum í fjelagi, sem er óskift heild, hafa atkvæði allir fjelagsmenn.
En i fjelagi, sem skiftist i deildir, hafa fulltrúar deildanna einir atkvæðisrjett.
Hve marga fulltrúa hver fjelagsdeild má senda á fund með fullu umboði, fer
eftir lölu fjelagsmanna i deildinni, svo sem samþyktir fjelagsins nánar ákveða.
Aðalfundur er Iögmætur, er meira en þriðjungur fjelagsmanna eða l'ulltrúar frá rneira en helmingi fjelagsdeilda sækja fundinn, enda sje á fundinum
íneiri hluti þeirra fulltrúa, sem þar ciga atkvæðisrjett.
Úrslitum mála á fjelagsfundum ræður afl atkvæða, nema þar sem lög
þessi eða fjelagssamþyktir mæla fyrir um aukinn meiri hluta.
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20. gr.

A aðalfundi skal kjósa stjórn, aðalmenn og varamenn, og gengur
varamaður til fulls í stjórnina, ef aðalmaður deyr, gengur úr fjelaginu eða
víkur úr stjórninni á löglegan hátt, áður kjörtínii hans er liðinn. 1 samþyktum skal tiltaka tölu stjórnenda og kjörtima, og sjeu þeir eigi færri en þrír.
Skulu þeir ganga úr á víxl, og aldrei meiri hluti á sama ári, nema óviðráðanleg atvik valdi.
Engan má kjósa i stjórn, nema hann sje fjelagsmaður.
21. gr.
Stjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur stjórnenda er á
fundi. Stjórnin fer með málefni fjelagsins milli funda samkvæmt lögum og
samþyktum fjelagsins. Úrslitum ræður afl atkvæða, en sjeu þau jöfn, ræður
atkvæði formanns.
Stjórnendur bera ábyrgð fyrir aðalfundi, einn fyrir alla og allir fvrir
einn, nema sá, er látið hefir bóka ágreiningsatkvæði í gerðabók fjelagsins.
22. gr.
Á aðalfundi skal kjósa tvo endurskoðendur og aðra tvo til vara.
Kosning þeirra gildir um 2 ár, og ganga þeir úr sitt árið hvor.
Endurskoðendur skulu vera fjelagsmenn, en mega ekki vera i stjórn
fjelagsins. Þeim er skylt að sannprófa, að reikningum beri saman við bækur
fjelagsins, enda eigi þeir aðgaug að öllum bókum og skjölum, hve nær sem
er á starfstíma fjelagsins, og er stjórninni skylt að veita þeim þær uppK’singar,
sem þeim eru nauðsynlegar við framkvæmd starfsins. Enn fremur er það
skylda endurskoðenda að hafa eftirlit með starfrækslu fjelagsins yfirleitt. Nú
verða þeir varir við misfellur, er þeir álíta fjelaginu stafi hætta af, og skulu
þeir þá hlutast til * um, að bót verði á ráðin, svo fljótt sem þörf krefur. En
takist það eigi, skulu þeir kveðja til fundar í tjelaginu og bera málið þar upp
til úrlausnar.
Endurskoðendur bera ábyrgð fyrir aðalfundi.
23. gr.
Reikningsár fjelagsins er almanaksárið. Reikningsskilum skal lokið
svo timanlega, að endurskoðun geti farið fram áður en ársfundur er haldinn.
Á aðalfundi skal ávalt leggja fram endurskoðaða reikninga fyrir umliðið ár og taka ákvörðun um þá. Nú fellir fundurinn tillögu um að samþykkja reikninga, og getur hann þá ákveðið, að yfirskoðun skuli fram fara
eftir þeim reglum, er fundurinn setur. Að þeirri vfirskoðun lokinni, skal at'
nýju boða til fundar, er tekur fullnaðarákvörðun um reikningana.
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V. kafli.

Skyldur og rjetlindi.
24. gr.
Árgjald í varasjóð íjelags og aðra óskiftilega tryggingarsjóði skal ákveða í samþyktum, eigi minna samtals en svarar l°/o af viðskiftaveltu. —
Vexti af innstæðu skal árlega leggja við höfuðstól. Fje má ekki greiða úr
varasjóði, nema eflir tillögu fjelagsstjórnar, i samráði við endurskoðendur
og með samþykki aðalfundar, enda sjeu tillögunni fylgjandi eigi færri en ’/s
þeirra fjelagsmanna eða fulltrúa, sem atkvæðisrjett eiga á fundinum.
25. gr.
í samþyktum skal ákveða árlegt ullag í stofnsjóð tjelagsins, hve mikið
það skuli vera frá hverjum fjelagsmanni og bvernig það skuli greitt. Má það
eigi vera minna en svarar 3°/o af verði aðkeyptrar vöru í þeim fjelögum, er
hafa vörukaup sem aðalverksvið. Fje stofnsjóðs skal notað sem veltufje í
þarfir fjelagsins, og skulu vextir lagðir við höfuðstólinn um hver áramót.
Stofnsjóöseign hvers fjelagsmanns fellur til útborgunar:
a. Við andiát hans.
b. Við burtflutning af fjelagssvæði.
c. Við gjaldþrot hans.
d. Verði hann fátækrastyrksþurfi.
Pegar stofnsjóðseign fjelagsmanns verður meiri en svo, að nemi árlegri úttekt hans, eins og hún hefir verið að meðaltali 5 næstliðin ár, má
greiða það, sem umfram er, enda hafi hann ekki skift við fjelagið skemur
en 15 ár.
Aldrei má þó borga út stofnsjóðseign, lyr en cigandi hefir int af hendi
allar fjárhagslegar skuldbindingar, er á honum hvíla sem ljelagsmanni.
Að öðru leyti er stofnsjóðsfje óuppsegjanlegt, og verður ekki selt nje
af hendi Iátið á annan hátt, nema með samþykki fjelagsstjórnar.
26. gr.
Samvinnufjelög með samábyrgð hafa heimild til að stofna og starfrækja innlánsdeild, er tekur við innlögum frá fjelagsmönnum til ávöxtunarsem
rekstrarfje. Um útborganir á innfögum fer eftir ákvæðum fjelagssamþykta.
ril tryggingar fyrir fje því, sem lagt er i innlánsdeild, er varasjóður
fjelagsins og aðrar eignir þess, ásamt sameiginlegri ábyrgð fjelagsmanna.
27. gr.
Heimilt er samvinnufjelögum, er leysa borgarabrjef, að hafa verslunarviðskifti við utanfjelagsmenn, hvort beldur er aðaldeild fjelagsins eða útibú.
Enn fremur er þeim heimilt að hafa úfsölustaði i sama kauptúni, svo marga
sem viðskiftaþörf krefur.
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VI. kafli.
Sanwinnusambönd.
28. gr.
Ef 3 eða fleiri samvinnufjelög með liku verksviði koma sjer saman
um að mvnda samband sem sjerstakt fjelag, skulu um stofnun þess, skrásetningu og skipulag gilda sömu ákvæði sem um samvinnufjelög yfirleitt, að
þvi levti sem þau eiga við.
Hvert það fjelag, sem fullnægir ákvæðum laga þessara og skilyrðum
þeim, er sambandið setur, hefir rjett til upptöku.
29. gr.
Æðsta vald i sambandsmálum er i höndum fulltrúafunda. Eulltrúar
eru kosnir af fjelögum þeim, ?em eru i sambandinu, og fer tala þeirra, er
hvert fjelag má senda á sambandsfund, eftir tölu fjelagsmanna, svo sem samþvkfir sambandsins nánar ákveða.
Einn aðalfund skal halda ár hvert, og aukafundi þá er stjórn þess
þykir nauðsvn á eða meiri hluti fulltrúa óskar. Sambandsfundur er lögmætur,
þegar meiri hluti fulltrúa sækir fundinn. Úrslilum mála ræður afl atkvæða,
nema þar sem lög þessi eða sambandssamþvklir niæla fvrir um aukinn
meiri hluta.
30. gr.
Sambandsstjórn skal kosin á aðalfundi, og sjeu í henni eigi færri en
þrír menn. Stjórnin boðar til fulltrúafunda og undirbýr fundarmálefni, l’ramkvæmir fundarályktanir og annast störf milli funda, leggur fyrir aðalfund
endurskoðaða reikninga sambandsins fvrir næsta ár á undan, hefir umsjón
með sjóðeignum, húsum, áhöldum og öðrum eignum, og gætir hagsmuna
sambandsins í öllum greinum.
Sambandsstjórn ræður framkvæmdarstjóra til þess að standa fyrir
starfrækslu sambandsins, sjá um viðskifli og annast reikningsskil. Ilún gerir
við hann starfssamning, er skal lagður fyrir fulltrúafund lil álita.
31. gr.
Endurskoðun reikninga hafa á hendi tveir menn, er aðalfundur kýs.
I’eir skulu rannsaka reikningsskil, starfrækslu og allan hag sambandsins.
Tillögur þeirra skulu lagðar fvrir aðalfund til úrskurðar ásamt ársreikningum.
Heimilt er sambandsstjórn að hafa eftirlit með öllum fjelögum í sambandinu, á þann hátt að láta trúnaöarmann sinn rannsaka reikninga þeirra,
starfshætti og efnahag. Yfirskoðunarmaður þessi hlutast til um, að bót sje á
ráðin, ef misfellur eru, og gefur fjelagssfjórn leiðbeiningar í því, sem betur
má fara, en lætur sambandsstjórn i tje skýrslu um árangur af rannsókninni.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþÍQg).
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VII. kafli.
Fjelagsslit.
32. gr.
Samvinnufjelagi skal slíta, ef ályktun um það er samþykt á tveim lögmætum fjelagsfundum i röð og henni eru fylgjandi eigi færri en 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna, enda hafi málið verið borið undir fjelagsmenn milli
funda og samþykt af þeiin með meiri hluta atkvæða.
33. gr.
Þegar fundur ákveður fjelagsslit, getur hann annaðhvort afhent fjelagshúið skiftarjetti til meðferðar eða kosið skilanefnd lil þess að fara með mál
fjelagsins, meðan á fjelagsslitum stendur. I skilanefnd er einn maður eða fieiri,
löggiltir af dómsmálaráðherra. Skilanefnd kemur í stað stjórnar fjelagsins og
hefir samskonar vald og skyldur og ábyrgð. En fjelagsfundur getur selt nefndarmenn frá starfinu, hve nær sem er. Meðan skilanefnd stjórnar fjelagi, gilda
reglur laga þessara um fjelagsfundi, reikningsskil og endurskoðun.
Um meðferð skilanefndar á fjelagsbúi gilda ákvæði skiftalaganna, að
þvi leyti sem við á, og ber skilanefnd að haga störfum sínum eftir þeim. Fjelagsslit skal jafnan tilkynna lögreglustjóra, og skal hann þá afmá skrásetningu
fjelagsins.
34. gr.
Sömu aðiljar, sem ráða fjelagsslitum, geta slöðvað þau á hvaða stigi
sem er, fengið fjelagsbúið aftur afhent sjer i hendur og haldið áfram starfsemi fjelagsins af nvju. En þar að lútandi ályktun skal vera samþykt með
sama hætti og hin upphaflega ályktun um fjelagsslitin.
35. gr.
Stjórn samvinnufjelags er rjett og skylt að framselja bú þess til gjaldþrotaskifta á sama hátt, sem einstakur maður getur gert eða er skyldur að
gera um bú sitt. Á henni hvíla samsvarandi skyldur sem einstökum mönnum til þess að veita skiftarjetti uppljsingar um búið, enda liggur sama við,
ef út af er brugðið.
Skiftarjettur skal tilkynna til skrásetningar upphaf og lok gjaldþrotaskilta.
36. gr.
Ef svo ber til, að samvinnufjelag, sem skrásett hefir verið, fullnægir
ekki ákvæðum laga þessara, og þess er ekki kostur að koma þvi aftur í
löglegt horf, er stjórn fjelagsins skylt, innan eins árs, að tilkynna það lögreglusljóra, svo að skrásetning þess verði afmáð, enda nýtur það úr því engra
rjellinda samkvæmt lögum þessum.
37. gr.
Bækur fjelags, sem slitið er, eru ríkiseign, og skal afhenda þær á þjóðskjalasafnið. Sama gildir um bækur annara fjelaga, sem orðnar eru eldri en
svo, að nota þurfi í þarfir fjelagsins.
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VIII. kalli.
Ymisleg ákvœði.
38. gr.
Pangað til fram hefir farið gagngerð endurskoðun á löggjöfinni um
tekjur sveitar- og bæjarsjóða, greiða samvinnufjelög gjöld til þeirra sem hjer segir:
1. Skatt af lóðum og öðrum fasteignum, eftir því sem lög mæla fyrir.
2. Útsvar af arði, sem Ieiðir af skiftum við utanfjelagsmenn, eftir sömu
reglum og kaupmenn á staðnum, samkvæmt ákvörðun skattanefndar,
bvgðri á skýrslu, er hlutaðeigandi fjelag gefur henni. En vanræki Ijelagið
þetta framtal, skal skattanefnd áætla tekjur af þessum viðskiftum, og
byggist útsvarið á þvi.
3. Fastan skalt, 2°/o, af virðingarverði þeirra húsa, sem fjelagið notar við
starfrækslu sina. Pó skulu ekki þar með talin hús, sem notuð eru aðalIega til liknarstarfsemi eða fræðslu, t. d. sjúkrahús, bókasöfn, skólar o. s.
frv. Skatturinn fellur jafnt á, hvort sem fjelagið á húseignina eða tekur
hana á leigu, og skal jafnan vera bygður á siðasta fasteignamati.
úm gjöld til rikissjóðs fer eftir almennum lögum.
39. gr.
Ef stjórnendur eða skilanefndarmenn herma visvitandi rangt eða villandi í skýrslum, reikningum, auglýsingum eða yfirKsingum til fjelagsfunda
eða forráðamanna, eða í tilkynningum til skrásetningar, skulu þeir sæta sektum eða fangelsi, samkv. 26. gr. hinna almennu hegningarlaga, nema verkið
varði þyngri refsingu að lögum.
Sömuleiðis liggja sektir við, alt að 2000 kr., ef þeir herma visvitandi
eða af stórfeldu gáleysi rangt eða villandi í öðrum skjölum, viðskiftabrjefum,
umburðarbrjefum eða tilkvnningum um eignir og efnahag fjelags, er þeir stýra.
Enn freinur varðar það sektum, alt að 1000 kr., að vanrækja tilkynningu til skrásetningar lögum þessum samkvæmt.
10. gr.
Mál út af brotum þeim, sem um er rætt i undanfarandi grein, skulu
rekin sem almenn lögreglumál. Sektir renna í rikissjóð.
11. gr.
t'ijöld fyrir störf þau, sem lögreglustjórum eru falin í lögum þessum,
renna i ríkissjóð, og eru þau seni lijer segir:
a. Fyrir skrásetningu fjelags, sem eigi hefir verið skrásett áður . . . kr. 30,00
b. Fyrir skrásetningu útibús................................................................ —
20,00
c. Fyrir skrásetningu breytinga eða viðauka við eldri skrásetningu . — 15,00
d. Fyrir að afmá skrásetningu greiðist helmingur af ofanrituðumgjöldum.
12. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922, og eru þá um leið úr gildi fallin
öll þau ákvæði, er koma i bága við þessi lög.
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(B. XLII, 7).
K<l.

345. Ilrej tingartillögur

við frv. til laga um slofnun Ríkisveðbanka Islands (þskj. 337).
Krá fjánuálaiáðherra.
1. Við 4. gr. 5. niálsgr. falli burl.
2. — 4. — tí. málsgr. orðist svo:
Nú kemur fram tap á skuldahrjefuin þeim, sem lögð verða út
stofnsjóðnum samkvæmt 1.—3. lið þessarar gr., og bætir ríkissjóður honum það, er á vantar.
3. — 4. — 1. málsliður 7. málsgr. orðist svo:
Af stofnfjenu greiðir bankinn 4° o ársvexli.
4. — ltí. — 2. málsl. 1. málsgr. falli burt.
5. — 41. — t stað orðanna »gegn 2000 kr...............hvers þeirra« í niðurlagi 3.
málsgr. komi:
án sjerstakrar þóknunar.
tí. — 42. — Aftan við 3. málsgr. hætist:
Meðan það skipulag er um stjórn hankans, sem í 3. málsgr. 41.
gr. segir, skulu endurskoðunarmenn Landshankans endurskoða
reikninga Ríkisveðbankans án sjerslakiar þóknunar.

(A. XXVIII, 1).
340. Fruinvarp

til laga um bifreiðaskatt.
(Eftir 2. unir. í Xd.).
1-

At bifreiðum, sem uolaðar eru til mannllutninga, skal árlega greiða í
skatt til rikissjóðs 12 kr. al' hverri hestorku vjelarinnar.
Sama gjald greiðist af reiðhjólum ineð hreyíivjel.
2. gr.
Bifreiðar, sem eingöngu eru notaðar lil llutninga, greiða þriðjung gjalds
þess, er ræðir um i 1. gr.
3. gr.

Endanþegnar skatti þessum eru bifreiðar erlendra sendisveila og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi islenskir ríkisborgarar.
Enn fremur eru undanþegnir þessum skatti vagnar, sem renna á spori
eða eru notaðir eingöngu af slökkviliði.

f’ingskjal 346

347

861

Stjórnarráðið getur undanþegið skatti jiessum biíreiðar, sem eingöngu
eru notaðar í opinberar þarfir.
4. gr.
Skattur þessi fellur í gjalddaga 1. júli ár hvert, i fyrsta skifti 1922, og
innheimtist at lögreglustjóra þar, seni bifreið eða bifhjól er skrásett. (ijaldskylda telst frá afhendingu bifreiðarmerkis, ef um nýskrásetta bifreið er að
ræða, en ella frá 1. júlí 1921, og reiknast skatturinn hlulfallslega fvrir part úr
ári, hvort sem svo stendur á, að merki heíir verið afhenl á gjaldárinu eða
gjaldskvld bifreið hefir ónýtst. Skatturinn lelst aðeins fyrir heila mánuði,
þannig að 15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minna broti skal slept.
Skattinn skal sá greiða, sem er eigandi á gjalddaga eða siðast var eigandi,
ef bifreið er ónýtt.
Skatturinn hefir lögtaksrjett, enda er bifreiðin að veði fyrir honum, og
gengur það veð fyrir öðrum veðum.
Lögreglustjórar greiða skaltinn i ríkissjóð, eftir sömu reglum og aðrar
tekjur hans, og um reikningsskil fer eftir því, sem stjórnarráðið skipar fvrir.

(A. XLI, 3).
V<l.

347. Velndarálit

um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1922.
Frá fjárveitinganefnd.
Fjárveitinganefndin hefir nú starfað frá þingbvrjun og helir hún á þeim
tima haldið samtals 44 fundi, og hefir enginn þeirra staðið skemur en 2 klukkustundir og nokkrir fullar 3.
Raddir hafa heyrst um það utan þings og innan, að frv. það, sem bjer
um ræðir, væri óvenju síðbúið frá nefndinni, og þykir því hlýða að gera nokkra
grein fvrir staríi nefndarinnar.
Eins og áður hefir verið uin getið í framsögu víð fjáraukalagafrv. 1920 —
1921, þá hefir það fi v. taíið nefndina meira en þetta frv. og miklu meira en
dæmi eru til áður, því að af þeim 44 funduni, sem áður um getur, hafa að
inestu levtí farið 30 til þess að ræða það frv. og skjöl [>au, ei að því lutu. Fjárveitinganefndin hefir því haft þetta frv. til meðfeiðar á 15 til 20 fundum, og borið
saman við afrek undanfarandi þinga, mun þelta engu ver untiið.
Enn fremur
iná geta þess, að stjórnin, þingmenn og aðrir inálsaðiljar, hafa komið á fundi
nefndarinnar og ílutt fyrir henni eða inælt með ýmsuin eiindum, er frv. snerta.
Má því nærri geta, að þess konar heiinsóknir tefja fvrir störfum nefndarinnar,
en eiu þó engu að stður meira og minna nauðsynlegar, ef nefndin á að gæta
allrar samviskusemi við afgreiðslu þeirra mála, sem til hennar er vísað.
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Skjöl þau og erindi, sem að frv. þessu lúta, og nefndin hefir haft til yfirlestrar, eru að tölu 180, og sum allumfangsmikil.
Aður en nefndin víkur að einstökum breytingartillögum, skal um það
getið, að henni virðast tillögur stjórnarinnar, þegar um áætlunarupphæðir er að
ræða, mjög svo gætilegar.
A undanförnum þingum hefir það þótt við brenna, að stjórnin ætlaði
þessar upphæðir of lágar, en nú virðist nefndinni þetta fulikomlega lagfært, og
gerir hún sjer meira að segja vonir um, að verðgildi íslenskra peninga hækki
svo á næsta ári, að sparnaður verði á ýmsum þessum upphæðum.
L’m stetnu nefndarinnar skal það eitt sagt, að hún hefir verið sú, að viðliafa hina ítrustu sparsemi, án þess þó að fara út í öfgar i því efni, eða þýðingarlitla smámunasemi.
12. gr.
Ólafsfjarðarbúum í Evjafjarðarsýslu er í núgildandi fjárlögum veittur læknisstyrkur, með því skilyrði, að læknir setjist þar að. Eins og vænta mátti, hefir
það reynst ógerlegt að fá lækni í þennan hjeraðshluta, og kemur styrkurinn því
að engum notum, ef framfylgja skal ákvæðum athugasemdarinnar. Fyrir þessar
sakir, og eftir tilmælum þingmanns kjördæmisins, vill nefndin setja styrk þennan
á borð með öðrum styrkjum, sem veittir eru til læknavitjana.
í núgildandi fjárlögum er aðstoðarlækninum á ísafirði veittar kr. 4000,00.
Þessum starfsmanni ríkisins hefir stjórnin engin laun ætlað í frv., en þar sem
liann er skipaður samkv. lögum nr. 34 1907, þá er ríkissjóði skylt að greiða
honum laun í samræmi við aðra slarfsmenn ríkisins. L’pphæðin er án dýrtíðaruppbótar og ákveðin með hliðsjón af launum hjeraðslæknanna samkv. lögum nr.
71, 28. nóvember 1919.
Fyrir lofsverðan áhuga einstakra manna var stofnaður radíumsjóðnr íslands, og varð stofnfje hans 150000 króna. Sjóður þessi hefir komið því til leiðar,
að keypt hefir verið radium og notað til lækninga, á líkan hátt og tíðkast í öðrum löndum. Fyrstu lækningarnar hófust um miðbik ársins 1919 og hefir síðan
verið haldið áfram með allmiklum árangri, og gefst þingmönnum kostur á að
kynna sjer þá starfsemi, eftir skjölum þeim, sem Alþingi hafa borist, enda hafa
dagblöðin birt um það skýrslur.
Kekstrarkostnaður við stofnun þessa hefir orðið svo mikili, að ofviða er
vöxtun sjóðsins, og eftir skýrsluin læknisins er auk þess nauðsyn á að auka
efnisforðann. Að vísu er liægt að greiða þetta hvorttveggja af efnuin sjóðsins, en
ef svo væri framhaldið, þá mundi hann skjótt ganga til þurðar, og hlyti þá til
ríkisins kasta að koma að standa straum af þessari stofnun, þar sem ekki gæti
komið til mála að leggja niður lækningar þessar hjer á landi. — Nefndin vill því
þegar í stað hlaupa undir bagga með fvrirtækinu, og viðurkennir með því nvtsemi
þess og framtakssemi frumkvöðlanna.
Samkvæmt núgildandi fjárlöguin er það fyrirskipað, að ríkissjóður greiði
60 aura fyrir hvern legudag sjúklinga í sjúkrahúsum og sjúkraskýlum, upp í
rekstrarkostnað þeirra. Ný og endurbælt sjúkrahús bætast árlega við, svo legudögum sjúklinga hlýtur að fjölga, og álítur nefndin því, að áætlunarupphæð sú,
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er stjórnin gerir ráð fyrir, sje of lág, og vill því hækka hana að nokkru, en telur
þó alls óvíst, að þessi upphæð muni hrökkva.
Fram að þessum tíma hefir byggingarstvrkur sjúkrahúsa og sjúkraskýla
verið bundinn við íbúatölu læknishjeraðanna. Reynslan hefir orðið sú, að styrkurinn hefði alls ekki komið að notum, ef þessu ákvæði hefði verið framfylgt, enda
hefir þingið þegar virt þetta ákvæði að vettugi. Fyrir þessar sakir vill nefndin
fella þetta niður og miða styrkinn að eins við þriðjung kostnaðar.
A Eyrarbakka er nú verið að reisa allstórt sjúkrahús, sem áætlað er að
kosti alt að 240 þús. kr., og sjer nefndin ekki annað fært en að styrkja þá byggingu eftir uppteknum hætti, og ætlast því til, að styrksupphæð sú, er hún mælir
með, renni þangað, en gerir ekki ráð fvrir, að reist verði fleiri sjúkrahús á næsta
ári. Þess skal getið, að í sjúkrahúsi þessu á að útbúa 2 stofur fyrir berklaveika
sjúklinga; er það gert eftir tilmælum berklaveikisnefndarinnar. Petta mun valda
nokkrum aukakostnaði, og vill fjárveitinganefndin mæla með því, að sá kostnaður
skiftist að jöfnu milli rikissjóðs og hjeraðsins.
Geta má og þess, að ísfirðingar hafa einnig í hyggju að reisa hjá sjer
vandað sjúkrahús í mjög náinni framtið. Hefir styrks verið óskað einnig þangað.
Nefndin sjer ekki fært, af fjárhagslegum ástæðum, að styrkja sama árið nema
eitt slíkt fyrirtæki, en telur sjálfsagt, að þetta sjúkrahús fái á sínum tíma sama
styrk og önnur.
í núgildandi fjárlögum er styrktar- og slysasjóði verkamanna veiltur
styrkur. Nefndin vill mæla með því, að þessu sje áfram haldið, en færir styrksupphæðina niður, þar sem áður hafa verið alveg sjerstakar ástæður fyrir hendi,
sem ekki eru nú lengur.
Um styrkveitinguna til »Líknar« nægir að vísa til álits nefndarinnar um
fjáraukalagafrumvarpið.
Milliþinganefndin í berklaveikismálinu leggur til, að seltar sjeu á stofn á
4 eða 5 stöðum á landinu stöðvar, er annist um ókeypis rannsókn á hrákum
sjúklinga. Fjárveitinganefndin telur þetta þaiflegt og vill því taka upp þessa tillöguUpphæð sú, s?m áælluð er, er nokkuð hærri en berklaveikisnefndin tiltekur, af
þeim ástæðum, að gera verður ráð fyrir, að fvista árið verði dýrast, vegna prentunar eyðublaða, kaupa á umbúðum og öðrum gögnum;
Áðurgreind nefnd leggur einnig mikla áherslu á, að komið sje á fót berklavarnarfjelagi, með liku sniði og annarsstaðar á Norðurlöndum. Til þess að hvetja
menn til að beitast fyrir þetta mál, þá vill fjárveitinganefndin heimila stjórninni
að hlaupa undir bagga með þessu fjelagi, ef það verður stofnað. En það ræður
af líkum, að stjórnin greiðir ekki styrk þennan nema stjórn heilbrigðismálanna
fallist á lög fjelagsins og fyrirætlanir. Að öðru leyti skal um þessi tvö síðastnefndu
atriði vísað til álits milliþinganefndarinnar í berklaveikismálinu.
Það er engum vafa undirorpið, að eitt af helstu skilyrðunuin fyrir þvi,
að heilbrigðismál vor komist í gott horf, er það, að sem flestum Iærðum hjúkrunarkonum sje á að skipa i sjúkrahúsum og í sveitum. Enn sem komið er er ekki
unt að veita nægilega fræðslu í þessari grein hjer á landi, og hefir það því áður
tíðkast og þótt sjálfsagt, að ríkið veitti nokkurn styrk til náins og utanfara í
þessu skyni. Prjár konur hafa nú sótt um siíkan styrk, og þar sem meðmæli
þeirra og skilríki benda á, að þær muni verða starfinu vaxnar, þá vill nefndin
veita styrkbeiðnum þeirra eindregin meðmæli.
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Síðustu 4 — 5 árin hefir engin lærð Ijósmóðir verið í Grímsey og ekkert
útlit fyrir, að hún muni fást þangað íyrst um sinn, með þeim kjörum, sem því
starfi fylgja. En það liggur í augurn uppi, að hvergi mun öllu meiri nauðsyn á
vel mentaðri Ijósmóður en á svo afskeklum stað, þar sem ekki er í annað hús
að venda, er hjálpar þarf við. Það virðist því sjálfsagt að rjetla Grímseyingum
hjálparhönd með ofurlítilli styrkveilingu, ef ske kynni, að nauðsynin vrði þá
hætt. Enn fremur má geta þess, að sú er hugmvndin, að láta þessa konu, ef hún
fæst, menlast einnig í hjúkrunarstörfum.
13. gr.
Fjárveitinganefndin sjer ekki fært að hrófla nokkuð verulega við þessari
grein, eða gera breytingartillögur um þær framkvæmdir, sem hún ræðir um. Er
það einkum fjárhagsútlitið, sem er þessa valdandi, enda jafnvel tvísj’nt, hvort unt
verði að framkvæma það, sem frumvarpið leggur til. En þrátt fvrir þetta vill
nefndin þó ekki, að svo komnu, gefa stjórninni neinar heimildir tilfrestana; virðisl henni rjettara að næsta þing taki ákvarðanir um það, ef þörf þvkir þá.
13. gr. B.
núgildandi fjárlögum eru veittar 12 þús. krónur til þjóðvegarins frá
Hrútafjarðarbotni i Gilsfjarðarbotn (Krossárdalsvegarins). l’nnið hefir verið fyrir
urn 8000 kr. af þessari upphæð. Gerir vegamálastjóri ráð fyrir að láta ekkert
vinna að þessum vegi næsta suiuar. Nefndinni þykir því rjett að endurveita það,
sem afgangs er, og bæta nokkru við, því að ella inundi tæpast ómaksins vert að
hefja þar vinnu. Er þetta samkvæmt tillögum vegamálastjóra.
í núgildandi og eldri íjárlögum hafa staðið 1000 kr. til dragferju á
Skjálfandafljóti. l’pphæð þessi hefir aldrei verið notuð, vegna þess að hún, sakir
dýrtíðai innar, liefir reynst alt of lítil. Xú hafa I’ingeyingar óskað, að veittar yrðu
3000 kr. í þessu skyni, og þar sem nefndinni virðist skiljanlegt, að Iægri fjárveiting komi ekki að nolum, en þöifin á hinn hóginn viðurkend á undanföinutn
þinguin, þá vill hún mæiá með þessari styrkbeiðni.
í

14. gr.
A. b. 3. I’reslurinn í Reykjaholti befir farið þess á leit, að húsabætur væri
þar gerðar á ríkiskostnað. Nefndin teldi best á því fara, að ríkið ætti öll embættismannaselur, en tæki aftur af þeim húsaleigu eða teldi afnot húsa og jarða
með í launum þeirra. En jafnvel þótt þetta ráð vrði eigi tekið, telur nefndin
þó sjálfsagt að sinna þessari beiðni. Því að engum er betur til þess trúandi en
rikinu, að sjá unr, að húsakynni sje sæmileg á garði Snorra Sturlusonar. Nú
hefir húsagerðarmeistari gert uppdrált að miklum og fögrum húsabæ, erþarskuli
gera. En með því verðlagi, sem nú er, þykir eigi gerandi að ráðast í fyrirtækið
næsta ár, Pó vill nefndin leggja til, að þegar á komanda vetii verði hafinn undirhúningur þeirrar húsagerðar, og leggur því til þessa litlu fjárveiting.
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Nefndin leggur til, að prestinum á Desjarmýri verði veittur styrkur til
hiisabóta, með sama hætti sem stjórnin leggur til um Sandfell og Saurbæ. En
þar sem telja má víst, að prestarnir leggi eigi alllítið fram til liúsagerðarinnar,
°ð auk þcss verða að svara álagi á öll hús staðarins þegar þeir fara, þykirnefndinni eigi rjett að taka 6% af styrksupphæðinni í leigu, og Ieggur því til, að það
skilyrði verði telt úr.
A. b. 4. Nefndin taldi nauðsyn á að veita lítið eitt meira en stjórnin
leggur til i viðbót við eftirlann fátækra presta og prestaekkna.
A. b. 7. Nefndin hefir bætt þar á eftir nýjum lið inn í. Hafði biskup
farið frain á nokkru meiri styrk og ætlað hann þrem mönnum, til þess að sækja
lúterskt kirkjuþing í Uppsölum, slíkt sem eigi hefir haldið verið slðan siðaskifti
urðu. Taldi nefndin ótækt, að ísland ætli þar engan mann á þvf þingi, en ekki
náðist samkomulag um hærri veiting en 2500 kr.
B. I. a. Hjer hefir nefndin sett aftur inn slyrkinn til Magnúsar dócents
Jónssonar, er sennilega hefir fallið úr af vangá hjá stjórninni. Því að eins mun
styrkur þessi hafa verið veittur til rannsókna á íslenskri kirkjusögu, að ætlast
hefir verið til, að hún stæði lengur en tvö ár, og mun því auðsótt að veila
styrkinn áfram.
B. I. g. Nefndin taldi eigi sæmilega gert til háskólaritarans, ef hann fengi
minna kanp en 2000 kr. Starfið er allmikið, og reikningshald og ábyrgð fylgir
þvf, svo að áreiðar.legan mann þarf til að gegna því. Jón Rósenkranz hefir reynst
ágætlega, og má fagna yfir þvi, að þar er starf til handa þessum lækni, er varð
á ungum aldri ófær til atvinnu sinnar, sakir sjúkleika, en því fremur þarf hann
að njóta þeirrar vinnu, sem hann er fær um að inna af hendi.
B. II. Þegar fjárveitinganefnd setti inn i siðustu fjárlög 8000 kr. til islenskra stúdenta i erlendum skólum, þá var svo til ætlað. að þar væri uin áatlunnrupphæð að ræða, því að nefndin vissi þá eigi, hve margir mundu styrksins
þurfa. En það þótti henni sjálfsagt, að stúdentar væri eigi ver haldnir, er þeir
ætti að fá styrk af ættjörð sinni, en þeir voru áður, meðan þeir nutu garðstyrks.
En það þótti nefndinni hæfilegt, að þeir fengi 100 kr. á mánuði hver. Nú hefir sú
raunin á orðið, að stúdentar hafa eigi fengið meira en fjórðung þess, er nefndin
hafði ætlað þeim, og er hörmulega farið. Nú leggur nefndin þvf til, að beinlínis
verði fast ákveðið, að hver stúdent fái 100 kr. á mánuði, sem annars á að fá
styrk samkvæmt athugasemdinni, og væntir hún þess, að nú verði eigi misskilið.
B. VI. 3. Nefndin vill eigi, að skipstjóraefni tari á mis við þá fræði, er
Sveinbjörn er manna færastur að veita.
B. XII. a. Stjórn kvennaskólans í Reykjavík hefir sannað fyrir nefndinni,
að skólinn verði að hætta, ef hann fái minni styrk en farið er fram á í brtt.
nefndarinnar. Enn hefir hún sýnt, að skólagjald er hvergi svo hátt sem þar, og
þó sje skólinn svo fjölsóttur, að þangað koma miklu færri en vilja. Áhugi þessAlþt. 1921. A. (33. löggjafarþing),
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arar stjórnar og óstngirni er og allrar virðingar og þakkar vert, svo aö nefndinni
þykir ekki áhorfsmál að halda skólanum við. Sama er um kvennaskóla á Blönduósi.
B. XIII. 1. Hjer hefir nefndin sett inn nýjan lið, eftir ósk fræðslumálastjóra og samkvæman beiðni hans.
B. XIV. a. Nefndin hefir gerbreytt þessurn lið. Fyrst er sú breytinganna,
að upphæð er hækkuð nokkuð, þótt betur þyrfti, ef vel væri. Slíkir gagnfræðaskólar fyrir almenning ætti að vera í hverri sýslu, og ætti allir 16—20 ára að
vera skyldir að stunda þar nám 2—3 vetur. Ætti skólar þessir að gera menn
almcnt færa um að kenna sjálfir börnum sínum siðar, og yrði þá að sönnu að
kosta miklu til þcssara skóla. En þá mætti aftur spara á barnafræðslunni, er
hún hyrfi aftur til heimilanna, þaðan sem hún átti aldrei að fara. önnur breyting nefndarinnar er sú, að enginn skóli sje nafngreindur, svo að horfið gæti úr
þingsölunum það skæklatog milli kjördæma um styrkinn, sem mjög hefir tíðkast
og haft illan enda, er skifting styrksins hefir orðið mjög af handabófi. En svo
hlýtur að verða, ef þingmenn úthluta honum með atkvæðagreiðslu, því að þá
brestur kunnugleik; sinn byggir á hverju, og hver vill sínum »tota fram ota«.
Pað eitt er eðlilegt, sem nefndin leggur nú til, að kenslumálastjórnin úthluti
styrknum eftir föstu lögmáli og hali alt eftirlit með skólunum, bæði framkvæmd,um þeirra (kenslu- og kenslugreinum), húsnæði og kenslukröftum. Þó vill nefndin
tilskilja það, að þeir fái, að öðru jöfnu, meiri styrk, sem ver standa að vígi. En
það er augljóst, að fámennar sýslur eiga örðugra en t. d. bæir eins og ísafjarðarkaupstaður og stór kauptún, þar sem miklu fleiri geta sótt til og borgað skólagjöld. Fyrir þvi á sveitaskóli að fá meiri styrk en kaupstaðaskóli, ef kenslugreinar eru þær sömu og kenslukraftar jafngóðir. Nefndin væntir þess, að bæði
þingmenn og hjeruð fallist á, að svo sje best um búið, sem nú var sagt og hún
leggur til.
B. XVIII. d. Nefndin getur eigi fallist á, að rjett sje að krefja fremur
Ingibjörgu Guðbrandsdóttur um aukavinnu fvrir kennaralaun sín við barnaskólann
en aðra kennara. Þess vegna leggur nefndin til, að hún fái sama styrk sem áður,
til þess að veita utanbæjarstúlkum ókevpis tilsögn í leikfimi, verklega og
munnlega.
B. XIX. Stefán Eiríksson er nú orðinn svo þjóðkunnur fyrír áhuga sinn
á þvi að kenna teiknun og Iistiðnað, að ekki þarf neinna sjerstakra meðmæla
með þeirri Iitlu hækkun, sem þar er farið fram á.

15. gr.
3. e. Nefndin er öll á einu máli um það, að eigi beri að veita fullnuma
listamönuum styrk, nema sjerstakar ástæður sjeu til. En þar sem þjóð vor er
fámenn og listamenn bafa því litinn markað fyrir verk sin, en lítilli þjóð þó eigi
síður þörf þeirra sólskinsblelta í lífinu, sem listin veitir, þá telur nefndin þjóðinni
það beilla vænlegast, að ríkið geri sjer að vaua að kaupa sem inest af verkum
þeirra til safna, er rikið eigi og hafi alþýðu tii sýnis, lil lærdóms og gleði og
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aukningai andlfgs auðs og fegurðargróörar. Þess vegna leggur nefndin til, að
hækkuð verði upphæðin til þess að kaupa íslensk listaverk og listiðnað. Nefndin
fer fram á lilla hækkun, sakir ótta við óáran, og sparar þó með hálfum huga,
þvi að sú óáran, sem vjer óttumst, mun leggjast einna þyngst á listamenn. En
von er uin að geta borgaö siðar, þótl landssjóður kæmist í skuld, en þáu listaverk bætir enginn, sem deyja ófædd.
3. f. Þar vill nefndin setja inn nýjan lið og veila áfram smáupphæð, til
þess að haldið verði áfram að semja skýrslu nm safnið. Fornmenjavðrður er
eigi skyldur til að vinna verkið, en nálega einn manna vel fær um það. Mun
því nær að hvelja hann lil verksins með þessari litlu fjárveitingu en að roóðga
hann með því að fella hana niður.
19. a. Slyrkurinn til skálda og listamanna hafði reynst ónógur, sem von
var, því að fyrir heimsslyrjöldina var hann orðinn 12000 kr,, og heföi því nú
átt að vera 60000 kr., ef hann skyldi vera eigi minni en þá. En hann varð eigi
hærri en 20000 kr. i siðuslu fjárlögum, og hrökk þvi eigi, sem sjá má á því, að
þingið veitir nú í fjáraukalögum viðbót við hann. Nefndin Ieggur nú til, að bann
verði færður upp i 30000 kr , en hefir til vara lægri upphæð.
Þess var fyr getið, að nefndin vill eigi styrkja fullnuma listamenn, heldur
kaupa verk þeirra, nema sjerslaklega viki viö. En þær sjerstöku ástæður eru t. d.
ferðalög að gullnámuin og uppspreltulindum listarinnar. En námsstyrk vill hún
veita efnilegum byrjendum. Þá vill hún og veita skáldum einhvern styrk. Telur
hún rjeltast, að skáldaslyrkur sje eigi veiltur nema 1—3 bestu skáldunum, og er
það þá sama sem að 1-3 ný skáld megi nú bætast við. Hinir eldri eru inn
komnir eftir annari grundvallarstefnu, en eiga þó nú rjettmæta von á framhaldi.
Þá má því eigi fella niður, en þeir mega eigi heldur sitja hinum i Ijósi.
Nefndin vill þvi, að styrk þessum, 30000 kr., verði skift svo i flokka
sem bjer segir:
a. Ferðastyrkur listamanna......................................................................... 9000 kr.
b. Skáldastyrkur

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

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

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

9000 —

c. Námsslyrkur lislamanna.......... .............................................................
d. Verðlaun fyrir snildarverk á sviði listarinnar ..................................
Færa má milli liða, ef fært þykir.
Þessir hafa sótt til þings eða stjórnar nú:
1. Jón Þorleifsson.
2. Ásmundur Sveinsson.
3. Davíð Stefánsson.
4. Benedikt Árnason.
5. Ingi T. Lárusson.
6. Sigurður Skagfeldt.
7. Stefán Sigurðsson frá Hvitadal.

9000 —
3000 —

23. Nefndin vill færa upp styrk Bjarna Sæmundssonar, svo að hann verði
1000 kr. Þessi ágæli vísindamaður befir nú haft fiskirannsóknir á hendi í 25 ár,
i fjórðung aldar, og aldre' fengið hærri styrk en 600 kr., og er þó svo laus við
að vera kröfufrekur, að hann biður ekki um neina hækkun.
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24. Nefndin vill og hækka þennan lið uin 1000 kr. Þykir henni sem eigi
inuni aí veita, ef Helgi á að geta lokið rauusóknum sinum og unnið úr því efDÍ
margvislegu, er hann hefir safnað alla sína æfi, frá því er hann kom i skóla.
Hann er nú 54 ára, og hefir jafnan verið heilsuveill.
26. Ómaklegt telur ntfndin að lækka svo fjárveiting til Guðm. Guðmundssonar Bárðarsonar, sem stjórnin hefir gert. A ferð sinui til Sviþjóðar vann hanh
sjer mikia og inaklega frægð á fundi jarðfræðinga þar, og þykir nefndinni því
eigi nema maklegt, þótt styrkur til hans sje færður í samt lag aftur.
27. Frímann B. Arngríinsson logar enn af áhuga á starfi sinu, þótt roskinn sje, og er auk þess fullur velvildar og umhyggju við unga námsmenn og
aðra, sem eiga að verða þessaii þjóð til gagns. Pykir hann þvi vel kominn að
1200 kr. styik.
36. Alþýðufræðalu stúdenla veiður nú alt dýrara en áður var, bæði fyrirlesarar og hús. Er því nauðsynlegt að hækka slyrkinn, og leggur nefndin til,
að hann verði 2000 kr. Fjelagið í Reykjavík á þá að anuast Austfirðingafjórðung,
Suðurland og Vesturland fyrir 1500 kr., en fjelagið á Akureyri Norðlingafjórðung fyiir 500 kr.
38. Listvinafjelagsstyrkinn hefir nefndin viljað hækka, og er þó helsti
litil hækkunin. Fjelagið er alveg hliðstælt við Bókmentafjelagið, áhugamikið og
framkvæmdasamt, en ungt. Pyrfti þvi helst meiri styrk en hitt.
39. Nefndin leggur til að hækka slyikinn til íþrótlasambandsins upp i
2000 kr., og auk þess að því sje leyfður fjórðungur af utanfararstyrk þeim, er
því var \eittur í siðuslu ijárlögum, en var ekki notaður. Nefndin leggur áherslu
á þessar tillögur, sakir þess, að sá fjelagsskapur og íþróltahreyfingin er vafalaus
morgunroði betri tíma með meiri þroska, meiri starfsgleði og fegurðar.
40 Stjórnin segir i athugasemdum sínum, að sá liður sje óbreyttur frá
sinni hendi, nema hvað hún hafi sett alhugasemd við, sem sjálfsögð er. En i
frv. hefir þá upphæðin misprentast, þvi að þar stendur 800 kr., en var áður 1500.
Þessa prentvillu lagar nefndin með tillögu sinni.
42. Nefndin leggur til að auka hjer nokkrum liðum. Eigi þykir þörf að
rita um fleiri en tvo af þeim.
Nefndin leggur til, að Einar Jónsson frá Galtafelli tái dálitla upphæð,
2500 kr. með verðstuðulsuppbót, á ári, svo að honum verði líft við það og hann
geti unnið að verkum sinum i friði og að þvi að skreyta húsið og búa vel um
safn sitt og auka það. Haun er fæddur þjóðhátiðarárið, og er þvi nú kominn
undir fimtugt, en niðurstöðuna af harðii baráltu, það sem af er aldri hans,
hefir hann gefið landinu, sem kunnugt er. Nú hefir þessi maður fengið mikla
viðurkenning, bæði vestan hafs og austan, hjá öllum germönskum þjóðum, og
mun því nú íslcndingum orðið ljósara en í upphafi, hversu mikils virði gjöfin er.
Nefndin hcfir komist að þvi, að J. C. Poestion er nú kominn á eflirlaun,
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sem eru allsendis ónóg honum til lifsviðurhajds, alt sakir nevðar þeirrar, sem
ríkir 1 Austurríki. Öllntn munu kunn verk þessa manns um islenskar bókmentir,
bókmentasaga mikil og merkileg, ágælt rit um sögu leiklistar bjer og snildarþýðingar á islenskum kvæðum. En hann hefir og í smiðum mikið rit nm Jón
Arason og á i handriti merkar bækur, svo sem bók um ísland frá því, er hann
ferðaðist hjer. Alt þelta mun hann ætla að gefa fslandi eftir sinn dag. Nefndin
leggur til, að þessum ágætismauni verði veittur 1500 kr. styrkur, til þess að halda
áfram starfsemi sinni, fslandi til gagus og heiðurs.
16. gr.
2. Nefndin vill auka nokkru við fjárveiting til sandgræðslu. Petta er
til þess að verja dýrmætt land skemdum, og þyrfti að veita meira. Er þetta mjög
i samræmi við vilja þings, er það veitti fje til þess að marka Markarfljóti veg og
verja landbroti.
Um styrk til búnaðarfjelaga visar nefndin til fyrri ummæla.
Gísli Guðmundsson hefir með höndum merkilegar rannsóknir á kjöli.
Ætti að sönnu sláturfjelög, búnaðarfjelög og kjötversluu landsins að kosta alla
rannsóknina, en þó leggur nefndin til að veita Gísla 2500 kr., gegn þvi, að þessir
aðiljar leggi jafnmikið i móti, að minsta kosti, eða alt sem til vantar.
Mörg atriði eru enn ónefnd, en fyrir þeim verður gerð grein í framsögunni.
Alþingi, 17. april 1921.
Þorieifur Jónsson,
formaður.
Ólafur Proppé.

Magnús Pjetursson,
fundaskrifari og frsm. fyrri hlutans.

Gunnar Sigurðsson.

Stefán Slefánsson.

Magnús Jónsson.

Bjarni Jónsson frá Vogi,
frsm. siðari blutans.

(A. X, 2).

Wd.

348. Ílefndaráltí

um frumvarp lil laga um útflutningsgjald af sild o. fl.
Frá fjárhagsnefud.
Útflutningsgjald af sild hefir á siðuií árum verið mun hærra en á öðrum
úlflutningsvörum hjeðan. Orsökin er auðsæ. Veiðiu hefir stundum verið uppgripaveiði og arðsöm mjög, en annars vegar stunduð að miklu leyti af útlendingum,
sem notað hafa landhelgi vora og kept við landsmenn. Hins vegar hefir sildar-
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útvegurinn komið mikln losi á aðra atvinnuvegi, með því að draga fjölda fólks
frá þeim að sumri og lama þá með því. Hefir fólk þetta stundum boriö meira
úr býtum á stuttum tíma en ella hefði verið, en stundum komið aflur nær tómhent til átthaganna, og vfirleitt virðist sildaratvinnan hafa orðið því og dvalarbjeruðum þess til lítilla þrifa. Þjóðfjelagshagnaður af sildveiðinni hefir þótt tvísýnn, og hefir útvegurinn að nokkru goldið þess i háu útflutningsgjaldi sildar.
Þessu háa útflutningsgjaldi, sem að vísu var lögákveðið 1919, vill stjórnin
nú halda, og getur fjárhagsnefnd fallist á, að svo verði að vera, eins og nefndin
Iika getur fallist á ákvæði stjórnarfrumvarpsins um útflutningsgjald af kjarnfóöri
og áburði úr sfld. En jafnframt telur nefndin sanngjarnlegt og sjálfsagt að veita
innlendum mönnum nokkra ívilnun um útflutningsgjaldiö af síld, þegar þeir
skaðast á útveginum, svo sem farið hefir næstliðin ár.
Um svo mikla hagsmuni, eða tjón, er að tefla fyrir þá, sem lagt hafa tje
i dýran veiðibúnað fyrir sild, að skvll og rjettmætt er að ivilna þeim að einhverju, þegar útvegur þeirra mishepnast. Þetta má verða með þeim hælti að
endurgreiða útflytjendum meiri htuta utflutningsgjaldsins, þegar skaði verður
á sölunni.
Nefndin telur þessa ivilnun fyrir innlenda síldveiðamenn því sjálfsagðari
sem knnnugt er, að aðrar þjóðir styðja þegna sina til samkepni við fslendinga
nm síldveiði, en á ivilnunina má líta eins og óbeinan stuðning rikisins við innlenda menn i þeirri samkepni, og er með honum að engu gengið á blut útlendra manna.
Með tilliti til þess, hvernig nú horfir við um síldveiði á koipanda sumri,
telur nefndin einnig rjett að láta lögin ganga þegar i gildi.
Eftir framansögðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykt með
eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 2. gr.
Aftan við greinina bætist tvær málsgreinar, þannig:
Endurgreiða má hjerlendum rikisborgurum 2/s útflutningsgjalds sildar,
ef þeir sanna áður ár líður frá útskipun, með staöfestu vottorði lögskipaös
miðlara á sölustað sildarinnar, eða á annan hátt, að hún hafi selst undir
kostnaðarverði.
Lögreglustjóri á útskipunarhöfn annast endurgreiðsluna, að fengnu
samþykki stjórnarráðsins.
2. Við 10. gr.
Fyrir »Lög þessi ......... 1. janúar 1922« komi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþingi, 16. april 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.
Þóraiinn Jónsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.
Þorl. Guðmundssou.
Jakob Möller.

Sveinn Ólafsson,
framsin.
Hákou J. Kristófersson.
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(B. XLIX, 1).

Wd.

349. Frumvarp

til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905.
Frá fjárbagsnefnd.
1. gr.
Sýslunefnd skal á aðalfundi semja áætlun fyrir hvert reiknmgsár, um
tekjur og gjöld sýslusjóðs. Að þvi leyti sem lögskipuð gjöld og aðrar tekjur
hrökkva eigi fyrir gjöldum, skal jafna þvi, sem til vantar, niður á hreppstjelög
sýslunnar, að þriðjungi eftir samanlögðu skattmati fasteigna, að þriðjungi eftir
tölu verkfærra karlmanna og að þriðjungi eftir samaniagðri fjárhæð skuldlausrar eignar og tekna af eign og atvinnu, alt i hverjum hreppi fyrir sig.
Gjald það, er þannig kemur á hvert hreppsfjelag, skal greitt úr sveita, sjóði og skal hreppsnefndaroddvifi greiða sýslumanni það á næsta manntalsþingi.
2. gr.

74, gr. sveitarstjórnarlaga 10. nóv. 1905 er úr giidi feld.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
Greinargerð.
Með frv. þvi um fasteignaskatt, sem nú er til umræðu á Alþingi og líklegt virðist, að samþykt muni verða, er gert ráð fyrir, að ábúðar- og lausafjárskatturinn falli niður og lögin uin lausafjártíund falli burt. Gn með þessu er
kipt i buitu þeim grundvelli, sem hið niðurjafnaða gjald til sýslusjóðanna, á
hreppana, bygðist á. Til þess að ráða bót á þessu, er frv. þetta fram komið, og
llytur nefndin það eftir beiðni fjármálaráðherra, en nánari grein mun verða gerð
fyrir frv. í framsögu.

j

(B. XLV, 2).

Aíd.
j
!

350. .Wefndarállt

um frv. til laga um sölu á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi í
Sigluflrði.
Frá minni hluta allsherjarnefndar.
Nefndin heflr ekki getað orðið sammála um þetta frv. Meiri hlutinn vill
samþ. frv. óbreytt, en það getur minni hlutinn ekki fallist á.
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Minni hlutinn fellst á það, að nauðsynlegt sje fyrir kaupstaðarbúa að fá
land til ræktunar og hagagöngu handa gripura, og getur þess vegna aðhyllst stefnu
frumv. að því leyti. Má í því sambandi líka benda á það, að slikar umsóknir
hefir þingið haft til raeðferðar nú og ekki mætt mótstöðu þeirri, að liklegt sje, að
þeim frv. verði að falli. Væri því mótsögn í þvi að neita Siglfirðingum um slíka
umsókn, þótt nokkuð sjerstaklega standi þar á, þar sem um prestssetur er að
ræða. En þar sem undanþiggja á sölunni íbúðarhús prestsins og önnur jarðarhús,
heimatún, haglendi fyrir gripi prestsins og rjett til mótaks, virðist þessi sala á
landi til ræktunar ekki muni þrengja um of að prestinum.
Hins vegar telur minni hlutinn varhugavert gagnvart rikissjóði, að seld
sje eyri sú, sem kaupstaðurinn stendur á, hin svo kallaða Siglufjarðareyii.
Telur minni hlutinn eyri þessa svo verðmæta, að tvímæli mikil sjeu á, að
hún verði metin svo háu verði, að ekki verði skaði fyrir ríkissjóð, ef hún verður
seld. Auk þess er líkle:t, að verðgildi þessarar kaupstaðarlóðar aukist í framtiðinni, eftir þvi sem húsum fjölgar og kaupstaðurinn stækkar.
Þó gott sje eflaust fyrir bæinn að fá þessa eyri keypla, þá verður minni
hlutinn að halda þvi fram, að ekki megi eingöngu líta á málið fiá þeirri hlið,
heldur jafnframt, hvað rjettast er gagnvart hag ríkissjóðs. Og þótt fordæmi sje
fyrir þvi, að seldar hafi verið kaupstaðarlóðir, þá telur minni hlutinn vafasamt,
hvort rjett sje að halda þeirri stefnu í framiíðinni.
Því er haldið fram af flutningsmanni, að kaupstaðarbúar geti ekki ráðið
fyrirkomulagi kaupstaðarins, gatna- og húsaskipun, ef kaupstaðurinn eigi ekki
lóðirnar. Þetta gelur minni hl. ekki fallist á, því að að því Ieyti, sem ekki næðist samkomulag við viðkomandi prest eða ríkissjóð, þá getur bæjarstjórn kveðið
á um húsa- og gatnaskipun með byggingarsauiþykt. Undanfarin reynsla bendir
heldur ekki á, að mikil hætta sje á slíku ósamkomulagi.
Af framantöidum ástæðum íæður minni hl. hv. deild til að samþykkja
frv. með eftirfylgjandi

BREYTINGU.

Milli orðanna sundanskilið sölunni er« og »íbúðarhús prestssetursins«
komi:
káupstaðarlóðin (Siglufjarðareyri).
Alþingi, 15. apríl 1921.
Pjetur Ottesen,
framsm.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.
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(B. XXIX, 4).
Etl.

351. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um samvinnufjelög.
Frá allsherjarnefnd.
Við 42. (síðnstu) gr.
Á eftir orðunnm »úr gildi fallin« komi:
að þvi er snertir samvinnufjelög.

(A. XXVIII, 5).

Híd.

353. Breytingartillög'ur

við frumvarp til laga um bifreiðaskatt.
Flutningsmaður: Jón Porláksson.
1. Viö 1. gr. Fyrir orðin »til rikissjóðs 12 kr.« komi:
9 kr.
Til vara:
Orðin »til rikissjóðs« falli burt.
2. Við 3. gr. Siðasta málsgrein falli burt.
3. 5. gr. orðist svo:
Lögreglustjórar innheimta skatlinn, og fer um reikningsskil eftir því,
sem stjórnarráðið skipar fyrir.
Af skattinum skal stofna sjerstakan sjóð, sem landsstjórnin geymir.
Heimilt er að verja fje úr sjóðnum, eftir tillögum vegamálastjóra, til þess að
greiða aukakostnað, er af því stafar að gera slitlag á vegum utan kaupstaða
úr grjótmulningi, tjörusteypu eða öðru efni, er hæfir umferð bifreiða, þegar
slikir vegir eru endurbygðir eða endurnýja þarf slitlag þeirra. Skulu þeir
vegir ganga fyrir, þar sem mest er umferð bifreiða.

(B. XL, 2).

Md.

353. Breytlngartillögur

við frv. til laga um viðauka við 19. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um launembættismanna.
Fiutningsmaður: Þorsteinn Jónsson.
1. Frumvarpið verði þrjár greinar og orðist svo:
Alpt. 1921. A (33. löggjafarþing).
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a.

1. gr.
12. gr. laganna breytist þannig:
»Hróarstungu« falli niður á eftir »Norðfjarðar«, en á eftir »Fljótsdals« kotni:
Hróarstungu.

b.

2. gr.
15. gr. laganna breytist þannig:
Á eftir »Akureyri« í þriðju málsgrein komi:
Seyðisflrði.
Fjórða málsgrein sömu greinar falli niður.

c.

3. gr.
Aftan við 19. gr. laganna bætist:
Skógarvörðurinn í Árnes-, Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu hefir
að árslaunum 1200 krónur.

2. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frv. til laga um breytingar á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun
embættismanna.

(B. XLVI, 5).

Ert.

354. Frumvarp

til laga um einkasölu á áfengi.
(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Frá 1. jan. 1922 má enginn nema ríkisstjórnin flytja hingað frá útlöndum áfengi og vinanda, sem heimilt er að flytja til landsins og í er
meira en 2’/4°/0 af vinanda (alcohol) að rúmmáli. Sendimenn annara ríkja
halda .þó rjetti sínum til innflutnings áfengis.
Lög þessi taka ekki til skipa, sem koma i landhelgi og hafa innanborðs áfengi, ef með það er farið samkvæmt bannlögum.
2. gr.
Áfengi það, sem rikisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún
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að eins lyfsölum og læknum, er bafa rjett til lyfjasölu, svo og öðrum þeim,
er bannlög heimila. Ríkisstjórnin setur nánari reglur um áfengissöluna. í þeim
reglura skal það tiltekið, hve mikið áfengi megi láta af hendi við lækna, dýralækna og lyfsala, svo að mest sje á hverju ári eða um tiltekið timabil. Skal
það ákveðið í samráði við landlækni. Um sölu áfengis til lyfja fer samkvæmt
gildandi banúlögum.
3. gr.
Það fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er ræðir um i 1. og 2. gr.,
leggur rikissjóður fram, og er rikisstjórninni heimilt að taka það að láni.

Rikisstjórnin skipar mann til að veita þessari verslun forstöðu. Hann
skal hafa lyfsalapróf og hafa á hendi eftirlit með lyíjabúðum landsins. Honum skal og skylt að útvega frá útlöndum, eftir beiðni, fyrir lækna, er hafa
rjett til lyfjasölu, lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, er talin verða i lyfsöluskránni.
Nánari reglur um starfssvið forstöðumanns verslunarinnar verða settar i erindisbrjefi, er ráðherra gefur út.
•>. gr.

Ráðherra skipar 2 menn til að hafa á hendi endurskoðun allra reikninga verslunarinnar og alls rekstrar og fær þeim erindisbrjef.
. 6. gr.
f reglugerðum þeim, er getur í 2. gr., kveður rikisstjórnin á um, hvernig fara skuli um áfengisbirgðir lyfjabúða og lækna, sem fyrir hendi kunna að
vera, þegar lög þessi koma i gildi, hvort gjald skuli greilt af þeim i rikissjóð,
eða hvort þær skuli teknar eignarnámi.
7- gr.
Á vinanda þann og áfengi, sem heimilt er að flytja til landsins og eigi
er notað til lyfja, skal leggja 25—75%, miðað við verð þess komins i hús hjer
á landi, að meðtöldum toíli. Lyfjaáfengi, svo og önnur lyf, er verslunin útvegar
læknum, seljast án hagnaðar.
8. gr.
Verslunin skal greiða lögákveðna tolla og innflutningsgjald af vörum
þeim, er lög þessi ræða um, á þeim stað, er varan fyrst er flutt á land, og á
þann hátt og á þeim tima, sem toll- og skattalög mæla fyrir.
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9. grAgódi sá, er verður af versluninni, greiðist i rikissjóð og telst með
tekjum hans. Rikisstjórnin setur nánari reglur um reikningsskil. 1 þeim reglum
má ákveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans i veltufjár og varasjóð.
10. gr.
Verslunin skal jafnan hafa nægan forða af áfengi og vinanda fyrirliggjandi i Reykjavík. Kostnað við sendingu varanna innanlands greiði viðskiftamenn verslunarinnar. Pantaðar vörur samkv. 4. gr. getur verslunin látið
senda beinf frá útlöndum til þeirra staða bjer á landi, sem óskað er.
11. gr.
Rikisstjórnin setur hámarksverð í smásölu á þær vörur, er ræðir um
i lögum þessum.
12. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 20000 kr., ef eigi liggur
þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess eru vörur þær, sem inn eru
fluttar i heimildarleysi, upptækar, og skal afhenda þær versluninni til ráðstötunar, Andvirðið telst meðal tekna hennar og rennur í rtkissjóð.
13. gr.
Með mál út af lögum þessum skal fara sem með almenn lögreglumál.

(B. XXIX, 5).

Ed.

355.

Kreytlngariillögfnr

við frunivarp til laga um samvinnufjelög,
Flutningsm.: Ginar Árnason og Guðm. Guðfinnsson.
1. Við 38. gr.
Fyrir orðin »Fastan skatt,« f upphafi 3. tölnl. komi;
Skatt, alt að.
2. — 42. gr.
Fyrir orðin »1, janúar 1922« komi:
15. júlí 1921.
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(B. XLII, 8).

Ed.

350. Frumvarp

til laga um stofnun Rikisveðbanka íslands.

(Eftir 3. umr. í Nd.).
/. Almenn ákvœði.
1- gr.
Banka skai stofna í Reykjavík, er nefnist »Rikisveðbanki íslands«. Tilgangur bans er:
1. að veita lán, trygð með veði i fasteignum á íslandi.
2. að veita lán, trygð með ábyrgð bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelaga.
3. að veita lán lil löggiltra fjelaga fasteignaeigenda, er baía með höndum samvinnumannvirki til umbóta á fasteignum, svo sem áveitur á engi, raforkuveitur, samgirðingar eða önnur álíka mannvirki, og sjeu lánin trygð með
veði i afgjöldum af eignunum, með samskonar forgangsrjetli fyrir öllum veðskuldum sem opinberir skattar væru.
4. að veita lán eða kaupa skuldabrjef, trygð með veði i fasteign og auk þess
með fullri ábyrgð rikisins.
ö. að gefa út og selja bankavaxtabrjef fyrir þeim fjárhæðum, er bankinn ver
til útlána samkvæmt ofansögðu, alt að áttfaldri uppbæð stofnsjóðs bankans.
ÖIl lán bankans skulu veitt til endurgreiðslu með ákveðnum afborgunum um langt árabil, en afborgunarlaus föst láu má aldrei veita.
2. gr.
Bankinn tekur við allri forsjá og stjórn veðdeildar Landsbanka íslands,
uieð öllum bennar skyldum og rjeltindum. Að öðru ieyti skulu lög og reglugerðir þær, er nú gilda um veðdeild Landsbankans, framvegis gilda um þessa deild
Rikisveðbanka íslands, þar til allir fjórir flokkar bankavaxtabrjefa veðdeildarinnár eru að fullu innleyslir.
*
3. gr.
Ríkissjóður leggur bankanum til stofnfje, að upphæð 3 miljónir króna.
Stofnfje þetla er eign rikisins, en endurgreiðslu þess verður ekki krafist fyrri en
bankinn hefir fullnægt öllum skuldbindingmn sinum.
Stofnsjóð bankans má auka með nýjum fjárframlögum úr rikissjóði eða
með yfirfærslum úr varasjóði bankans. Með yfirfærslum úr varasjóði verður stofnsjóðurinn þó eigi hækkaður um meira en eina miljón kr., nema ný lagaheimild
komi til.
4. gr.
Stofnfje bankans greiðir ríkissjóður af hendi þannig:
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1. Úr ræktunarsjóði íslands, i skuldabrjefum eða peningum, eina miljón kr.
2. Úr kirkjujarðasjóði, í skuldabrjefum, bankavaxtabrjefura eða peninguœ, eina

miljón kr.
3. Úr viðlagasjóði, i skuldabrjefum eða peningum, eina miljón kr.
Þar til öðruvisi verður ákveðið, rennur andvirði þeirra þjóðjarða og kirkjujarða, er hjer eftir verða seldar, inn í stofnsjóð bankans og bætist við eign ræktunarsjóðs og kirkjujarðasjóðs í stofnsjóðnum.
Nú kemur fram tap á skuldabrjefum þeim, sem verða lögð út stofnsjóðnum
samkvæmt 1,—3. lið þessarar greinar, og minkar þá eign rikissjóðs i stofnsjóðnum eins og tapinu nemur; en ef sjóðurinn við það lækkar niður fyrir 3 miljónir
kr., bætir ríkissjóður honum það, er á vantar.
Af stofnfjenu greiðir bankinn 2°/o ársvexti fyrstu 10 árin eftir stofnun
hans, en úr því 4°/o á ári. Renna vextirnir til ræktunarsjóðs, kirkjujarðasjóðs
og viðlagasjóðs, að tiltölu við eign hvers þeirra i stofnsjóði bankans.
Nú hrökkva eigi tekjur bankans til þess að greiða vexti af stofnfjenu,
og færir þá bankinn það, sem vantar á vextina, rikissjóði til tekna, og greiðist sú
inneign, án vaxta, þegar hagur bankans leyfir.
5, gr.
Hreinn ágóði af rekstri bankans skal lagður i varasjóð. Nú verður bankinn fyrir tapi, eða árstekjur hans hrökkva eigi fyrir útgjöldum, og greiðist þá það,
er á vantar, úr varasjóði.
6. gr.
Bankinn gefur út skuldabrjef, er hljóða á handhafa (bankavaxlabrjef), en
nafnskrá má þau i bókum bankans, og skal þá jafnframt ritað á brjefin, hver
sje eigandi þeirra. Stjórn bankans kveður á um lögun, útlit og fjárhæð vaxtabrjefanna, en sá af ráðherrum íslands, er hefir yfirstjórn bankans, skal hafa
samþykt orðalag þeirra og efni. Til þess að vaxtabrjefin sjeu skuldbindandi fyrir
bankann, skulu þau vera undirrituð af bankastjórn, og auk þess á þau ritað
vottorð ráðherra um, að þau sjeu skrásett i stjórnarráði íslands. Brjefin skulu
kveða á um greiðslu i íslenskri krónumynt. Þó má jafnframt á brjefunum telja
upphæðina reiknaða til útlendra peninga.
Gigendur bankavaxtabrjefanna gela fengið bankanum brjef sín til geymslu,
gegn viðtökuskirteini, eða fengið þaB innrituð og gerð óframseljanleg og óveðhæf
um sinn, með áritun bankans á brjefin, hvorttveggja eftir nánari fyrirmælum
reglugerðar.
Aldrei má vera í umferð meira af bankavaxtabrjefum en nemur áttfaldri
upphæð stofnsjóðsins, nje meira en nemur fjárhæð þeirri, er bankinn á í skuldabrjefum fyrir lánum, að frádregnum greiddum afborgunum af þeim, en að viðbættu þvi fje, er afborgað kann að hafa verið af lánunum og bíður þess að verða
notað til innlausnar vaxtabrjefum. Eigi mega heldur vaxtabrjef i umferð bera
hærri vöxtu en tilsvarandi skuldabrjef fyrir lánum.
Þó má bankinn, með samþykki stjórnarráðsins, gefa út og selja fyrirfram
bankavaxtabrjef fyrir alt að einni miljón kr. í einu. Skal þá andvirði þeirra, meðan
það biður þess að verða notað til útlána samkv. 1. gr., ávaxtað i Landsbanka
íslands eða á annan fulltryggan hátt, er stjórnarráð samþykkir.
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7. gr.

Til tryggingar vaxtabrjefum bankans er:
Skuldabrjef þau, er bankinn fær frá lántakendum, og aðrar kröfur hans.
Varasjóður bankans.
Stofnsjóður bankans.
Ábyrgð rikissjóðs fyrir 12*1-2 °/o af upphæð bankavaxtabrjefa í umferð, þegar
taka þarf til ábyrgðarinnar.
Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert i þeirri röð, sem þær eru
bjer taldar.
1.
2.
3.
4.

8. gr.

Vaxtabrjef bankans skulu gefin út í flokkum (serium). Ákveður bankastjórn, hve nær lokið skuli hverjum flokki; þó skal það ætíð gert áður en liðin
eru 8 ár frá því, er flokkurinn var opnaður. Hafa má tvo flokka opna samtímis.
9. gr.
Bankastjórnin semur og ráðherra staðfestir reglugerð fyrir bankann, er
breyta má eða bæta við þegar þörf gerist; þó mega ný reglugerðarákvæði ekki
ná til bankavaxtabrjefa þeirra, sem áður eru út gefin.
í regíugerð skal ákveðið timatakmark, er innlausn allra vaxtabrjefa hvers
flokks skal vera lokið. Þó skal aldrei ákveða innlausnartímann lengri en 55 ár,
talið frá því er flokkur er opnaður.
í reglugerðinni skal einnig kveðið á um vaxtabæð brjefanna; en hafa
má í sama flokki tvær eða fleiri deildir með misháum vöxtum, og með happvinningum (sbr. 35. gr.) eða án þeirra.
10. gr.

Vaxtamiðar bankavaxtabrjefanna og útdregin vaxtabrjef skulu innieyst í
bankanum sjálfum og í þeim peningastofnunum . öðrum eða verslunarhúsum,
innanlands eða utan, er bankastjórnin ákveður með samþykki stjórnarráðsins.
í reglugerð skal fyrirmælt, hvernig haga skuli auglýsingum um greiðslu þeirra.
Vaxtamiðar, sem komnir eru í gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkningar
sköttum og öðrum gjöldum til rikissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn ríkisins
innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á í rikissjóð.
11. gr.
Bankinn er undanþeginn öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og öðrum sköttum, og vaxtabrjef hans skulu ávalt njóta sama skattfrelsis sem skuldabrjef rikisins. Svo á bankinn og rjett á að fá ókeypis eignar- og veðbókarvottorð,
til afnota fyrir sjálfan sig.
Ákveða má í reglugerð, að embættis- og sýslunarmenn ríkisins eða bæjar-,
sýslu- eða sveitarfjelaga skuli endurgjaldslaust eða gegn hæfílegri þóknun, er
bankinn greiðir, veita honum upplýsingar og aðstoð, svo sem að láta í Ijós álit
sitt um verð fasteigna, að bafa eftirlit með viðhaldi veðsettra eigna, að annast
innheimtu árgjalda frá lántakendum eða sölu bankavaxtabrjefa, eða að inna af
hendi önnur álika störf fyrir bankann.
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II. Tryggingar fgrir lánttm.

12. gr.
Fje bankans má lána gegn veði i hverskonar fasteign, sem vera skal, ef
eignin, að áliti bankastjórnar og samkvæmt reglugerðarákvæðum bankans, er
tryggilegt veð fyrir iáni til langs tima. Lánsupphæðin má aldrei fara fram úr
’/» hlutum af virðingarverði fasteignarinnar, en innan þeirra lakmarka má i
reglugerð bankans ákveða, hve mikinn hluta verðs má mest lána út á fasteignir
einstakra tegunda eða flokka.
Nú hefir bankinn minna fje en svo tii umráða, að hann geti sint öllum
lánbeiðnum, þótt tryggingar sjeu nægar, og skuiu þá lán tii landbúnaðar sitja
fyrir öðrum. Nánari fyrirmæli til tryggingar því, að landbúnaðarlán njóti forgangsrjettar, skulu sett með reglugerðarákvæðum.
Hús og önnur mannvirki, er eldur getur grandað, má því að eins taka
gild sem veð, að þau sjeu vátrygð gegn brunahættu i vátryggingarstofnun, er
bankastjórn og ráðherra telja góða og gilda.
Hús, sem notuð eru til iðnrekstrar eða eru ætluð til einhverrar sjerstakrar,
óvenjulegrar starfrækslu, skulu eigi metin hærra til lántöku en þau mundu verð
tii almennrar notkunar.
Að jafnaði skai eigi lánað nema gegn fyrsta veðrjetti. En það telst fyrsti
veðrjettur, þótt áður hvíii fyrsta veðrjettarskuld á eigninni, ef lánið skal notað
tii þess að greiða hina eldri skuld og bankinn hefir uppfærslurjett á eftir henni,
enda haldi hann þá eftir af láninu nægilegri upphæð til að losa öll eldri veðbönd af eigninni. — Það telst og fyrsti veðrjettur, er bankinn iánar út á eign,
sem áður er veðsett honum eða veðdeild Landsbankans, til viðbótar við lán það,
er hann eða veðdeildin hefir áður veitt.
í reglugerð má þó ákveða, að bankinn geti tekið gildan veðrjett næst á
eftir veðtrygðum skuldum eða kvöðum ákveðinnar tegundar, eða til ákveðinna
stofnana, þó svo, að lán bankans, að viðbættum eldri skuldbindingum á eigninni,
fari eigi fram úr x/s, af verðgildi hennar. Af slíkum lánum má taka sjerstakt
áhættugjald, er greiðist með auknu tillagi til varasjóðs, eftir nánari fyrirmælum
reglugerðar.
13. gr.
Eignir þær, er bankinn teknr að veði, skal á kostnað lánþega virða á
þann hátt, er nákvæmar verður tiltekið i reglugerðum bankans, og skal þar meðal
annars ákveða, hvernig virðingarmenn skuli útnefndir.
Þó má í reglugerð ákveða, að sjerstök virðing vegna lántökunnar þurfi
eigi að fara fram, ef lánið fer eigi frara úr ákveðnutn hluta af virðingarverði
eignarinnar til skatts, alt að hálfri skattvirðingarupphæðinni, og önnur skilriki
eru fyrir hendi, er reglugerð nánar tiitekur.
Lántakendur skulu, svo oft sem stjórn bankans krefst, láta honum í tje
skilríki, er bankastjórnin tekur gild, fyrir þvi, að veðin hafi eigi rýrnað i verði,
svo að bankanum geti eigi verið nein hætta búin. Láti lántakandi farast fyrir að
senda slik skilriki samkvæmt kröfu bankans, eða hafi bankastjórn orðið þess
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vör, að veðsett eign hafi rýrnað í verði, getur bankinn látið fara fram skoðun
eða nýja virðingu, á kostnað lántakanda.

14. gr.
1 virðingargerðum getur bankinn látið tilgreiná sjerstaklega verð hverrar
fasteignar, eins og hún er frá náttúrunnar hendi, sjálfrar jarðarinnar eða grunnsins, og hins vegar sjerstaklega verð þeirra mannvirkja, er gerð hafa verið á jörðinni eða grunninum, svo sem jarðbóta allskonar, bygginga og annara umbóta.
Má i reglugerð bankans ákveða, að eigi skuli að jafnaði veitt hærra lán út á
neina fasteign en nemur virðingarverði mannvirkja á eigninni, en að sjálfsögðu
því að eins svo hátt, að lánið verði ekki yfir */s af virðingarverði allrar eignarinnar. Skal þá i reglugerðinni kveða nánar á um sundurgreining virðingarverðsins, og má meðal annars ákveða, að jarðabætur skuli, eftir nánar tiltekinn árafjölda, teljast til jarðarinnar sjálfrar, en eigi lengur til mannvirkja, er ætla má, áð
þær hafi löngu borgað köstnað sinn að fullu.

l
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15. gr.
Ef lán það, sem sótt er um, er að öllu eða nokkru leyti ætlað til jarðabóta eða annara endurbóta á fasteignum, er hafa i för með sjer varanlega verðhækkun eignarinnar, má við virðingargeið meta sjerstaklega þá verðhækkun og
miða lánsupphæðina við virðingarverð eignarinnar, að meðtaldri verðhækkuninni.
Af láninu má þó eigi greiða út í byrjun meira en lána mætti út á eignina óbætta,
en afganginn jafnóðum og endurbótin er gerð og kemur að gagni til verðhækkunar eigninni.
Áður én slikt lán er veitt, skal vera fyrir hendi lýsing á mannvirkinu,
kostnaðaráætlun og áætlun um arð af endurbótinni eða verðhækkun vegna hennar.
Á undan hverri útborgun fari fram skoðun eða bráðabirgðamat á mannvirkinu,
og skal aldrei meira útborgað af láninu en svo, að nemi 3/& af verði eignarinnar
eins ög endurbótinni er komið á hverjum tíma, þótt eigi yrði meira að henni
unnið að sinni.
í reglugerð skal gefa nánari fyrirmæli um lántökuskilyrði og útborgun
slikra lána.

i
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16. gr.

Lán til bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelaga, eða trygð með ábyrgð þeirra,
skulu því að eins veitt, að stjórnarráðið eða önnur yfirskipuð stjórnarvöld, þau
er hlut eiga að máli, hafi samþykt lántökuna eða ábyrgðina.
Baukinn getur hve nær sem er krafið bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelagið
um skýrslu um eignir þess og efnahag og upplýsingar um alt það, er máli getur
skift um trygging lánsins.
í reglugerð bankans skal nánar ákveðið um lántökuskilyrði og trygging
fyrir slikum lánum.

Mþt. 192t, A. (33. lðggjafarping).

í

III

882

Þingskjal 356

17. gr.
Lán samkvæmt 3. lið 1. gr. veitir bankinn að eins þeim fjelögum, er
stofnuð kunna að verða samkvæmt sjerstökum lögum og fá lögvarinn rjett til
að leggja afgjaldskvaðir á fasteignir, til greiðslu kostnaðar við samvinnufyrirtæki,
til umbóta á þeim, með forgangsrjetti fyrir öllum veðskuldum. Skal taka upp í
reglugerðir bankans nánari fyrirmæli um lán þessi og þess sjerstaklega gætt, að
afgjaldskröfur þær, er bankinn fær að tryggingu, geti á engri fasteign orðið hærri
en svara mundi til lánsupphæðar þeirrar, er bankinn gæti veitt gegn veði í eigninni samkvæmt lögum þessum og öðrum útlánsreglum bankans.
18. gr.
Nú verða stofnuð veðlánsfjelög, er ná yfir takmörkuð landssvæði, með
sameiginlegri ábyrgð fjelagsmanna, og fjelagssamþyktir þeirra öðlast staðfesting
stjórnarráðsins, enda telji bankastjórn og ráðherra útlánsreglur fjelaganna jafntryggilegar og Ríkisveðbankans; getur þá bankinn keypt skuldabrjef slíkra fjelaga
eða veitt þeim lán, gegn tryggingu i veðskuldabrjefum fjelagsmanna og öðrum
eignum hvers fjelags, auk sameiginlegrar ábyrgðar lántakenda fjelagsins. Skal þá
bankinn hafa nákvæmt ettiilit með rekstri hvers fjelags, sem nánar verður mælt
tyrir um í reglugerð, og jafnan hafa i vörslum sinum eða umboðsmanns síns
veðskuldabrjef einstakra fjelagsmanna, að minsta kosti fyrir jafnmikilli upphæð
og lán bankans til veðlánstjelagsins nema á hverjum tíma.
Tillög til vaiasjóðs (sbr. 22. og 25. gr.) af þessum lánum skulu sjerstaklega ákveðin með reglugerð, og mega þau lægri vera en af öðrum lánum bankans.
19. gr.
Bankinn getur veitt lán eða keypt veðskuldabrjef eða vaxtabrjef, sem í
sjálfu sjer eru trygð með nægilegu fasteignaveði, þótt veðin sjeu eigi eins tryggileg og krafist er annars i lögum þessum og reglugerðum bankans, ef lánin eða
brjefin auk þess eru trygð með fnllri ábyrgð ríkissjóðs. Tekur bankinn brjef þessi
með þvi gengi, er sljórn bankans og stjórnarráði íslands kemur saman um, og
skal gengið miðað við, að bankinn verði skaðlaus af kaupunum.
20. gr.
í reglugerð má ákveða liæstu og lægstu upphæð einstaks láns. Þar skal og
ákveða, hvað lánstiminn má vera lengstur fyrir hverja tegund tryggingar. Þó má
eigi ákveða lengri útlánstima fyrir neina tegund lána en 45 ár.

III. Skyldur og rjetlindi lántakenda
21. gr.
Lán þau, er bankinn veitir, má hann greiða, eftir vali hans sjálfs, í
bankavaxtabrjefum, eftir ákvæðisverði þeirra, eða i peningum, með þeirri upphæð,
sem hann getur fengið fyrir brjefin eða hefir þegar selt þau fyrir, að frádregnum
beinum kostnaði við söluna. Semja má um sölu bankavaxtabrjefa hvers flokks
yrirfram i ei.iu eða fleiru lagi, enda samþykki stjórnarráðið söluverðið.
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22. gr.
Um leið og lán er tekið skal lántakandi greiða í varasjóð bankans hundraðsgjald af lánsuppbæðinni, er reglugerð bankans ákveður, þó eigi hærra en l°/o.
Lántakandi er skyldur að tilkynna bankanum þegar í stað, ef hann gerir
verulegar breytingar á veðsettri fasteign, svo að eignin við það verði verðminni;
sömuleiðis ef eignin rýrnar til muna í verðgildi af honum ósjálfráðum orsökum.
Vanræki hann slíkar tilkynningar, getur stjórn bankans krafið hann nm gjald til
varasjóðs, alt að 1% af veðskuld hans.
Þegar veðsett fasteign er seld, skal kaupandi tilkynna bankanum eigendaskiftin skrifiega innan 2 mánaða, að viðlagðri sekt, alt að 1% af veðskuldinni, er
rennur i varasjóð.
Öll gjöld og sektir lil varasjóðs skulu trygð með veði í eignum þeim,
er bankinn hefir að tryggingu, á sama hátt og lánin sjálf og vextir af þeim.
23. gr.
Lánum þeirn, er bankinn veitir, má hann eigi segja upp, meðan lánþegi
gegnir að öllu leyti skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur svo úr sjer,
að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldunautur efgi
vátrygðum húseignum, er að veði eru og taldar eru með í virðingu til lántöku,
eða sje auglýst sala á eigninni, vegna veðskuldar með forgangsrjetti fyrir veði
bankans, eða falli á veðið eftirstöðvar af sköttum eða afgjöldum, er ganga fyrir
kröfum bankans, eða sje bú skuldunauts tekið til gjaldþrotaskifta, eða bijóti lánþegi f verulegum alriðum skyldur sinar samkvæmt lögum og reglugerðum bankans eða lánssamningum, er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins
þegar fallnar f gjalddaga fyrirvaralaust.
'
Þegar eigendaskifti verða að veðsettri eign, getur bankinn heimtað Iánið
endurgreitt að nokkru eða öllu leyti. En vilji nýr eigandi taka að sjer lánið, má
það verða, ef eignarheimild hans er sönnuð og bankastjórnin samþykkir.
Avalt þegar lán er fallið í gjalddaga, getur bankinn, til lúkningar höfuðstóli lánsins, vöxtum og rjettkræfum gjöldum til varasjóðs, látið selja veðið við
opinberl uppboð, án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms, samkv. ákvæðum
í tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., eða látið leggja það
bankanum út til eignar, ef þörf er á. Bankinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir
sfna hönd við uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina,
nema þau sjeu auðsjáanlega á rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða
ónýta uppboðið með neinskonar dómsskoti.
Bankinn befir aftur á móti ábyrgð á þvi, að skuldin sje rjelt og komin
i gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu því, er
hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu. Bankinn
getur löglega samið svo um við skuldunauta sina, að uppboð á veðsettura fasteignuin megi fram fara á skrifstofu uppboðshaldara.
í stað þess að veðsett eign verði seld á uppboði, getur skuldunautur, éf
hann kýs það heldur og bankastjórnin samþykkir, afhent bankanum eignina til
fullra umráða og gefið honum óafturkallanlegt umboð til að selja hana eða verja
henni til greiðslu skuldarinnar á hvern hátt, er bankastjórn telur hentugt. Skal
V
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þá bankinn að síðnsln gera eiganda reikningsskil og skila honum því, er hann
kann að hafa haft upp úr eigninni umfram veðskuldina og allan kostnað sinn;
en að sjálfsögðu greiði skuldunautur það, er á vantar, ef eignin hefir eigi hrokkið fyrir veðskuldinni.
Nú greiðist eigi veðskuld að fullu með söluverði veðsettrar eignar, og getur
bankinn þá látið taka fjárnámi aðrar eignir skuldunauts fyrir eftirstöðvum skuldarinnar, eins og fyrir hendi væri dómur eða sátt, fallin í gjalddaga. En skuldunaut er frjálst að höfða mál gegn bankanum, til entjurgreiðslu Qg skaðaþqta, i:f
hann telur kröfur bankans eigi rjettmælar.
24. gr.
Þegar veðsettar eru eignir, er eldur getur grandað og (aldar ern með I
virðingu til lántöku, skal lántakandi framselja bankanum kröfu sína til brunabótanna, ef þær skyldu brenna. Getur bankinn krafist þess að annasf sjálfui
greiðslu hinna árlegu vátryggingariðgjalda, gegn þvi, að árleg ákvæðisgjöld lánþega
til bankans hækki að sama skapi, svo að bankinn verði skaðlaus.
Nú verður brunatjón á veðseltri eign, og skal þá bankinn hefja brunabæturnar og greiða lánþega af þeim svo mikið, sem stjórn bankans telur óhætt,
svo að lánið sje fulltrygt. Eftirstöðvar brunabótanna getur bankinn, eftir ósk lánþega, geymt og ávaxtað um alt að tveggja ára tíma, og greitt lánþega Qeð er
hann hefir endurreisl eignina að öllu eða svo miklu leyti, að bankastjórn telji
veðið tryggilegt. Ella skal taka fjeð upp í lánið sem aukaafborgun.
25. gr.
Skuldunautar bankans skulu greiða vexti, afborganir og tillög til varasjóðs i einu lagi, með jafnri upphæð samtals hvern gjalddaga, en gjalddagar sjeu
einn eöa tveir ár hvert, eflir ákvædum reglugerðar.
Vextir af hverju (áni skulu ávalt jafnháir og bankinn greiðir af bankavaxtabrjefum þeim, sem út eru gefin vegna lánsins. Ef brjefin eru happvinningabrjef (sbr. 35. gr.), skal þó i þessu sambandi telja til vaxta af þeim hundraðsgjald það, er bankinn skuldbindur sig til að verja árlega til happvinninga af
brjefum þess flokks, er þau tilheyra.
Afborgunargjaldið skal að minsta kosti nema svo miklu hundraðsgjaldi
af npprunalegri upphæð lánsins, að þJ verði lokið innan þess tíma, er reglugerð
ákveður lengstan fyrir lán af hverri tegund. Bankasljórn getur þó leyft, að afborgun
af lánutn lil jarðabóla eða til fjelagsmannvirkja (sbr. 1. gr. 3. lið) sje frestað
um 1 eða 2 fyrstu ár lánstimans, gegn þvi að ákvæðisgjöldin verði upp frá þvi
tiltölulega hærri, svo að láninu verði alt að einu lokið á tilskildum tíma.
Upphæð árstillagsins til varasjóðs skal ákveðið i reglugerð bankans; þó
skal það eigi minna ve a en
°g e'g> hærra en s/4°/o af eftirstöðvum lánsins,
eins og þær voru fyrir hvern gjalddaga. Má tillagið vera mishátt, eftir því, hverrar tegundar lánið er.
Á hinum ákveðnu gjalddögum má hver lántakandi, án undangenginnar
uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld s<nni, þó ekki minna en 100 kr. i einu,
eða endurborga hana að öllu leyti með bankavaxtabrjefum sama flokks og flokksdeildar og þau brjef voru, er hafa verið gefin út vegna lánsins, eftir ákvæðis-

Þingskjal 350

385

verði bijefanna. Útdregin bankavaxtabrjef (sbr. 28. gr.) verða þó eigi notuð til
sbkrai' endurgreiðslu lána eða aukaafborgana.
Nú vill skuldqnautur greiða í peningutji aukaafborganir á ákveðnum
gjalddögum, eða endurgreiða þannig lán sitt að fullu milli gjalddaga, og skal þá
bankinn taka við greiðslunni fyrirvaralaust, ef hann getur það sjer að skaðlausu.
Ella má hann krefjast uppsagnar á láninu með svo löngum fyrirvara til næsta
innlausnardags bankavaxtabrjefa, að tilsvarandi upphæð brjefa verði þá innleyst,
eða krefja skiijdunaut um aukagjald, svq hátt, að bankinn geti sjer að skaðlausu
geymt fjeð, þar til vaxtabrjefin geta orðið innleysj.
26. gr.
Bankiqn getur krafist þess, að jafnframt umsókn um ján sje fyrirfram
greidtjur áætlaður kostnaður við skoðun og virðingu eignar þeirrar, sem boðin
er að veði, og annar undirbúningskostnaður, sem ei verður hjá komist, þótt ekki
verði úr lántökunni.
í reglugerð skal ákveða ferðakqstnað og þóknun til vírðingarmanna, er
bankinn kann að útnefna, og þeirra starfsmanna bankans, er framkvæma skoðun veðseltra eigna samky, 15. gr„ eða önnur störf, er lánþi^endum ber að greiða.
27. gr.
Hver iánlakandi er skyldur að hlíta lögum og reglugerðum bankans,
með þeim breytingum, sem löglega verða á þeim gerðar, og skal þar að lútandi
ákyæði tekið qpp i skuldabrjef þau, er lántakeydur undirskrifa.

IV. Sjöðir* bankans og uaxtabrjef.
28. gr.
Hver fiokkur og hver, vaxtadeild innan fiokks, ef fleiri eru en ein, skgl
hafa sjerstakan, árgjaldasjóð, og skulu í bann lögð. öll árgjöld lántakenda, að frádregnqm árstillögum til varasjóðs.
Af sjóðum þessum skal fyrst og freinst greiða vexti af bankavaxtabrjefum
f umferð, en því, sem þá er eftir í hverjum sjóði, skal á.rlega varið til að innleysa vaxtabrjef þess flokks eða flokksdeildar, er í hlut á. Skulu vaxtabrjef þau,
er á að innleysa, dregin út eftir hlutkesti, er notarius publicus hefir umsjón með
og fer fram í viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðherra til þess, en hinn
bankastjórnin. Þá er hlulkesti hefir íram farið, skal auglýsa, með minst 6 mánaða fyrirvara, númerin á bankavaxtabrjefum þeim, er upp hafa. komið til innlausnar, og á hverjuin gjalddaga þau verði útborguð. í reglugerð bankans skulu
sett nánari ákvæði um auglýsingar þessar.
Aukaafborgunum og endurborgunum lána, sem greiddar Qru í peningum,
má verja til nýrra útlána, þó svo, að hin nýju lán endurgreiðist fyrir þann tíma,
er önnur lán sama fiokks eiga að vera öll greidd. Ella skal þessu fje varið til
að innleysa bankavaxtabrjef, er skulu dregin út eftir hlutkesti eins og áður segir,
eða keypt inn til innlausnar.
Bankinn má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er áður segir, inn-
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leysa bankavaxtabrjef sin i stærri slíl, eða innkalla heilan flokk eða flokksdeild
vaxtabrjefa til innlausnar í einu, uieð auglýsingu og sama fyrirvara. Þó getur
bankastjórn, með samþykki stjórnarráðs, afsalað sjer rjetli til að innkalla þannig
heilan flokk eða flokksdeild bijefa um ákveðinn árafjölda frá útgáfudegi þeirra.
29. gr.
í varasjóð renna tekjur samkv. 22. gr., árstillög samkv. 25. gr., vextir at
varasjóðnum sjálfum og allar aðrar tekjur bankans, sem eigi eru sjerstaklega
ákveðnar til annars. í varasjóð bankans renna og varasjóðir veðdeildarflokka
Landsbanka íslands, jafnóðum og bankavaxtabrjef hvers flokks eru að fullu
innleyst.
Sjóðurinn skal i heild sinni vera tii tryggingar öllum úfgefnum bankavaxtabrjefum, en i bókum bankans má sundurgreina hann í deildir, eftir því,
sem ástæða þykir til.
Af fje varasjóðs má veita lántakendum aukalán í peningum, alt að þeirri
upphæð, er afföll af bankavaxtabrjefum þeim nema, er þeir fá lán sfn greidd
með. Þó má aðallán og aukalán tii samans ekki fara fram yfir 8/b hluta virðingarverðs eignar þeirrar, sem að veði er, og skulu aukalánin endurgreidd á eigi
lengri tima en 5 árum.
Fje varasjóðs skal að öðru leyti ávaxtað í bankavaxtabrjefum bankans
sjálfs eða á annan tryggilegan hátt, er reglugerð ákveður og stjórnarráð samþykkir.
Nú hefir bankinn orðið að taka að sjer veðsetta eign (sbr. 23. gr), og
hafi hún eigi selst innan árs frá þvi, er bankinn tók hana að sjer, og skal þá úr
varasjóði greiða veðskuldina, eða að minsta kosti svo mikinn hluta hennar, að
eftirstöðvar veðskuldar á eigninni sjeu eigi hærri en þriðjungur virðingarverðs
hennar til lántöku, nje heldur hærri en boðið var hæst í eignina, ef uppboð var
reynt á henni. Upphæð þeirri, er varasjóður þannig greiðir til lækkunar veðskuldinni eða ti' lúkningar henni, skal varið til innlausnar bankavaxtabrjefa þess
flokks eða flokksdeildar, er lánið tilheyrir. — Skal eignin síðan seld, svo fljótt
sem unt er eða sýnt þykir, að eigi sje ávinningur að bíða lengur með söluna,
og getur þá kaupandi tekið að sjer eftirstöðvar lánsins. Meðan bankinn hefir
slíka eign á höndum sjer, skal eigi að síður árlega greiða tilskildar alborganir og
vexti af láninu, er greiðist úr varasjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrókkva eigi
til þess. í ársreikningum bankans skal gera sjerstaklega grein fyrir hverri eign,
er þannig er ástatt uni.
30. gr.
Jafnóðum og bankinn innheinilir lán þau, er stofnsjóður verður útlagður
með samkv. 4. gr., skal ávaxta stofnsjóðinn í islenskum ríkisskuldabrjefum,
bankavaxtabrjefum bankans sjálfs eða öðrum verðbrjefum, er bankastjórn og
stjórnarráð telja trygg. Meðan fje sjóðsins kann að bíða þess að verða
þannig komið fyrir, skal það ávaxtað í Landsbanka íslands eða annari tryggri
peningastofnun, er stjórnarráð samþykkir. Má og verja því fje til útlána um
stuttan líma, ekki yfir 6 mánuði, gegn handveði i bankavaxtabrjefum bankans
eða öðrum verðbrjefum, er stofnsióðinn má geyma í samkvæmt þessari grein.
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Handveðslán þessi mega eigi hærri vera en 8°/o fyrir neöan gangverð hinna
veösettu brjefa á þeim tíma, er lán er veitt.
Nú hefir bankinn orðiö fyrir tapi, og varasjóður hrekkur eigi til greiðslu
þess, og greiðist þá tapið úr stofnsjóði. Ef sjóðurinn á þennan hátt lækkar um
10%, iná bankinn eigi halda áfram að gefa út bankavaxtabrjef eða veita lán,
nema Alþingi ákveði á ný, að bankinn skuli halda áfram störfum og með hvaða
skilyrðum.
31. gr.
Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal samkvæmt 28. gr., geta, gegn því að athenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja,
fengið útborgaðan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt ad
greiða vexti af höfuðstólnum upp frá því.
Ef áritun á brjef sýnir, að það sje eða hafi verið eign ákveðins manns,
verður andvirði þess því að eins greitt handhafa, að eigi verði annað sjeð en
að hann sje rjettur eigandi samkvæmt óslitnum framsölum, rituðum á brjefið,
eða það hafi aftur verið framselt til handhafa; en bankinn ber eigi ábyrgð á þvi,
þótt framsölin sjeu fölsuð eða röng aö öðru leyti.
Vaxtabrjéf bankans og vaxtamiðar þeirra eru undanþegin kyrsetning og
löghaldi, og greiðsla andvirðis þeirra til rjettra eigenda eða löglegra handhafa
verður eigi hindruð með neinskonar lögbanni.
32. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, rennur
i varasjóð bankans, sje höfuðstóls eigi vitjað innan ?0 ára, en vaxta innan 5 ára,
hvorttveggja talið frá gjalddaga.
33. gr.
Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum bankans, og getur
þá bankastjórnin innkallað handhafa brjefsins með 9 mánaða fyrirvara, með
auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt i blaði því á Islandi, er flytur
opinberar auglýsingar, og i þeim blöðum útlendum, er bankastjórn ákveður með
samþykki stjórnarráðs. Ef enginn gefur sig fram með brjefið í tæka líð, getur
bankastjórnin gefið út handa hinum skráða eiganda þess nýtt brjef, með sömu
upphæð sem það, er glataðist, án þess að nokkur annar, er bankavaxtabrjefið
kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum.
Um ógilding annara bankavaxtabrjefa fer eftir almennum reglum.
34. gr.
Bankavaxtabrjef þau, er iunleyst hafa verið, eða hafa verið notuð til að
borga eða afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal auðkenna þau
undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra, á þann hátt, að þau
með því verði ógild, og leggja þau til geymslu, þar til þau, við næstu reikningslok, verða brend i viðurvist endurskoðenda og notarii publici, ásamt vaxtamiðum
þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.
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35. gr.
Bankinn má gefa út sjerstaka deild bankavaxtabrjefa með happvinningum, þann veg, að eigendum eða handhöfum brjefanna sjálfrá eða va&tamiða
þeirra verði, auk höfuðstóls brjefanna eða vaxta, greiddir vinningar eftir hlutkesti,
er fram fer undir umsjón notarii publici. f reglugerð skal kveða nánar á uin
fyrirkomulag hlutaveltunnar, og má þar ineðal annars ákveða, hversu miklu fje
eða hve háum hundraðshluta af upphæð happvinningabrjefa i umferð má mest
verja árlega til happvinninga. Par má og ákveða, hversu hár hinu bæsti vinningur má verá.
Bankinn heflr einkarjett til þess að gefa út vaXtabrjef með haþpviririingum, þó að óskertum rjetti ríkissjóðs til að géfa út slik brjef.
36. gr.
Fje ómyndugrá mantfa og öpinberra stofnana óg sjóða, þar á meðal
viðlagasjóðs, má verjá til að kaupa bankavaxtabrjef bankáns, þó eigi hærra verði
en kauphallarverð eða alment gangverð brjefanna er á þeím tímá, er kaupin eru
gerð. Alt það geymslufje, er samkværrit lögum, skipulagsskrám sjóða eða öðrum
gildum ákvæðum, má verja til útlána gegn fasteignaveði, má i þess stað geyma
í bankavaxtabrjefum Ríkisveðbanka fslands.
37. gr.
Auk hinnar aimennu ábyrgðar ríkisins, samkv. 7. gr. 4. lið, heimilast
ríkisstjórninni að laka fyrir rikissjóðsins hönd sjerstaklega áb'yrgð á greiðslu
vaxta og höfuðstóls einstakra deilda af bankavaxtabrjefum baúkans, er kunna
að verða gefnar út eingöngu til sölu utanlands.

V. Stjórn bankáns og reikttingsskft.
38. gr.
í stjórn bankans eru 3 menn, er stjórnárráðið' skipar, einn aðalbankastjóri og tveir meðstjóriiendur.
Stjórnarráðið getur vikiö bankastjórn frá um stundarsákir, einum e’ða
fleirum, þegar því þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef miklar
sakir eru, enda geri þeiin skriflega grein fyrir, tívað veldur.
Sljórnarráðið setur mann til að gegna bankastjórastarfí um stundarsakir,
ef bankastjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað að sinni.
Nánari fyrirmaéli um dagléga stjórn bankans og um sámband bankastjóranna sín á milli getur ráðhérra sett.
39. gr.

Stjórnarráðið skipar bókara og fjehirði bankans, ákVeður láun þeirra og
víkur þeim frá, alt að fengnum tillögum bankastjórnar.
Fyrst um sinn má þó fresta skipun bókara og fjehirðis, og skal þá
Landsbanka fslands falið að annast út- og innborganir bankans og aðrar dag-
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legar afgreiðslur, að svo miklu leyti, sem unt er, gegn þóknun, er stjórnum
bankanna kemur saman um eða stjórnarráðið ákveður, að fengnum tillögum
þeirra.
Aðra starfsmenn bankans ræður bankastjórn eftir þörfum og ákveður
laun þeirra.
40. gr.
Tveir bankastjórar skulu undirskrifa, er gefa skal út eða framselja
bankavaxtabrjef, önnur verðbrjef eða aðrar skriflegar skuldbindingar. Þó er
bankastjórn heimilt að veita einum af starfsmönnum bankans umboð til þess
að skuldbinda bankann í þessum efnum með undirskrift sinni ásamt aðalbankastjóra.
Verði ágreiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál, er bankann
varðar, ræður meiri hluti bankastjórnar.
41. gr.
Aðalbankastjóri hefir laun og dýrtiðaruppbót eins og bankastjórar Landsbanka íslands, þó svo, að í stað bupdraðsbluta af ársarði komi Vso’/o af samanlagðri upphæð allra bankavaxtabrjefa, er í gildi verða við lok hvers reikningsárs, samt aldrei af hærri upphæð en 10 milj. króna.
Meðsljórnendur hafa hvor um sig helming fastra launa og dýrtíðaruppbótar á móti aðalbankastjóra, auk 700®/0
upphæð bankavaxtabrjefa.
Fyrst um sinn skulu þó tveir af bankastjórum Landsbanka íslands, er
stjórnarráðið tilnefnir, gegna störfum sem meðstjórnendur Ríkisveðbankans, án
sjerstakrar þóknunar.
Laun bankastjóra og allra starfsmanna greiðist af bankans fje.
Aðalbankastjóri má ekki hafa embættisstörf á hendi nje reka sjálfur
aðra atvinnu.
42. gr.
Tveir skulu vera endurskoðunarmenn við bankann, og kýs hið sameinaða
Alþingi annan þeirra til 3 ára í senn, en hinn endurskoðunarmanninn nefnir
ráðherra til. Skulu þeir hafa stöðugt eftirlit með rekstri bankans og rannsaka
reikninga hans í hverju einstöku atriði og bera þá saman við bækur bankans,
verðbrjefaeign hans og heimafje. Þeir skulu að minsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafje bankans og eignir sjeu fyrir hendi.
Endurskoðunarmennirnir gefa skýrslu til stjórnarráðsins með ársreikningum bankans, og endranær þegar þeim þykir ástæða til.
Laun endurskoðunarmanna eru 1000 kr. til hvors þeirra, auk dýrtíðaruppbótar eftir sömu reglum og gilda um starfsmenn rikisins. Meðan það skipulag
er um stjórn bankans, sem í 3. málsgr. 41. gr. segir, skulu endurskoðunarmenn
Landsbankans endurskoða reikninga Ríkisveðbankans án sjerstakrar þóknunar.
Stjórn bankans er ávalt skylt að veita ráðherra alla þá vitneskju um
hag bankans, sem honum þykir þurfa. Ráðherra getur og, hve nær sem er, látið
skoða allan hag bankans.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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43. gr.
Bankastjprnin skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt yfirlit
yfir hag bankans, er birta skal í B-deild Stjórnartíðindanna, og við árslok fullkominn ársreikning og skýrslu um hag og starfsemi bankans á árinu. Ráðherra
úrskurðar og kvittar hinn endurskoðaða ársreikning, og skal því næst birta útdrátt
úr honum i B-deild Stjórnartíðindanna og enn fremur í nokkrum helstu blöðum
landsins.
44. gr.
Bankinn skal koma upp umboðsskrifstofum svo viða úti um land, sem
bankastjórn og stjórnarráð telur þörf á, og svo fljótt, sem við verður komið.
Umboðsskrifstofur bankans geta eigi sjálfar veitt lán, en aðalstörf þeirra skulu
vera að taka við umsóknum um lán og veita lánbeiðendum leiðbeiningar viðvikjandi lántökunni og undirbúningi undir hana, að borga út lán, er bankinn veitir,
ef fje til þess er fyrir hendi á skrifslofunni, að annast innheimtu árgjalda, sölu
bankavaxtabrjefa og eftirlit með veðsettum eignum, hver í sínu umdæmi.
Ráðherra setur umboðsskrifstofunupi nánari starfsreglur og ákveður þóknun til umboðsmanna, hvorttveggja eftir tillögum bankastjórnar.

(A. V. 7).
Hd.

357. Frumvarp

til laga um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra.
(Eftir 2. umr. í Xd.)
1. gr-

Stoína skal sjerstakan sjóð til að tryggja embættismönnum, er láta
af embætti sakir elli eða vanheilsu, gevmdan lífeyri, svo og lífeyri ekkjum
þeirra. Sjóðurinn stendur undir umsjón iandsstjórnarinnar, og annast hún
reikningshald hans. Rikissjóður leggur sjóði þessum til stofnfje, 50000 kr. i eitt
skifti fyrir öll.
2. gr.
Landsstjórnin kveður á með reglugerð um stjórn sjóðsins og skipulag.
3. gr.
Hver embættismaður, karl eða kona, er laun tekur eftir hinum almennu
launalögum, skal kaupa lífevri i sjóði þeim, er ræðir um i 1. gr., og verja til
þess 7% af árslaunum sínum, ef skipaður er i embætti fvrir 1. jan. 1022,
ella 8%.
Iðgjöldum skal halda eftir af launum embæltismanna.
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*• grÞegar embættismaður fær lausn frá embætti vegna elli eða vanheilsu,
skal hann fá greiddan úr sjóðnum lifeyri, sem nemur 27°, oo af launum þeim
samanlögðum, sem embættismaðurinn hefir greitt iðgjöld aí i sjóðinn.
Lifeyrir þessi má þó aldrei fara fram úr 3 < hámarkslauna þeirra, er
embættismaðurinn hefir haft.
Nú er embæltismaður orðinn 70 ára að aldri, eða samanlagður aldur
hans og þjónustutími er 95 ár, og á hann þá rjelt á að fá lausn frá embætti
og Iífeyri samkvæmt lögum þessum.
Nú er embætti lagt niður og embættismaðurinn flyst eigi jafnframt í
annað embætti, og skal hann þá eiga rjett á að fá endurgreidd úr lífeyrissjóðnum, vaxtalaust og afdráttarlaust, iðgjöld þau, er hann hefir greitt í sjóðinn. Ef hann kýs heldur, mega iðgjöld hans standa inni í sjóðnum þar til
hann er 70 ára, og fær hann þá lífeyri samkvæmt 4. gr. og ekkja hans
samkvæmt 5. gr.
5- gr.
Ekkja eflir embættismann, sem hafði rjetl til lífevris eða naut lífeyris
er hann ljest, fær lífeyri úr sjóðnum, með undantekningum þeim, sem segir
í 7. og 9. gr.
Lífeyrir ekkju nemur Vs af byrjunarlaunum þess embættis, er maður
hennar var i, er hann Ijest eða ijekk lausn frá embætti. Þó skulu ekkjur
þeirra embættismanna, sem skipaðir eru í embætti eftir 1. jan. 1922, fá 7‘°
byrjunarlauna manna þeirra úr lífeyrissjóði.
6- grltikissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum, og
greiðist hann með ‘/ií fyrirfram á hveijum mánuði.

■
j
j

>
j

"• grEmbættismaður, sem á eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum og eigi
er skyldur til að tryggja ekkju sinni lífevri i sjóðnum, sbr. lög. nr. 71, 28.
nóv. 1919, 7. gr. 2. málsgr., greiðir sem iðgjald i lífevrissjóð 5% af launaviðbót þeirri, sem hann kann að haía fengið samkvæmt nefndum lögum, enda
nýtur ekkja hans þá eigi lífeyris úr sjóðnum og hann sjálfur eigi nema sem
svarar greiðslu hans af launaviðbótinni.
Embættismaður, sem eldri er en 50 ára, þegar lög þessi ganga i gildi,
og á ekki eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum, greiðir sem iðgjald í lífeyrissjóð 5°/o af launum sínum, enda nýtur hann að eins sjálfur lifeyris úr sjóðnum, en ekkja hans eigi.
8. gr.
Embættismannsekkja, sem lifeyris nýtur samkvæmt 5. gr., nýtur enn
fremur úr rikissjóði árlega V810 * föstum lágmarkslaunum embættis þess, er
maður hennar hafði, er hann ljest. Til fastra launa i þessu sambandi skal
telja hlunnindi þau, er talin eru fylgja embættinu i launalögunum.
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Ekkjur, sem eftir eldri lögum eiga rjett til liærri eftirlauna en líffjeð
nemur, halda þeim rjetti.
Líffje það, sem ræðir um i 1. og 2. málsgrein, greiðist þó að eins
ekkjum þeirra embættismanna, er skipaðir voru í embætti fyrir 1. jan. 1922.
í viðbót við líffjeð getur konungur veitt ekkju 50—100 kr. árlegan
uppeldisstyrk handa hverju barni hennar og rnanns þess, er hún nýtur lífeyris
eftir, þangað til barnið er fullra 16 ára. Skilyrði fyrir viðbót þessari er það,
að ekkjan verði talin þurfa styrksins, til að veita börnunum sæmilegt uppeldi.
9. gr.
Embættismannsekkja öðlast ekki rjett til lífeyris úr sjóðnum nje lilfjár úr ríkissjóði, et hún hefir gifst eldra manni en 60 ára eða á banasæng
hans, eða eflir að hann fjekk lausn frá embælti með lífeyri, eða ef hjónabandinu var gersamlega slitið áður en maðurinn dó.
10. gr.
Rjettur ekkju til liffjár fellur burt:
1. ef ekkjan giftist af nýju;
2. ef hún tekur sjer bústað utanríkis án samþykkis konungs;
3. ef hún liirðir ekki liffje i 3 ár samfleytt án þess að sanna lögmæt forföll;
4. ef hún verður dæmd sek um einhvern verknað, er að almenningsáliti er
svívirðilegur.
Er ekkja missir líffje, af því hún hefir gifst af nýju, á hún rjett á að
fá hið sama liffje, ef hún verður ekkja i annað sinn.
Rjettur ekkju til lífeyris fellur burt eftir sömu reglum sem rjettur til
líffjár samkvæmt stafl. 1—3, þó þannig, að taki hún sjer bústað utanríkis,
kemur samþykki stjórnar lífeyrissjóðsins i stað samþykkis konungs. Og á sama
hátl öðlast hún aftur rjett til lífeyris, ef hún verður ekkja i annað sinn.
11- gr.
Föðurlausum og móðurlausum börnum þeirra embættismanna, er
laun eiga að taka eftir launalögunum, getur konungur veitt, hverju um sig,
100—200 kr. uppeldisstyrk árlega, að svo miklu leyti og svo lengi sem þau
þurfa, þó ekki lengur en þangað til þau eru 16 ára.
12. gr.
Ekkill konu, sem gegnt hefir embætti, hefir sama rjett til lífeyris úr
sjóðnum sem ekkja embættismanns, með öllum sömu takmörkunum.
13. gr.
Embættismenn, sem sitja í embætti þegar lög þessi öðlast gildi og
eftirlaunarjett eiga samkvæmt eldri lögum, halda þeim rjetfi, þó með þeim
takmörkunum, sem settar eru i 7. gr. launalaganna (nr. 71, 28. nóv. 1919).
Hið sama gildir um rjettindi ekkna þeirra og barna.
14. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 72, 28. nóv. 1919, um
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stofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismenn og um skyldu þeirra til að kaupa
sjer geymdan lífeyri, og lög nr. 73, 28. nóv. 1919, um ekkjutrygging embættismanna.
15. gr.
Þeir, sem kunna að hafa trygt ekkjum sinum lifeyri samkvæmt lögum nr.
73, 28. nóv. 1919, greiða að eins 5°/o af launum sínum i lífeyrissjóðinn á ári,
enda njóta ekkjur þeirra eigi neins úr sjóðnum.
16. gr.
Ákvæði þessara laga gilda frá 1. janúar 1920,

(A. I, 8).
Wd.

359. Breytlngartillögur

við frumvarp til Iaga um hlutafjelög.
Flutningsm.: Ólafur Proppé.
1. Við 10. gr.
a. Fyrir »Fjórðungur« í 3. tðlulið komi:
Einn tíundi.
b. Síðasta málsgrein orðist svo:
Tilkynna skal fjelag til skrásetningar áður en það tekur til starfa.
2. Viö 23. gr.
5. töluliður falli burt.
3. Við 24. gr.
í stað »Þó má stjórnin .... hluthafafundar« komi:
Nema öðruvísi sje ákveðið í lögum fjelagsins.
4. Við 29. gr.
Aftan við 1. málsgrein bætisl:
1 lögum hlutafjelags má heimila fjelagsstjórninni að gefa út nýtt
hlutabrjef, i stað þess er glatast hefir, ef fjelagsstjórnin telur nægar sönnur
færðar á, að hlutabrjefið sje glatað.
5. Við 31. gr.
Úr annari málsgrein falli burt orðin »Enginn hluthafi . . . i fjelaginu«.
6. Við 33. gr. 3. málsgrein.
Fyrir »bankavaxta« komi:
arðs.

Pingskjal 359

894

(A. XLI, 4).
Id.

359. Breytingartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.
I. Frá Jóni /1. Jónssyni.

Við 12. gr. 25. b. (Byggingarslyrkur sjúkrahúsa).
Nýr liður á eftir:
Styrkur til sjúkrahúsbyggingar á ísafifði, þriðjungur
kostnaðar, alt að ...............................................................................

kr. 120000

II.Frá Sveini Ólafssyni.

Við 15. gr. 19. b. (Til Bjarna Jónssonar).
Liðurinn falli niður.
III. Frá sama.

Við 16. gr. 30. (Sigurður Ólafsson).
Liðurinn orðist svo:
Til hreppstjóranna Sigurðar Ólafssonar á Hellulandi,
Einars Jónssonar á Nesi og Jóns P. Hall á Starmýri, í viðurkenningarskyni, 1000 kr. til hvers þeirra ..................................

—

3000

—

10000

—

300

IV. Frá Sigurði Slefánssyni.

Við brtt. 338, 66.
Á eftir c-lið kemur nýr Iiður:
Til viðgerðar og endurbótar á brimbrjótnum í Bolungarvík, þriðjungur kostnaðar................................................ ...........
Verkið skal unnið undir umsjón verkfræðings.
V. Frá Magnási Krisijánssyni.

Við 18. gr. II. i. 4.
Nýr liður á eftir:
Til Kristins Jónssonar, vegavinnusljóra á Akureyri

...

VI. Frá Pjetri Oltesen.

Við 21. gr. 4.
Nýr liður á eftir:
Til að koma á fót kjötniðursuðuverksmiðju við hveri i
Reykholtsdalshreppi I Borgarfjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn 6% i ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.
VII. Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 21. gr. 4.
Nýr liður á eftir:
Alt að 100000 kr. til ísafjarðarkaupstaðar, til sjúkrahúsbyggingar. Lánið veitist með 6% ársvöxtum og endurgreiðist á 30 árum með jöfnum afborgunum.
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300. Kefnriarálit

um frv. til laga um breytingu á lögum nr. 84, 14. nóvember 1917, um slysatrygging sjómanna.
Frá sjávarútvegsnefnd.

i
1
j
j
i
j

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og samþykt að mæla með því, að
háttvirt deild láti það ná fram að ganga óbreytt.
Breytingar þær, er lagt er til í frv., að geiðar verði á gildandi lögum,
eru þessar:
1. Skaðabætur og bætur til barna eru hækkaðar um helming, en bætur til
ekkju, foreldra og systkina um einn íjórða.
2. Skaðabætur og bætur skulu jafnt greiddar, hvort slasaður er trygður eða ekki,
ef hann var tryggingarskyldur, en þá ber útgerðarmanni að endurgjalda
sjóðnum alt hið útlagða, þar með allan kostnað.
3. Svo sjóðurinn geti staðist hin auknu útgjöld, er vátryggingargjaldið hækkað
um 23/io (þrjá tíundu hluta).
4. Sektarákvæðum er komið í betra samræmi við ákvæði laganna og frv., sjerstaklega við 4. gr. frv.
Alþingi, 20. apríl 1921.
Björn Kristjánsson,
form.

i

j

Einar Árnason.

(A. XXVIII, 6).
E<I.

j

Karl Einarsson,
ritari og framsm.

301. Krunivarp

til laga um bifreiðaskatt.

j

(Eftir 3. umr. í Nd.).

j

1. gr.
Af bifreiðum, sem notaðar eru til mannflutninga, skal árlega greiða í
skatt til ríkissjóðs 12 kr. af hverri hestorku vjelarinnar.
Sama gjald greiðist af reiðhjólum með hreyfivjel.

j

i

2. gr.
Bifreiðar, sem eingöngu eru notaðar til flutninga, greiða þriðjung gjalds
þess, er ræðir um í 1. gr.
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3. gr.
Undanþegnar skatti þessum eru bifreiðar erlendra sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi islenskir ríkisborgarar.
Enn fremur eru undanþegnir þessum skatti vagnar, sem renna á spori
eða eru notaðir eingöngu af slökkviliði.
Stjórnarráðið getur undanþegið skatti þessum bifreiðar, sem eingöngu
eru notaðar í opinberar þarfir.
4. gr.

Skattur þessi fellur i gjalddaga 1. júlí ár hvert, i fyrsta skifti 1922, og
innheimtist at lögreglustjóra þar, sem bifreió eða bifhjól er skrásett. Gjaldskylda telst frá afhendingu bifreiðarmerkis, ef um nýskrásetta bifreið er að
ræða, en ella frá 1. júlí 1921, og reiknast skatturinn hlutfallslega fvrir part úr
ári, hvort sem svo stendur á, að merki hefir verið afhent á gjaldárinu eða
gjaldskyld bifreið hefir ónýtst. Skatturinn telst aðeins fyrir heila mánuði,
þannig að 15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minna broti skal slept.
Skatlinn skal sá greiða, sem er eigandi á gjalddaga eða siðast var eigandi,
ef bifreið er ónýtt.
Skatturinn hefir lögtaksrjett, enda er bifreiðin að veði fyrir honum, og
gengur það veð fyrir öðrum veðum.
5. gr.
Lögreglustjórar innheimta skattinn, og fer um reikningsskil eftir þvi,
sem stjórnarráðið skipar fyrir.
Af skattinum skal stofna sjerstakan sjóð, sem landsstjórnin geymir.
Heimilt er að verja fje úr sjóðnum, eftir tillögum vegamálastjóra, til þess að
greiða aukakostnað, er af því stafar að gera slitlag á vegum utan kaupstaða
úr grjótmulningi, tjörusteypu eða öðru efni, er hæfir umferð bifreiða, þegar
slíkir vegir eru endurbygðir eða endurnýja þarf slitlag þeirra. Skulu þeir
vegir ganga fyrir, þar sem mest er umferð bifreiða.

(A. XL, 7).
lí«l.

3Ö«. Eög

um breyting á póstlögum, nr. 13, 16. nóvember 1907, og lögum nr. 61, 28.
nóvember 1919.
(Afgreidd frá Ed. 20. apríl).
L gr.
Póstlögum, nr. 43, 16. nóvember 1907, skal breytt þannig:
Á eftir c-lið í 5. grein komi nýr liður:
d. Opium, morfin, cocain og önnur deyfandi efni til útlanda, nema í
bögglum, þó að eins til þeirra landa, sem veita heimild til þess.
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Áftan við 21. gr. komi ný málsgrein:
Sömu hegningu skal sá sæta, sem brýtur á móti ákvæðunum í 5. gr.
2. gr.
Lögum nr. 64, 28. nóvember 1919, skal breytt þannig:
í stað 4. gr. a. og b. komi:
Burðargjald fyrir póstsendingar þær, sern nefndar eru í 2. gr., er svo
sem nú skal greina:
a. Fyrir laus brjef:
1. Almenn brjef, sem borgað er undir fyrirfram með frímerkjum,
ef þau vega 20 grömm eða minna...........................20 aurar
ef þau vega yfir 20 grömm, að 125grömmum ... 40 —
ef þau vega yfir 125 grömm, að 250grömmum . . 60 —
Burðargjald undir þyngri brjef er bið sama eins og til
útlanda, sem er:
Fyrir hin fyrstu 20 grömm 40 aurar, og svo 20 aurar fvrir
bver 20 grömm, sem þar eru fram yfir.
Spjaldbrjef................................................................... 15 aurar
Spjaldbrjef með borguðu svari....................................30
—
Sjeu frímerki eigi viðböfð eða eigi næg frímerki, skal auk
hins ógreidda burðargjalds taka 20 aura fyrir hverja sendingu, þó aldrei meira en burðargjaldið tvöfalt.
2. Prentað mál í krossbandi eða einbrugðnu bandi, eða að eins
samanbrotið eða þá opið spjaldblað, sýnishorn af vöru eða sniði,
þegar frímerki eru höfð, 10 aurar tyrir hver 50 grömm eða
minni þunga.
Ef á póstsendingar þessar er skrifað eitthvað, sem eigi er
leyft af póststjórninni, ef umbúðirnar, sem eiga að vera þannig
lagaðar, að hægt sje að kanna, hvað í þeim er, eru með öðru
móti en hún hefir fvrir lagt, eða ef þyngdin er meiri en heimilt er að senda með póstum, þá fer um borgunina sem fyrir
er mælt um almenn brjef, þegar frímerki eru ekki viðhöfð.
3. 30 aurar greiðist enn fremur fyrir ábyrgð hverrar sendingar,
sem talin er í 1. og 2.
b. Fyrir peningabrjef:
20 aurar í ábyrgðargjald fyrír hverjar 100 krónur eða minni
upphæð, sem tilfærð er utan á brjefinu, þó ekki minna en 60 aurar,
og þar að auki burðargjald eins og fyrir almenn brjef.
Sje þess krafist, að talið sje í peningabrjefi á pósthúsinu, þar
sem það er afhent, hvort heldur er gjaldgeng mynt eða brjefpeningar, handhafaskuldabrjef eða önnur slík brjef, skal borgunin fyrir
það vera:
Fyrir 500 kr. upphæð eða minna........................... 20 aurar
og fyrir hverjar 1000 kr. eða minna af því, sem fram
yfir er.................................................................................10
—
Borgun fyrir talning fellur til hlutaðeigandi póslhúss.
Atþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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í it. gr. c. komi i stað »20 aurar« 50 aurar.
í stað 4. gr. d. og e. komi:
d. Fyrir póstávísanir:
25 kr. eða minni upphæð.........................................30 aurar
vfir 25 kr. alt að 100 ......................................................
00 —
og 20 aurar fyrir hverjar 100 kr. eða minni upphæð af því, sem
fram yfir er.
e. Fyrir póstkröfur
greiðist sama gjald og lvrir póstávisanir, og 20 aurar að auki fyrir
hverja sendingu.
A eftir 4. gr. f. bœlist:
g. Póststjórninni er heimilt að (aka aukagjald fyrir flutning á póstsendingum með llugferðum og í flotkistum.
h. Sje miði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum eða bögglúm
til kvittunar af hálfu viðtakanda, verður undir hann að borga sem
fvrir alment brjef.
Þegar peningabrjef eða böggulsendingar, sem eigi hafa íarið úr
vörslum póststjórnarinnar, verða sendar aftur frá þeim stað, sem
þær áttu að fara til, eða þeim verður komið lengri veg, gjaldast í
aukagjald fvrir þann flutning 10 aurar fvrir hverjar 100 kr., ef
peningar eru sendir eða verðmætir munir, og fvrir böggulsendingar hálfur burðareyrir, eins og hann er ákveðinn í staflið c.
3. gr.
I.ög þessi öðlast gildi 15. inaí 1921.
4. gr.
Þegar lög þessi öðlast staðfestingu, skal færa breytingar þær og viðauka, sem ræðir um í þeim, lögum nr. 22, 2. nóvember 1914, Iögum nr. 64,
28. nóvember 1919, og lögum nr. 19, 18. mai 1920, inn í meginmál póstlaganna,
nr. 43, 1(». nóvember 1907, og getur konungur þá gefið nefnd lög út, þannig
brevtt, sem póstlög.

(B. XLV. 3).
Xd.

363. IVefndarálit

um frv. til laga um sölu á prestssetrinu Hvannevri og kirkjujörðinni Leyningi
í Siglufirði.
Frá meiri hluta allsherjarnefndar,
Við athugun á frmnvarpinu um sölu Hvannevrar og Leynings höfum
vjer nefndarinenn ckki orðið á eitt sátlir um sölu kaupstaðarlóðarinnar.
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Öll nefndin er ásátt um, að bæjarfjelagið fái keypt það land af Hvanneyri, sem frumvarpið ræðir um, og enn fremur kirkjujörðina Leyning, með öðrum
orðum alt það land, sem kaupstaðurinn óskar kaups á til ræktunar, beitilands
og mótaks, en tveir nefndarmenn eru þvi mótfallnir, að bæjarfjelagið fái keypta
byggingarlóðina — Siglufjarðareyri,
Aftur lítum vjer undirritaðir svo á, að bæjarfjelaginu sje engu síður
nauðsyn á að fá keypta Siglufjarðareyri, til þess að bæjarstjórn og bæjarfjelag
geti ráðið byggingu húsa, hvers konar sem eru, í kaupstaðnum, en sje ekki neytt
til að hlíta geðþótta preslsins að Hvanneyri i einstöku tilfelli, hverjum hann vill
leigja og hvar hann telur sjer liagkvæmast að leigja, eður þeim skilyrðum, er væru til
hömlunar fyrir framgangi ýmiskonar fyrirtækja, sem bæjarfjelaginu gætu orðið
til mikils hagræðis. En af þvi gæti leilt ágreining og óánægju milli umráðamanns
Hvanneyrar og bæjarfjelagsins. Enn fremur ræður hann stærð grunna, en það getur hæglega valdið óheppilegu fyrirkomulagi á byggingum i bænum.
Pá ætlar kaupstaðurinn að verja mjög miklu fje til hafnarbóta, en getur
naumast farið að brjótast í því, nema hann eignist landið við höfnina. En gætu
þær ekki komist í framkvæmd fyrir þessa sök, mundi það bænum mjög bagalegt.
Að vísu er alt það pláss, sein likindi eru til í nálægri framtíð að verði
notað fyrir byggingarlóðir, þegar Ieigt út, og nýtur presturinn að Hvanneyri,
sem nú er, allra tekna sem áður, þótt salan fari fram, en talsvert af þessu svæði
er óbygt enn, og það mundi óneitanlega hægra að ráða fyrirkomulagi bygginga
þar, væri bærinn eigandi, heldur en ef hann yrði að sækja það undir leigutaka
og leigusala lóðanna.
Annars mun engum koma þessi málaleitun ókunnuglega fyrir, eða þykja
hún óeðlileg, bæði af framangreindum ástæðum, og þá ekki síður af því, að allir
kaupstaðir landsins hafa þegar keypt alt það land, er þeir þurfa nauðsynlega að
nota, hvort heldur fyrir byggingarlóðir, til ræktunar, beitilands eður mótaks, að
undanskildum Seyðisfjarðarkaupstað, sem ekki hefir enn getað fengið keyptan J/»
af kaupstaðarlóðinni, vegna þess að hann er í einstaks manns eign.
Þá má geta þess, I sambandi við sölu Siglufjarðareyrar, að hún er í allmikilli hættu af sjávarágangi í brimum. Kveður oft svo ramt að, að sjávarlöðrið
flæðir yfir mestan hluta kaupstaðarlóðarinnar og gerir stórljón á eignum manna.
Brýtur brimið árlega norðan af eyrinni, svo skamt er til þess, að lóðir, sem þegar
eru leigðar, eyðist að meira eða minna leyti, og því óumflýjanlegt að verja miklu
fje — mörgum tugum þúsunda — til þess að Iandbrotinu haldi ekki áfram
lengra en orðið er. Verði því salan ekki samþykt, eða verði frumvarpið felt, er
nauðsynleg fjárveiting frá hálfu ríkissjóðs, og hefir ríkisstjórnin þegar sent fjárveitinganefndum Alþingis erindi, þar sem hún leggur lil, að veittarverði 52000 kr.
til endurbyggingar sjóvarnargarðinum á næsta ári.
Til skýringar á því, hvernig núverandi biskup lítur á þetta mál, viljum
vjer setja hjer kaíla úr brjefi hans, er frumvarpið lá fyrir Alþingi árið 1919:
»Hins vegar liggur í augum uppi, að það er beint skilyrði fyrir þrifum
hins unga kaupstaðar, að hann eignist sjálfur lóðina, sem hann stendur á,
og fái auk þess land til ræktunar og beitar, sem þrif bæjarfjelagsins heimta.
Jeg fæ þvi ekki betur sjeð en að öll sanngirni mæli með því, aö hinn ungi
kaupstaður fái það land, sem farið er fram á í frumvarpinu, og þar sem
prestinum á Hvanneyri eru með sölu landsins ekki gerðar neinar þungar bú-
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sifjar, er jeg fyrir mitt leyti meðmæltur, að frumvarpið fyr eða síðar nái
fram að gangá«.
Þá má enn fremur geta þess, að hjeraðsfundur Eyjafjarðarprófastsdæmis
heflr mælt með sölunni, að áskildum þeim takmörkunum, sem í frumvarpinu eru
teknar fram,
Það er því bert, að ýmsir þeir, sem bæði hafa fyrir augum hag prestsins
á Hvanneyri nú og framvegis og, eftir öllum likum, einnig hag hins opinbera
— ríkisins —, líta svo á, að bjer sje alls ekki hættulegt spor stigið fyrir aðilja
málsins, en á hina hliðina er salan, að öllum líkindum, mjög mikið hagræði
fyrir bæjarfjelagið.
Til nokkurrar glöggvunar á þessu máli skal það tekið fram, að vjer höfum átt kost á að sjá tvo leigusamninga fyrir byggingarlóðir á Siglufjarðareyri.
Er annar þeirra bindandi um ófyrirsjáanlega framlíð; hinn samningurinn gildir
um 50 ár, og eftir þann líma getur aðeins orðið breyting á afgjaldi lóðarinnar,
eflir mati dómkvaddra, óvilhallra manna.
Likir þessum samningum eru sagðir aðrir lóðarsamningar kaupstaðarins,
og virðisl því ekki um hækkun afgjalda af lóðunum að ræða í nálægri framtið.
Að gera tillögu um verð fyrir þessar Iendur og bæjarlóð treystum vjer
oss ekki til, en teljum hins vegar rjelt og sjálfsagt, að stjórnin annist um söluna
samkvæmt ákvæðum Iaga um sölu kirkjujarða.
En til frekari tryggingar fyrir því, að ekki rísi upp ágreiningur um rjettindi prestsins að Hvanneyri um afnot þess lands, er nefndin leggur til að selt
verði, og hins vegar til þess að girða fyrir gálauslega sölu á einstökum lóðum í
kaupstaðnum, þá ráðum vjer til, að frumvarpið verði samþykt með eflirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUM.
1. Fyrir »haglendi« komi:
bagbeit.
2. Á eftir frumvarpsgreininni, sem verður 1. gr., komi tvær nýjar greinar, svo
hljóðandi:
a.

2. gr.

Bæjarstjórninni er óheimilt að afhenda öðrum til eignar eða
það land, er hjer um ræðir, nema til leigu um ákveðinn tíma.
b.

umráða

3. gr.

Reglur um leigu á Iandi bæjarins semur bæjarstjórn, og skulu þær staðfestar af láðherra.
Alþingi, 19. april 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Stefán Stefánsson,
ritari og framsm.

Einar Þorgilsson.
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(B. XI, 4).
lírt.

364. Frumvarp

til laga um læknaskipun í Reykjavík.
(Eflir 2. umr. í Nd.).
1- grAuk bjeraðslæknis skal í Reykjavík skipa bæjarlækni.
2. gr.
Bæjarlæknir skal hafa á hendi framkvæmd laga um varnir gegn
berklaveiki, annast ráðstafanir gegn innlendum næmum sjúkdómum, taka sæti
i heilbrigðisnefnd bæjarins i stað hjeraðslæknis og vera ráðunautur bæjarstjórnar um heilbrigðismál.
Enn fremur skal honum skylt að gegna læknisstörfum í farsóttabúsi
Reykjavikurbæjar, veita læknisnemum tilsögn i farsóttafræði og kenna heilbrigðisfræði við læknadeild háskólans, ef þessa verður krafist af honum.
3- gr.
Bæjarlæknir skal taka laun úr ríkissjóði, og verða þau ákveðin í lögum um laun embættismanna.
1. gr.
Heilbrigðisstjórn rikisins setur með erindisbrjefi nánari ákvæði um
starfsvið þessa embættismanns.

(B. XII, 4).
B’d.

365. Frumvarp

til laga um viðauka við lög um laun embættismanna, nr. 71, 28. nóv. 1919.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.

A eflir fyrslu málsgrein 12. greinar laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun
embættismanna, komi ný málsgrein, svo bljóðandi:
Bæjarlæknirinn í Reykjavík hafi að byrjunarlaunum 4500 krónur á
ári, en launin hækka á hverjum þriggja ára fresti um 500 krónur, upp í 6000
krónur.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi jafnsnemma og lög um læknaskipun í Reykjavík
komast til framkvæmda.
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(A. XXXVII, 5).
Ed.

366. Frumvarp

til laga uni varnir gegn berklaveiki.
(Eftir 3. umr. i Nd.).
1. gr.
Akvæði þessara laga taka til allra tegunda berklaveikinnar, nema annað
sje tekið fram.
2. gr.
Hjeraðslæknar skulu halda bók yfir alla berklaveika, er læknir rannsakar í bjeruðum þeirra, hvort sem þeir sjálfir rannsaka þá eða aðrir löggiltir læknar.
Hinir siðartöldu eru skyldir að senda hjeraðslækni sinum tafarlaust
skýrslu um hvern berklaveikan sjúkling, er þeir sjálfir rannsaka í fyrsta sinni.
Ef um utanhjeraðssjúkling er að ræða, þá sendir hann aftur bjeraðslækni
sjúklingsins skýrsluna. Skýrslu þessa skal senda á sjerstöku eyðublaði, er þeir
fá frá heilbrigðisstjórninni. Fyrir hverja tilkynningu fá þeir 3 krónur úr ríkissjóði, sem viðkomandi hjeraðslæknir greiðir þeim eftir hver áramót.
l'm hver áramót skulu hjeraðslæknar senda landlækni útdrátt úr framangreindri bók. Landlæknir ákveður fyrirkomulag á henni, skýrslum hjeraðslækna og annara löggiltra lækna.
3. gr.
Læknar eru skyldir að gefa berklaveikum sjúklingum, er þeir rannsaka, feiðbeiningar um og brýna fyrir þeim hverrar varúðar þurfi að gæta til
þess að veikin berist ekki á aðra.
Hjeraðslæknar skulu hafa eftirlit með og gera frekari ráðstafanir til
þess, að nauðsyulegum fyrirskipunum sje framfylgt, ef þeim þurfa þykir.
1. gr.
Nú devr berklaveikur maður, og skal þá húsráðandi tilkynna það tafarlaust, i kaupstöðum hjeraðslækni, en i sveitum hjeraðslækni eða sótthreinsunarmanni. Sótthreinsunarmaður tilkynnir þá hjeraðslækni. Skal hjeraðslæknir
annast um, að tafarlaust sje sótthreinsað á heimilinu herbergi þau, fatnaður
og annað, er hann telur hættu geta stafað af. Þessa lausu muni má þvi ekki
láta af hendi, hvorki til eignar nje afnota, senda í þvott eða aðgerð, nema
sótthreinsaðir hafi verið.
Nú skiftir berklaveikur maður um dvalarstað, og skal þá tilkynna það
á sama hátt og fyr var sagt um andlátið. Má ekki fá öðrum til ibúðar herbergi þau, er hann ilutti úr, fyr en þau hafa verið sótlhreinsuð, nema hjeraðslæknir telji sótthreinsun óþarfa.
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5. gr.
Enginn, sem hefir smitandi berkla, má fást við barnakenslu. Hver sá,
er sækir um barnakennarastöðu, skal svna læknisvottorð um að svo sje ekki.
Vottorð þetta má ekki vera eldra en mánaðargamalt, og skal endurnýja
það árlega.
Sama gildir um kennara þá, er kenna eiga í öðrum skólum, ef þá
skóla sækja nemendur yngri en 14 ára. Þó getur heilbrigðissljórnin veitt undanþágu frá þessu ákvæði, að þvi er til þessara skóla kemur, enda sje það í
samráði við og eftir tillögum skólalæknis og skólastjórnarinnar.
Enginn má taka börn til kenslu nema hann hafi til þess fengið skriflegt leyfi frá yfirvaldi, og skal það leyfi ekki veitt nema hann sýni læknisvottorð um, að hann sje ekki með smitandi herkla, og má vottorð það ekki
vera eldra en mánaðargamalt. Nú er maður ráðinn á heimili til að kenna
börnum, og skal húsráðandi þá heimta þetta vottorð af honum, ella verður
hann brotlegur gegn lögum þessum.
Nú sX’kist barnakennari af smitandi berklum, og skal hann þá tafarlaust láta af starfi sínu.
Nú sýkist maður, er barnakenslu hefir á hendi, og leikur grunur á,
að um berklaveiki sje að ræða, skal þá skólanefnd, fræðslunefnd eða húsráðendur þeir, er hlut eiga að máli, tafarlaust skýra hjeraðslækni eða lækni þeim,
er eftirlit hefir með skólanum, frá grun sínum. En hann ákveður, eftir rannsókn, hvort ástæða sje til að láta manninn hætta kenslu.
Hver sá læknir, sem kemst að því, að barnakennari sje sjúkur af smitandi berklum, skal skyldur að tilkynna það ettirlitslækni skólans.
Þeir barnakennarar, sem eru opinberir starfsmenn, en verða að láta
af kenslu sakir sjúkleiks þessa, skulu í 2 ár fá sem biðlaun 2,s hluta launa
þeirra, er þeir nutu, þegar þeir ljetu af kenslu. Biðlaun þessi greiðast af sömu
aðiljum og í sömu hlutföllum sem hin fyrri launin.
Engan má ráða starfsmann við heimavistarskóla, nema hann uppfylli
sömu skilyrði, sem að framan eru sett um kennara.
6. gr.
Ef kennari við aðra skóla en barnaskóla er sjúkur eða sýkist af smitandi berklum, þá getur heilbrigðisstjórnin i samráði við stjórn skólans fyrirskipað, að liann hætti starfi sinu, enda leiti hún fyrst álits skólalæknis eða
hjeraðslæknis, ef enginn annar er læknir skólans. Nú verður kennari að láta
af kenslu fyrir þessar sakir, og fer þá um biölaun hans eins og sagt er í ö. gr.
7. gr.
Engan nemanda má laka i skóla, nema vottorð skólalæknis eða annars
læknis svni, að hann hafi ekki smitandi berklaveiki. Þó getur heilbrigðisstjórnin veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef alveg sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.
Engan má heldur taka til kenslu inn á heimili, þar sem börn eru fyrir,
nema læknisvottorð sýni, að hann hafi ekki smitandi berkla.
Á heimili, þar sem sjúklingur er með smitandi berkla, má ekki taka
barn til kenslu.
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Nú sýkist barn af smitandi berklum meðan á námstíma stendur, og
skal þá tafarlaust taka það úr skólanum. Ef kennari fær grun um slikt, er
hann skvldur til þess að gera eftirlitslækni skólans aðvart og getur til bráðabirgða vísað barninu burtu, ef læknisúrskurður fæst ekki nógu fljótt.
Hver sá læknir, sem kemst að því, að nemandi, sem gengur i skóla,
er sjúkur af smitandi berklum, skal skyldur að tilkynna það tafarlaust eftirlitslækni skólans. Getur þá eftirlitslæknir' visað sjúklingnum burt af kenslustaðnum, ef honum þvkir ástæða til.
9. gr.
Engin kona má fást við ljósmóðurstörf, ef hún hefir smitandi berkla.
Skal hún sýna læknisvottorð urn, að svo sje ekki, og ber að endurnýja vottorðið árlega. Hjeraðslæknum ber að ganga ríkt eftir, að þessu ákvæði sje
framfylgt.
Nú sýkist starfandi ljósmóðir af smitandi berklum, og skal hún þá tafarlaust liætta að gegna þvi starfi. Ef hún er launuð af opinberu fje, þá skal
greiða henni biðlaun fyrir sama tíma og á sama hátt og um getur í 5. gr.
10. gr.
Enginn má taka barn til fósturs nje dvalar, ef sjúklingur með smitandi berkla er á heimilinu. Gildir þetta ákvæði jafnt um þau börn, sem sveitarstjórnir ráðstafa og einstakir menn.
Barn, sem hefir smitandi berkla, má ekki taka á heimili, þar sem börn
eru fyrir, hvorki til fósturs nje dvalar, nema börnin, sem fyrir eru, sjeu sjúk
af smitandi berklum.
Sveitarstjórnir mega ekki koma fvrir hörnum á öðrum heimilum en
þeim, sem hjeraðslæknar telja ósýkt af smitandi berklum. Sömu skyldur liafa
og forráðamenn munaðarlausra eða ómyndugra barna.
Nú kemur smitandi berklaveiki upp á heimili, þar sem barn hefir verið tekið til fósturs eða dvalar, og skal þá tafarlaust gera annað tveggja, flytja
barnið eða sjúklinginn burt af heimilinu.
Ef barnið sjálft sýkist af smitandi berklum á heimili, þar sem börn eru,
skal það tafarlaust tekið af heimilinu.
Börn nefnast í lögum þessum allir, sem ekki eru fullra 14 ára, nema
annað sje tekið fram.
11. gr.
Ekki má ráða starfsfólk við barnaspítala eða barnahæli, nema læknisvottorð sýni,. að það hafi ekki smitandi berkla. Vottorð þetta má ekki vera
eldra en mánaðargamalt og skal endurnKja það árlega.
Konur, sem hafa smitandi berkla, mega ekki vistast á heimili, þar sem
börn eru, nje fást þar við sjúkrahjúkrun.
12. gr.
Ekki má selja mjólk frá heimilum, ef sjúklingur nieð smitandi berkla
fæsl þar við kúahirðingu eða mjaltir eða fer með mjólkurilát.
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Enginn sjúklingur með smitandi berkla má vinna að útsölu mjólkur
eða brauðs nje starfa á rjóma- eða smjörbúum.
Banna má að sjúklingur með smitandi berkla starfi að brauðgerð,
matreiðslu, matsölu á opinberum stöðum eða annarsstaðar, eftir þvi sem til
hagar og hjeraðslækni þykir ástæða til.
13. gr.
Nú sýkist maður al’ smitandi berklum á heimili, þar sem börn eru, og
skal þá tafarlaust koma sjúklingnum í burtu, nema hjeraðslæknir eða læknir
heimilisins ásamt hjeraðslækni telji ástæðnr þannig, að börnunum geti engín
smitunarhætta staðið af sjúklingnum.
Ef ekki er unt að koma sjúklingnum burt, þá skal taka börnin af
heimilinu.
Skyldir eru sýslumenn, bæjarfógetar, hreppstjórár, svo og sveitarstjórnir
og heilbrigðisnefndir, ef til eru, að aðstoða bjeraðslækna og sjá uin framkvæmdir á fyrirskipunum þeirra, ef þeir æskja þess.
Nú vilja þeir, sem hlut eiga að máli, ekki hlýða fyrirskipunum hjeraðslæknis, og kveður hann þá sjer til aðstoðar eitthvert ofangreindra stjórnarvalda, er annast um að sjúklingurinn, ef hann er innan 16 ára, sje tafarlaust
tekinn af heimilinu, ella börnin, jafnvel þótt það mæti mótspyrnu af hálfu
heimilismanna. En ekki skal hjeraðslæknir fyrirskipa þesskonar ráðstafanir,
nema hann telji mikla hættu á, að börnin verði fyrir smitun, enda haíi til
þess samþykki hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar, og leggur hann
ætið þær ráðstafanir undir úrskurð heilbrigðisstjórnar rikisins, hvort standa
skuli til frambúðar.
Allur ferða- og tlutningskostnaður, sem leiða kann af framkvæmdum
valdboðs þessa, greiðist úr ríkissjóði.
14. gr.
Berklaveikur sjúklingur getur fengið ókeypis vist í heilsuhælum, sjúkrahúsum eða sumarhælum barna, ef hann eða sá, sem frainfærsluskyldan hvilir
á, er svo efnum búinn, að ætla má að hann mundi liða mikið tjón á elnahag
sinuin, eða jafnvel verða öieigi, ælti hann að standa straum af kostnaði þeim,
er af slíkri vist leiðir.
Ef sjúklingurinn dvelur i sjúkrahúsi eða heilsuhæli, sem rekið er á
opinberan kostnað, annan en ríkissjóðs (t. d. hæjarsjóðs, sýslusjóðs eða læknishjeraðs), en nýtur þó styrks úr rikissjóði, þá greiðir ríkissjóður upp í meðlagskostnaðinn alt að 3 kr. fyrir hvern legudag, eða 2,25 kr., ef um börn er
að ræða innan 12 ára, þó ekki meira en 3 s hlula meðlagskostnaðarins. Hinn
hluta meðlagskostnaðarins greiðir dvalarhjerað sjúklingsins.
Dvalarhjerað táknar í lögum þessuin bæiar- eða svslufjelag það, sein
sjúklingurinn á heimili i.
Undir meðlagskostnað telst einnig lvf og læknisbjálp.
Nú dvelur sjúklingurinn í sumarhæli barna, sem rekið er á þann hátt,
er að framan getur, og greiðir þá rikissjóður alt að kr. 1,50 fyrir hvern legudag, þó ekki meira en 3/s hluta meðlagskostnaðarins, enda fer þá um hinn
hluta hans sem fyr var sagt.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

114

906

Þingskjal 366

Nú er heilsuhæli, sjúkrahús eða sumarhæli barna ekki rekið á opinberan kostnað með ríkissjóðsstyrk, heldur eign einstakra manna, fjelaga eða
stofnana, og getur þá stjórnarráðið ákveðið, að berklaveikir sjúklingar geti
einnig þar fengið ókeypis vist, enda greiðist þá meðlagskostnaðurinn sem tvr
var sagt.
Ef heilsuhæli eða sjúkrahús er rekið á ríkiskostnað, þá skal dvalarhjerað sjúklingsins greiða 2 kr. fyrir hvern legudag, eða kr. 1,50, ef um börn
innan 12 ára er að ræða, þó ekki meira en 2/a hluta alls rekstrarkostnaðar.
Nú getur sjúklingurinn ekki fengið vist i sjúkrahúsi eða hæli, en er
komið fyrir á öðru heimili samkvæmt fyrirmælum 10. og 13. gr., og greiðir
þá ríkissjóður alt að kr. 1,50 fyrir hvern dag, þó ekki meira en s/s hluta verukostnaðar. Greiðir þá dvalarhjeraðið afganginn, enda sje efnahagur sjúklingsins eins og tilskilið er uni ókeypis vist í sjúkrahúsi eða hæli.
Ef heilbrigð börn eru tekin að heiman, samkvæmt fyrirmælum 13. gr.,
og efnahagurinn er sem fyr segir, þá greiðir rikissjóður meðgjöf með þeim að
hálfu, þó ekki meira en 50 aura fyrir hvern dag, en dvalarhjeraðið greiðir
afganginn.
Dvalarhjerað sjúklingsins getur krafist endurgjalds á -þ hlutum þess
kostnaðar, sem það greiðir samkvæmt þessari grein, af bæjar- eða sýslusjóði
framfærslusveitar sjúklingsins.
Stjórnarráðið getur ákveðið hámark daggjalds sjúklinga þeirra, er að
framan getur, i sjúkrahúsum eða hælum, ef ástæða þykir til.
Það er skilyrði fyrir því, að berklaveikir sjúldingar geti orðið aðnjótandi styrks úr rikis- eða sýslusjóði, að hreppsnefnd dvalarhrepps sjúklingsins
sendi stjórnarráðinu skýrslu um efnahag hans. Skal hjeraðslæknir staðfesla
skýrslu þessa eftir bestu vitund og jafnframt votta, að vist utan heimilis sje
nauðsynleg.
Úrskurðar stjórnarráðið síðan eftir þessum gögnum, hvort sjúklingurinn
sje styrkhæfur.
15- grNú er sjúklingurinn fjelagi í sjúkrasamlagi, er nýtur styrks úr ríkissjóði samkvæmt lögum nr. 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög, og skal þá
samlagið greiða þann hluta meðlagskostnaðarins i sjúkrahúsi eða hæli, er annars ætti að greiðast úr sýslu- eða bæjarsjóði samkvæmt 14. gr., þó ekki lengur
en sjúklingur hefir rjett til styrks samkvæmt lögum samlagsins, enda láti
samlagið berklaveika sjúklinga njóta sömu i jettinda og aðra sjúklinga. Úegar
greiðslutíma samlagsins er lokið, þá skal dvalarhjeraðið taka við afsamlaginu,
og greiða sama hluta meðlagsins þangað til sjúklingurinn fer burt úr hælinu
eða sjúkrahúsinu, enda hefir þá dvalarhjeraðið sarna rjett til endurgreiðslu og
sagt er i 11. gr.
l’m greiðslu úr rikissjóði fer eftir ákvæðum 11. gr.
16. gr.
Engan þann stvrk, sem berklaveikur sjúklingur nýtur af opinberu fje,
ef bann hefir orðið styrkþurfi vegna sjúkdómsins, má telja fátækrastyrk, enda
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sje hann ekki afturkræfur, nenia sjúklingurinn sjálfur eða aðstandendur hans
sjeu þess megnugir að greiða hann að einhverju eða öllu leyti,
Undanteknir þessum hlnnnindum skulu þeir sjúklingar, sem þrjóskast
við að verða við áskorun hjeraðslæknis um dvöl í hæli eða sjúkrahúsi. Einnig
þeir, sem svna megnt kærulevsi um smitun annara manna, þrátt fyrir aðvaranir læknis.
17. gr.
Stjórnarráðið setur, í samráði við landlækni, reglur um hrákailát og
ræstingu i vinnustofum, verksmiðjum, skrifstofum, búðum, gistihúsum, samkomuhúsum, svo sem kirkjum, skólum, leikhúsum, kvikmyndahúsum, danssölum og því um liku, opinberum byggingum og farþegaskipum. Enn fremur
reglur um flutning herklaveikra á farþegaskipum.
Heilbrigðisnefndir skulu, undir yfirumsjón hjeraðslæknis, hafa gát á
þvi, að þessum reglum sje fylgt. Á þeim stöðum, þar sem heilbrigðisnefndir
eru ekki til, skulu hreppsnefndir gera það.
Eítirlit með farþegaskipum hefir þó landlæknir sjálfur, eða annar, er
heilbrigðisstjórnin setur til þess.
18. gi'.
Xú þarf hjeraðslæknir að taka sjer ferð á hendur vegna fyrirmæla
laga þessara, og greiðir þá s<Tslusjóður ferðakostnaðinn, en rikissjóður endurgreiðir helminginn.
Kostnaður við sótthreinsanir, svo og við að útvega bækur þær og
eyðublöð, er getur um i 2, gr., greiðist úr ríkissjóði.
19. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 10 til 500 krónum, og skal
farið með þau sem almenn lögreglumál.
20. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 31, 23. okt. 1903, um
varnir gegn berklaveiki, og önnur ákvæði, er fara í bága við lög þessi.

(B. L, 1).
IW<1.

307. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 21, 9. júlí 1909, um fiskimat.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Allur saltfiskur, verkaður og óverkaður, sem fluttur er hjeðan af landiog
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fara á til Spánar og Ítalíu, hvort heldur beina leið eða uni önnur lönd, söniuleiðis sá saltfiskur, sera ætlaður er LH verkunar innanlands og gengur kaupum
og sölum, skal metinn og flokkaður eftir gæðum af fiskimatsmönnum undir umsjón yfirmatsmanna. Yfirmatsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun,
hleðslu og meðferð fiskjarins i útflutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hjer að
lútandi, er þeim er skylt að hlýða, sem hlut eiga að ináli. Hverjum fiskfarmi skal
fylgja vottorð yfirmatsmanns, ritað á farmskrána.
Nánari reglur um inatið og meðferð vörunnar, bæöi við útílutning og í
útflutningsskipunum, skulu settar í erindisbrjefum yfirmatsmanna, sem stjórnarráðið gefur út.

Greinargerð.
Fiskimatslögin frá 9. júlí 1909 ná eingöngu til fullverkaðs fiskjar, sem
sendast á til Spánar og ftalíu. Óverkaður saltfiskur gat þá naumast talist verslunarvara, því venjan var sú, að útgerðarmenn sáu um verkun fiskaflans fyrir
háseta, og verðlagið miðað við verkaðan fisk. Meðan svo var háttað, náðu lögin
tilgangi. En með aukinni og breyttri útgerð er svo komið, að þau eru ekki fullnægjandi, eins og þau nú eru, til þess að viðhalda hinu góða áliti, er islenski
fiskurinn er búinn að fá. Til þess virðist brýn þörf þeirra brevlinga, sem gerðar
eru i frumvarpsgreininni. Hve heiliavænlegt það er fyrir sjávarútveg vorn og
þjóðina í heild sinni að geta verndað það álit, sem lögin eru búin að vinna islenskum fiski á suðrænum markaði, þarf ekki á að benda; slikt getur engum dulist, sem nokkra þekkingu hefir á högum atvinnuvegarins, en þeim mun meiri
ástæða er til að gæta fenginna hagsmuna og sjá um, að þeir gangi eigi aftur úr
höndum voruin.
Nánara við framsögu.

(A. XXX, 25).
Ed.

368. Breytingartillögiir

við frumvarp tii fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921 (þskj. 313).
Frá fjárveitinganefnd.
1. Á eftir 1, gr. kemur ný gr., er hljóði svo:
Til viðbótar við 10. gr. fjárlaganna (til ráðuneytisins) veitast 6000 kr.
Dýrtiðaruppbætur til ráðherranna, 2000 kr. til hvers.......... kr. 6000,00
2. Við 2. gr. 1. (Ari Arnalds).
Liðurinn falli burt.
3. Við 3. gr.
a. Við 9. lið (Sigvaldi Kaldalóns).
Liðurinn falli burt.
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b. Á undan 10. lið kemur nýr liður, svo hljóðandi:
Til Neshrepps i Norðfirði, endurgreiðsla á lækniskaupi 1920 kr.
c. Við 10. lið (Gunnl. Claessen).
Fyrir »kr. 2500,00« komi:......................................................... —
d. 11. liður orðist svo:
Til Jóns Kristjánssonar læknis, utanfararstyrkur.................. —
e. Á eftir 11. lið kemur nýr liður:
Til Magnúsar Einarsonar dýralæknis, utanfaiarstyrkur. ... —
4. Við 4. gr.
a. Við 1. liö (Jón Straumfjörð).
Liðurinn falli burt.
b. Við 2. lið (Endurbygging Holtavegar).
Liðurinn falli burt.
e. 10. liður orðist svo:
Til mótorbátaferða frá Reykjavik lil kauptúnanna í Árnessýslu, alt að ’/3 tlutningskostnaðar .......................................... —
d. 13. liður orðist svo:
Til mótorbátsferða frá HornaQrði norður á bóginn, í sambandi við ferðir Sterlings og Goðafoss .................................. —
e. Við 16. lið (Arnarnesviti).
Liðurinn falli burt.
f. Við 17. lið (Elliðaeyjarviti).
Liðurinn falli burt.
5. Við 5. gr.
a. Við 2. lið (Staður í Grunnavík).
Fyrir »11000« komi ................................................................. —
b. Við 3. lið (Ólafur Rósenkranz).
Liðurinn falli burt.
c. 8. liður orðist svo:
Kostnaður við starf mentamálanefndar.................................. —
d. Við 10. lið (Launabætur Sigurbjörns o. s. frv.)
Fyrir »4400,00« komi................................................................. —
e. 19. liður orðist svo:
Til Flensborgarskólans,' viðbótarstyrkur, gegn 1450 kr. tillagi frá Hafnarfjarðarkaupstað .......................................... —
f. Við 21. lið (Biind stúlka).
Liðurinn falli burt.
g. 22. liður orðist svo:
Til Páls Erlingssonar sundkennara, í viðurkenningarskyni
—
6. Við 6, gr.
a. Við 2. Iið (Alþýðubókasafn).
Liðurinn falli burt.
b. 10. liður orðist svo:
Til Einars Jónssonar myndhöggvara, I viðurkenningarskyni —
c. Við 11. lið (Ásmundur Sveinsson).
Liðnrinn falli burt.
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d. Við 12. lið (Kjarvai).
Liðurinn falli hurt.
e. Við 13. lið (Davíð Stefánsson).
Liðurinn falli burt.
f. Við 14. lið (Ríkarður).
Liðurinn falli burt.
g. Á eftir 17. lið (Jóh. L. L. Jóh.) keniur nýr liður svo
hljóðandi:
Til sama, dýrtíðaruppbót .................................................. kr.
3000,00
h. Á eftir 22. lið komi nýr liður, svo hljóðandi:
Til Ásmundar Sveinssonar, námsstyrkur
.......................... —
1000,00
i. Við 23. lið (Lögfræðil. thnarit).
Liðurinn falli burt.
Við 7. gr.
a. Viö 15. lið (Bryggja á Akianesi).
Aftan við athugasemdina bætist:
Verkið sje framkvæmt eftir áætiun, er rikisstjórnin lætur gera,
og með eftirliti af hennar hálfu.
b. Við 17. lið (Bryggja á Blönduósi).
Á eftir orðinu »kostnaðar« komi:
að því tilskildu, að viðgerð þessi fari fram áður en lagt er út
í byggingu nýrrar bryggju á Biönduósi.
c. Aftan við 17. lið komi nýr liður, er hljóði svo:
Til björgunarskipsins »Þórs« í Vestmannaeyjum................. — 30000,00
Við 8. gr.
1. liður orðist svo:
Til Sigurðar Jónssonar fyrv. atvinnumálaráðherra ... ........... — 12619,90
Við 9. gr.
Á eftir 2. lið komi nýr liður, svo hljóðandi:
Styrkur til Ara sýslumanns og bæjarfógeta Arnalds, 9500
krónur, Sigvalda hjeraðslæknis Kaldalóns, 8000 krónur, og Kristjáns
hjeraðslæknis Kristjánssouar, 5000 krónur, til þess að leita
sjer heilsubótar................................................................................ kr. 22500,00
Við 10. gr.
Fyrsti málsliður 1. töluliðs orðisl svo:
að lána Guðmundi sýslumanni Björnssyni i Borgarnesi alt að 50000
krónum, til þess að reisa þar ibúðarhús, þó ekki yfir 4 5 hluta alls byggingarkostnaðar, gegn ábyrgð sýslunefndanna I Mýra- og Borgarfjarðarsýslum.
Við 11. gr.
Greinin falli niður.
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(B. XVII, 4).
Ed.

30U. IWefndarálIt

um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 7.1, frá 14. nóv. 1917, um vátrvggingu sveitabæja og annara húsa í sveitum, utan kauptúna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Frumvarp þetta er komið frá háttv. Nd., og hefir nefndin athugað það
í sambandi við gildandi lög nm þetta efni.
Samkvæmt frumvarpinu er hámark á matsverði húsa, sem vátryggingarfjelagið tekur til tryggingar, hækkað um helming og heimilað að vátryggja
lausafje á sama hátt og hús, er endurtrygging þess fæst í erlendum vátryggingarsjóði.
Nefndiuni er það ljóst, að báðar þessar breylingar hafa við full rök að
styðjast, og að hámark það, sem sett var í lögunum í fyrstu, sje nú, vegna verðfalls peninga o. fl., mikils til of lágt. Hækkun á því í frumvarpinu telur nefndin
hæfilega.
Þá hefir verðmæti lausafjár í sveilum aukist svo niikið á síðustu árum,
að full þörf er fyrir, að kostur sje einnig gefinn á að vátryggja það.
Af þessum breytingum leiðir það, að sjálfsögðu, að ekki verður komist
hjá að hækka tillag ríkissjóðs til hins sameiginlega brunabótasjóðs sveilarfjelaga.
Er það í frumv. hækkað um helining, eða upp í 20000 kr.
Nefndin er sammála um frumvarpið og leggur til, að háltv. deild samþykki það með þessum
BREYTINGUM.
1. Við

1. gr.
a. Orðin »t brunabótasjóði« á fyrri staðnum í 2. málsgr. falli buit.
b. Aftan við 2. málsgr. bætist inn í ný málsgr., svo látandi:
Ákvæðin um trvggingu lausafjár koma ekki til framkvæmda
fvr en fengin er endurtrygging erlendis.

2.

—

2. —
í stað »2000 kr. húseign og meiri, eða lausafje« komi:
i húseign eða lausafje, sem er 2000 kr. virði eða meira.

3. — 12. —
Greinin falli burt, og 13. gr. verði 12. gr.
Alþingi, 20. april 1921.
Hjörtur Snoirason,
formaður.

Sigurður Jónsson.

Guðtn. Ólafsson,
skrif. og frsin.
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(B. LI, 1).
iltl.

370. Irniinarp

til laga nm að sýslumenn og bæjarfógetar megi fela öðrum sjerstök störf.
Flutningsmaður: F’orleifnr Jónsson.
1. gr.
Sýslumönnum og bæjarfógetum skal heimilt, á sinn kostnað og ábyrgð,
að fela hreppstjórum eða sjerstökum umboðsmönnum sínum að halda manntalsþing og uppboð, hvers konar sem er, svo og stýra fundum sýslunefnda,
ef forföll banna þeim sjálfum að framkvæma þessi störf. En skýra skulu þeir
stjórnarráðinu frá slíkum ráðstöfunum í hvert skifti.
2. gr.
Á manntalsþingum og uppboðum, er ólöggiltir umboðsmenn dómara
halda, má eigi neitt rjettaratriði úrskurða.
3. gr.
Lögákveðnum uppboðslaunum sínum halda hreppstjórar við öll uppboð, er þeir halda fvrir sýslumenn.
Greina rgerð.
Störf þau, er hjer um ræðir, eru þannig löguð, að sýslumenn og bæjarfógetar ættu að mega, ef nauðsvn rekur lil, feia framkvæmd þeirra áreiðanleguni
trúnaðarmönnum sínum, á sina ábyrgð, þótt ekki verði slikir menn settir fyrir
þá eða sjerstaklega löggiltir til þess af stjórnarráðinu, enda gert ráð fyrir, að
rjettarúrskurðir komi ávalt undir dómarann sjálfan eða annan reglulega löggiltan
ínann. í sýslum, sem erfiðar eru yfirferðar, ekki sísl þar, sem tvö sýslufjelög heyra
undir sama yfirvald, getur þessarar heimildar verið full þörf, þegar forföll, eða
jafnvel miklar annir á öðrum stað, banna eða gera sýslumönnum nærri ókleift
að gera öll þessi slörf á vissum timum, störf, sem þó helst ekki mega biða uin
skör fram. Sumsstaðar geta einnig ófærur gersamlega hindrað það, að sýslumaður
nái að komast til þess að framkvæma störfin, þótt ákvörðuð væru, en hann
gæti þó, ef símasamband er milli staðanna, í skyndi falið þau umboðsmanni
(enda nokkuð undirbúið það fyrirfram), svo að verkin ekki hindruðust.
Engin aukin útgjöld fyrir ríkissjóð hefir þetta i för með sjer, — því að
sýslumenn fela nú orðið hreppstjórum uppboð með litlum takmörkunum (t. d.
við strönd o. fl.), ef svo býður við aö horfa, og halda hreppstjórar gjaldi sínu.
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(B. XXIX, 6).
371. Frnmvarp

Nd.

til laga utn samvinnufjelög.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
Samhljóða þskj. 344 með breytingunum á þskj. 351 og 355.

(A. II. 7):
Kd.

37«. Löff

um erfðatjárskatt.

(Afgieidd frá Ed. 22. apríl).
1. gr.
Af öllum fjármúuum, er við andlát manns hverfa til erfingja hans, og
sje búið tekið til skifta hjer á landi, skal gjalda skatt i i ikissjóð.
2. gr.

Fjárhæð erfðafjárskattsins er ákveðin þannig:
A. Af erfðafje, sem hverfur til þess hjóna, er lifir hitl, til niðja hins látna,
kjörbarna og fósturbarna, svo og al' fjórðungshluta, ef ráðstafað hefir verið
með arfleiðsluskrá til annara, skal svara af arfi hvers erflngja um sig:
1. Af fyrstu 1000 kr.......................... P/< af hundraði.
2. — næstu 1000 — ............................. P/2 —------

og svo áfram þannig, að skatturinn eykst um '/á af hundraði á hverju
þúsundi, sem arfurinn hækkar um, alt að 10 af hundraði.
B. Af erfðafje, sem hverfur til foreldra hins látna eða niðja þeirra, er ekki
hevra undir staflið A., skal svara aí arfi hvers erfingja um sig:
1. Af fyrstu 1000 kr........................... 5'/» af hundraði
2. — næstu 1000 — ........................ 6 — ----og svo áfram þannig, að skatturinn eykst um ’/s af hundraði á hverju
þúsundi, alt að 25 af hundraði.
C. Af erfðafjc, sem hverfur til ala eða ömmu hins látna, eða niðja þeirra,
er eigi heyra undir stafliðina A. og B., eða til fjarskyldari erfingja, eða
óskyldra, skal svara af arfi hvers erfingja um sig:
Alpt, 1921. A. (33. léggjafarping),
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1. Af fyrstu 1000 kr........................... 11 af hundraði
2. — næstu 1000 — ........................ 12 —----og svo áfram þannig, að skatturinn evkst um 1 af hundraði á hverju
þúsundi, alt að 50 af hundraði.
D. Af erfðafje, sem hverfur til kirkna, opinberra sjóða, gjafasjóða, fjelaga,
stofnana, eða annars slíks, skal greiða 10 af hundraði.
3. gr.

Erfðafjárskatt skal greiða af öllu þvi, er netnist arfur í eiginlegum
skilningi, og enn fremur af gjafaarfi, dánargjöfum og arfi fvrirfram greiddum,
sbr. tilsk. 25. sepl. 1850, 10. gr.
Enn fremur skal greiða erfðafjárskatt af verðmætum eigum eða rjettindum, er viö andlát manns hverfa til erfingja, eftir samningi hins látna manns
við annan, eða fyrir fjárgreiðslu af hendi hins látna. Undanþegið skatti er þó
tryggingarfje og lífeyrir, sem keyptur er fvrir. annan samkvæmt ákvæðum laga
eða opinberri fyrirskipan.
Af fasteignum hjer á landi, er falla i arf við skifti, er fara fram i útlöndum, skal greiða erfðafjárskatt eftir þessum lögum til ríkissjóðs. Skip, sem
skrásett eru hjer á landi, skal fara með sem fasteign.
4. gr.
Erfðafjárskatt skal og greiða:
1. Af gjöfuni, ei;, gefnar eru i lifanda lífi, ef gefandi hefir áskilið sjer tekjur
eða not gjafarinnar til dauðadags eða fyrir ákveðið tímabil, sem eigi er á
enda runnið á dánardægri hans.
2. Af gjöfum, er gefnar eru á hinu síðasta ári fyrir andlát gefanda, ef eigur
hans hafa fyrir gjafirnar rýrnað um 10 af hundraði eða meira.
3. Af öllum fjármunum, er gefnir hafa verið eða afhentir í því skyni að
komast hjá að greiða skatt eftir lögum þessum.
5. gr.
Þá er annað hjóna deyr, og það, sem lengur lifir, situr í óskiftu
búi, skal eigi greiða erfðafjárskatt af fje þvi, sem óskift er, en upphæð búsins
skal þá ákveðin á þann hátt, er segir í 10. gr.
Ef það hjóna, er situr i óskiftu búi, borgar erfingjum hins látna, einum
eða fleirum, allan arf þeirra eða nokkurn hluta hans, áður en til skifta kemur,
skal gjalda erfðafjárskpU af arfahlutum þessum. þegar búið kemur til skifta,
og greiðist skatturinn af erfðafje þeirra erfingja, er þá taka arf, i rjettu hlutfalli eftir skyldleika þeirra við arfleifanda.
Hafi það hjóna, er situr í óskiftu búi, gefið erfingjum hins látna meira en
svarar hálfri upphæð búsins, skal tqlja gjafir þessar með til erfðafjárskatts, þó
svo, að hækkunin nemi ekki meiru en helmingi upphaflegrar búsupphæðar.
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6. gr.
Nú u,emur fjárhæð sú, er til erfingja fellur, eigi 100 krónum samtals,
og skal þá dánarbúið undanþegið erfðafjárskatti.
Skattur skal talinn af hverjum 10 krónum af fjárhæð hvers fjárerfðahluta, en minni fjárhæð eigi til greina tekin.
Undanþegin erfðafjárskatti eru handrit, bókasöfn, listaverk og minjagripir, er verðmætir eru fyrir sögu landsins, lislir eða vísindi, ef hlutir þessir
eru ánafnaðir eða gefnir opinberum söfnum landins eða alþjóðlegum stofnunum.
Af erfðafje, sem ánafnað er til guðsþakka, líknarstofnana eða almenníngsnota, er stjórnarráðinu heimilt að færa erfðafjárskattinn niður i .5 af
hundraði hverju.
•
7. gr.
Fjárhæð erfðafjárskattsins skal reikna eftir skyldleika erfmgjans við
arfleifanda, hvort heldur arfurinn fellur til erfingja að lögum eða eftir arfleiðsluskrá.
Nú eru hjón skilin að borði og sæng, en arfur tæmist öðru þeirra
eftir hitt látið, og skal þá telja erfðafjárskattinn eftir skyldleika þess við hið látna.
Af erfðafje, sem tilfellur hjónum, er búa sameignarbúi, skaj telja erfðafjárskatt eftir skyldleika þess hjóna, er nærskyldara er hinum látna, ef erfðafjeð rennur inn í sameign þeirra. Þegar fjárhæð sú, er til arfs fellur, er falin
i árgreiðslum, svo sem árlegum lífeyri, vaxta- eða afgjaldsafnotum eða því
Iiku, þá skal telja erfðafjárskatt af fjárhæðinni tífaldaðri, ef árgreiðslan er
bundin við lifstíð eins eða fleiri, er á lífi eru þegar arfurinn fellur* eða við
óákveðna áratölu; en ef endurgreiðslan er miðuð við ákveðna áratölu, skal
margfalda fjárhæðina með áratölunni, þó aldrei meira en 25 árum, en sje
fjárgreiðslan ævarandi, skal hún tuttugu og fimm földuð.
8. gr.
Erfðafjárskattur kemur í gjalddaga við lát arfleifanda, og skal, þegar
opinber skifli fara fram, greiddur i skiftalok. í dánarbúum, er myndugir erfingjar eða sjerstakir skiftaráðendur skifta, eða þegar arfur er tekinn án skifta,
skal skattinn greiða á 12 mánaða fresti frá andláti arfleifanda, nema innköllun
hafi verið gefin út með 12 mánaða fvrirvara, en þá skal skattinn greiða á 3
mánaða fresti frá því, er innköllunarfrestur er útrunninn.
Erfðafjárskatlur skal lalinn af hverjum erfðahluta um sig, og skal alt
það, er hver erfingi um sig hlýlur úr búinu að arfi, gjöf, gjafaarfi o. s. frv.,
lalið í einu lagi.
Nú hefir arfleifandi fyrir andlát sitt gefið eða afhent einhverjum erfingja svo mikið, að það, er honum ber af búinu, hrekkur eigi fyrír erfðafjárskalti hans, og skal þá greiða það, er til vantar, samkvæmtþvi, sem segir i 5. gr.
9- §r'
. ,
, Ju
Nú deyr maður, er arf hefir hlotið áður en erfðafjárskattur eftir
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þessmn löguni er gieiddiit'. en nifmiilii fellur siðan fil utinara, og skal |»:i
aðeins gieiða skatt eitl skifti af arfi þessuin, en Ijáihæð skatlsins skal, þegar
svo ber við, tniða við skyldleika erfingjaniia við þann arfleifanda, er fjæi’ þeint
stendur að skyldleika.
10. gr.
1 ölluni þeint dánarbúum, þar er opinber skifti íara eigi frain, svo og
þegar það Iijóna, cr lengur liíir, situr i óskiftu búi, skulu erfingjar seinja
eifðaljárskýrsiu og senda liana hinuin regluiega skiftaráðanda áður en liðinn
cr frestur sá, cr ákveðínn er í 8. gr.
Erfðafjárskýrslur skal semja eftir fvrirniynd, er sljórnarráðið selur,
og skal í henni skýrt frá ölluni verðmætum eignuni búsins og skuldum þess
og skyldleik erfingja við hinn látna, svo og, cf skifli hafa farið fram, hvernig
fjeð skiftist iuilli erfiugja. í erfðafjárskýrslu skal einníg skýit frá gjöfum, af'sölum eða samningum, er hinn látni kann að hafa gert og skattskvlda fvlgir
eftir þessuin löguni.
11. gr.
Skiftaráðandi skal hafa eftirlit með, að erfðafjárskýrslur sjeu rjett
samdar og sendar ásamt greiðslu skattsins á ákveðnuni fresti. Sje erfðafjárskýrsla eigi send i rjeltan tima, skal skiftaráðandi setja brjeflega hlutaðeigendum frest til að gera skýrsluna, og leggja við dagsektir.
Allir erfingjar skulu undirskrifa skýrsluna, og bera þeir allir ábvrgð á,
að hún sje rjett og send á rjeltum tima.
12, gr.
Ef ekki fer fram sata á opinberu uppboði á fjármunum, sem falla i
erfðir, skulu hinir lögskipuðu vitðingarmenn sveitar- eða bæjarfjelagsins meta
fjármunina til peninga, ef aetla má, að þeir nemi samtals 1000 krónum. í
þeim tilfellum, að málið geti varðað þá að einhverju leyti, eða þeir sjeu ekki
til, skal skiftaráðandi útnefna óvilhalla menn eða mann i þeirra stað.
Ef skiftaráðandi álítur, að arfleifandi hafi afhent eða gefið fjármuni i
lifanda lifi, sem greiða ætti af erfðafjárskaft samkvæmt 4. gr., getur skiftaráðandi krafist skriffega yfirlýsingar um það af hálfu þeirra, sem honum þykir
iiklegt, að hlotið hafi þessa fjármuni. Ef einhver skorast undan að gefa slikar
skýrslur, skal skiftaráðandi brjeflega setja hlulaðeiganda l'rest lil þess og leggja
við dagsektir.
13. gr.
Allir embæltismenn og aðrir, sem opinber störf hafa á hendi, sömuleiðis stjórnendur banka, vátryggingarfjelaga, hlulafjelaga, kaupfjelaga, sparisjóða og aunara slikra stofnaua eða fjelaga, eru skyldir að gefa ókeypis, f fyrirskipuðu slutlu .formi, allar þær skýrslur, er þeir geta í tje látið og mega verða
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skiftaráðauda að liði við starf hans, svo seni skýrslur um hlutabrjef, skuldahrjef, þinglesin eða óþinglesin, innieignir, veðvottorð o. s. frv.
Ef einhver skorast undan að gefa þær skyrslur, sem krafist er, sker
stjórnarráðið úr, hvort hann sje skyldur til þess, og getur, ef þörf krcfur, lagt
við dagsektir, uns skýrslurnar eru gefnar.
11. gr.
Nú verður sú raun á, að arfi hefir leynt verið visvitandi eða rangt skýrt
frá atvikum, er áhrif hafa á skattinn, eða einhverju þvi leynt, er til greina
ber að taka til hækkunar skatlsins, og skal þá greiða fimmfaJda þá fjárhæð,
er lækkun skattsins fvrir þessar sakir mundi nema. Með mál út af þessum
efnum skal farið sem altnenn lögreglumál, nema mál sje svo vaxið, að ákvæði
hinna almennu hegningarlaga nái til þess.
15. gr.
Erfðafjárskatt og dagsektir eftir lögum þessum má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. des. 1885.
16. gr.
I.ög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922, og falla frá sama tíma úr gildi
lög nr. 15, 11. júli 1911, um erfðatjárskatt.

(B. XLVI, 6).
E<l.

373. Hreytlngfartlllögur

við frv. (il laga um einkasölu á áfengi.
FlutuÍDgsni.: Siguröur II. Kvaran og Bjórn Kristjánsson,
1. Viö 2. gr.
a. Síðasta málsgr. falli niður.
b. Aflan við greinina bætist svo hljóðandi inélsgrein:
Enn fremur skal það ákveðið i reglugerð, aö suðuvökvi og áfengi lil iðnaðar skuli í kaupstöðum og kauptúnuni landsins selt undir yfirumsjón
og eflirliti forslöðuinanns áfengisverslunarinnar.
2. 7. gr. orðist svo:
A vfnanda þann og áfengi, seni lieimill er að llvtja til landsins og
cigi er notað til lyfja, skai leggja 50 -75%, en á lyfjaáfengi 30%, hvorltveggja miðað við verð þess komins í hús hjer á landi, án tolls. Önnur lyf,.
sem verslunin útvegar læknuin, seljast nieð 5% ómakslaunum.
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374. Frumvarp

Nd.

til fjárlaga fyrir árið 1922.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI.
T e k j u r.

L gr.
Arið 1922 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.-5.
gr,, og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

kr.
1.
2.
3.
4.

Ábúðar- og lausafjárskat.tur ... .......................... ...
Húsaskattur......................................... ..........................
Tekjuskattur
.................................................................
Dýrtiðar- og gróðaskattur.................................................

kr.

100000
40000
400000
50000
590000

5.
6.
7.
8.

120000
17000
100000
8000

Aukatekjur.........................................................................
Erfðafjárskattur.................................................................
Vitagjald
.........................................................................
Leyfisbrjefagjöld.......................... ..................................
-.1
......
9. Útflutningsgjald ... ........... ... ... .................. ...
10. Afengistollur (þar með óúfengt öl, .áfengislaust vín,
ávaxtasafi og límonade).................................................
11. Tóbakstollur.. ... ......... . ......................... . ...........

125000
400000

Flyl ...

525000

245000
500000

1335000
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kr.

Flutt
12. Kaffi- og sykurtollur... ... ..................................
13. Vörutollur ......................................................... ...
14. Annað aðflutningsgjald .......................... ’... ...
15.
16.
17.
18.

Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð ..................
Stimpilgjald... ................................................
Pósttekjur ......................................... ... ';... ...
Símatekjur .................................................................

kr.

525000
1335000
525000
750000 ■
60000
1860000
10000
.1500000
■
.240000
1000000
2740000

Samtals

5945000

. . . ...
3. gr.
Tekjur af fasteignum og skipum rlkissjóðs eru taldar:
kr.

kr.
1.
2.
3.
4.

Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs,. alls
Tekjur af kirkjum .........................................................
Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli.
Tekjur af skipnm ... .................................................
Samtals ...

30000
50
10000
350000
390050

..........

4. grt
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlað:
kr.
1. Tekjur af lslandsbanka ...
2.
—
— Landsbankanum:
a. Árgjald ..........................
b. Ágóðahluti ...
...
3. Tekjur af Ræktunarsjóði ...

kr.
70000

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

7500 *
68000 í
75500
20000

..........
Flyt ...

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

i

165500

920
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kr.
165500

Flutt ...
samkvæmt

4. Vextir af bankavaxlabrjefum, keyplum
lögum nr. 14, 9. júlí 1909 .
5. Væntanlega utdregið af þeim brjefum..........................
6. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi íslands .................................................................................
7. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................
8. Greiðslur frá Landsversluninni
..................
.........

6000
5000
240000

Samtals ...

472500

41000
15000

5. gr.
Óvissar lekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið.kr.

20000
400
2000

1. óvissar tekjur ..........
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna..................
3. Endurgreiddar aðrar fvrirframgreiðslur........................
Samtals ...

kr.

..........

22400

H. KAFLL
Gjöld.

G. gr.
Árið 1922 eru veittar til gjalda uppbæðir þær, sem tilgreindar eru í
7, —19. gr.
". gr.
Greiðslur af lániim rlkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið
1629470 kr. 95 a.
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1. Vextir:
1. 4 °/o lán úr ríkissjóði Dannterkur,. 500000 kr.
tekið 1908 til 15 ára til símalagninga..................
2. 41/? °/o lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum,
1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. flokks
bankavaxtabrjef Landsbankans...............................
3. 4'/s °/o tán hjá lífsábyrgðarstofnuninni í Kaupmannaböfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára,
til að kaupa III. Qokks bankavaxtabrjef Landsbankans........................................................................
4. 4‘/» °/o lán bjá dönskum bönkum, 500000 kr.,
tekið 1912 til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda
(Reykjavíkurhöfn o. fl.) ..........................................
5. Ritsímalánið 1913, 4 °/° og endurborgun á 30
árum, tekið hjá mikla norræna rilsímafjelaginu...
tí. Lán til ritsima, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára,
með bankavöxtum bjá Landsbankanum, að upphæð 100000 kr.
7. 5 % lán, tekið til símalagninga 1917 hjá mikla
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára 500000 kr. ...
8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði i skipum,
2 milj. kr„ tekið 1917 til 10 ára, vextir ’/•> 0 n
hærri en forvextir þjóðbankans danska................
9. Lán til ritsima, tekið í Landsbankanum 20. jan.
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr.......
10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918
með útlánsvöxtum hjá fslandsbanka, að uþphæð
1 milj. kr.....................................................................
11. La’n “hjá ríkissjöði Dána, tekið 1. des. 1918, með
5 ° o vöxtum, 2*/s tnilj. kr........................................
12. Lán hjá Heskóla íslands, tekið 10. jan. 1919
með 5 0 o vöxtum, afborgunarlaust, að upphæð
1 milj. kr...................................... ..........................
13. Lán hjá dönskum bönkuni, tekið 1. júli 1919
með 5 0/o vöxtum til 20 ára, 4l,s milj. kr............
14. Innlent lán 1. júlí 1920 tneð 5*,2 °/o vöxtum til
20 ára, 3 milj. kr.......................................................

kr.

3333,34

38812,50

7968,75

9000
16739,83

6400
23055,50

92000
5712

48000
50000

50000
196875
152625
700521,92

11. Afborganir:
1. Af láninu frá 1908
2. — 1909

.................................................
..................................................
Flvt ...

Alþt. 1921. A. (33. Iðggjafarþing),

33333,34
50000
83333,34 700521,92
116
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kr.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Af
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
láninu frá 1912 ..................................................
—
— 1912 ..................................................
— 1913 ..................................................
—
— 1916 ..................................................
ritsímaláni 1917 ..................................................
skipakaupaláni .................................................
ritsímaláni Landsbankans..................................
íslandsbankaláni 1918..........................................
láni danskra banka 1919..................................
innlenda láninu 1920 ..........................................

kr.

83333,34 700521,92
8333,33
33333,33
12251,19
4000
9297,84
200000
3400
100000
225000
150000
....
828949,03

100000

Framlag til Landsbankans, 9. greiðsla........................
Samtals ...

..........

1629470,95

kr.

kr.

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins..........................

60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:
kr.
1. Til alþingiskostnaðar
..................
2. — yfirskoðunar landsreikninga

, ..

...

...

..,

kr.

270000
6000
276000

Samtals ...

..........

276000
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Til ráðuneytisins o. fl. er veitl:
kr.

kr.

A.
1. Til ráðherra:
a. Laun................................................................
b. Til risnu.........................................................
2.
3.
4.
5.
6.

30000
4000

Til utanferða ráðherra .................................................
Laun starfsmanna Stjórnarráðsins..................................
Annar kostraður...............................................................
Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum ..........................
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráðherrabústaðnum.................................................................

34000
9000
105000
30000
20700
3000
201700

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.
Hagstofa íslands.
Laun hagstofustjóra................................
— aðstoðarmanns..............................
Pappir, prentun og hefting hagskýrslna
Prentun eyðublaða ................................
Húsaleiga, hiti og Ijós m. m...................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .........

9500
7700
12000
2000
4500
20000
55700

C.
Gjöld í Kaupmannahöfn.
1. Til sendiherra:
a. Laun.................................................................
b. Til

c.
d.

12000

húsaleigu.....................................................

2000

— risnu........................................................
— skrifstofuhalds........................................

2000
16000
32000
12000
4000

2. Fyrir meðferð utanríkismála ...
3. Rikisráðskostnaður ..................

48000
Samtals ...

305400

924
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Til gjalda við dómgæsluna og lögreglustjórnina o. fl. er veitt:
kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.
1. Hæstirjettur:
a. Laun dómara......... ........................................
b. — ritara ..................................................
c. Annar kostnaður ..........................................

kr.

52500
7700
3000

2. Laun bæjarfögeta, sýslumanna og lögreglustjóra.........
.........
3. — hreppsljóra................................................
4. Skrifstofukostnaöur bæjarfógelans i Reykjavík;
a. Laun................................................
27720
b. Húsaleiga
..................................................
3000
c. Hiti, Ijósog ræsting ....................................
3000
d. Ýms gjöld ..................................................
2000

63200
185000
39600

35720
Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik:
a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtu29700
manns .........................................................
19800
b. Laun 3 tollvarða.........................................
6500
c. Húsaleiga
1800
d. Hiti og ljós.................................................
12000
e. Ýms gjötd .......................... ..................
69800

6.
7.
8.
9.
10.

Fastir starfsmenn á skrifslofum bæjarfógela og lögreglustjóra í Reykjavik njóta dýrliðaruppbótar eftir
reglum launalaganna.
Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta ....................................... .........................................
Til heguingarhússins í Reykjavik og viðhaldskostnaðar fangelsa
.................................................................
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
Borgun til sjódómsmanna...............................................
— setu- og varadómara ..................................

80000
20000
12000
600
400
506320

B.
Ýmisleg gjöld.
1. Til þess að gefa út sljórnartíðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tlðindanna m. fl. ..

900

Flyt . .900 |

.........

506320
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kr.
Flutt ...
b. Til pappírs og prentunar..........................
c, Til kostnaðar við sending með póstum...

900
15000
1200

kr.
506320

17100
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir
burðareyri undir embættisbrjef.. ..........
20000
b. Fvrir embættisskeyti..................................
60000
.... •-----Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. 11. fyrir nokkrar
opinberar byggingar..........................................
Til embættiseftirlitsferða............................... .
, , , ,,,
Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoðun á skipamælingum................. ... .
Til landhelgisgæslu .......................................... ..........
Gjöld til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar.. ...
Gjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv.
1905 ............................... .................................

80000
.

8000
6000
500
40000
1500
75000
228100

Samtals ...

.........

734420

12. gr.
Til gjalda við læknaskipunina er veitt:
kr.
Laun ................................................................................
Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ...
Styrkur til íbúa Ólafsfjarðar i Eyjafjarðarsýslu, tíl að
vitja læknis........................................................................
Styrkur til hreppsbúa i Kolbeinsstaða-, Eyja- og
Miklaholtshreppi í Hnappadalssýslu til að vitja læknis,
til hvers hrepps 200 kr. á ári............... ........................
Styrkur til hreppsbúa í Bæjarhreppi og Árneshreppi
í Strandasýslu til að vitja læknis, til hvors hrepps
300 kr..................................................................................
Styrkurinn til Árneshrepps fellur niður þegar læknir
sest að i Reykjarfjarðarhjeraði.
Flyt ...

kr.
282360
3900
600

600

600

•«• • • •

288060

926
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kr.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Flutt ...
Styrkur til Öræfinga til að leita sjer læknishjálpar ...
Styrkur til hreppsbúa í Kjósarhreppi, til þess að leita
sjer læknishjálpar .......................................... .........
Styrkur til Þingvallahreppsbúa til að vitja læknis ...
Styrkur til Flateyjarhreppsbúa í Pingeyjarsýslu til að
vitja læknis.........................................................................
Styrkur til Grímsevinga til að vitja læknis..................
Styrkur til Suðureyrarhrepps í Súgandafirði til að
vitja læknis... .....................................................................
Styrkur til Klofnings- og Skarðshreppa til að vitja
læknis.................................................................................
Styrkur til Holts- og Haganeshrepps til að vitja
læknis ... ........................................................................
Styrkur til Breiðdalshrepps i Suðurmúlasýslu til að
vitja læknis.................................. ..................................
Styrkur til Jökuldalshrepps, Hliðarhrepps, Tunguhrepps og Hjaltastaðahrepps i Norður-Múlasýslu og
Eiöahrepps í Suður-Múlasýslu til að vitja læknis, til
hvers hrepps 300 kr.........................................................
Styrkirnir til að vitja læknis greiðist hreppsnefndunum, og eru þeir enn fremur bundnir þvi skilyrði,
að stjórninni sje árlega send skilagrein um það, á
hvern hált þeim sje varið.
Til núverandi aðstoðarlæknis á ísalirði
..................
a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsted í
Reykjavík
.................
..........................................
b. Styrkur til sama manns til lækningaferða kringum
landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með þvi
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að minsta
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinutn
fjölmennustu viðko'mustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eflir reikningi alt að..........................

288060
400
200
200
100
400
200
300
300
300

1500

3000
3000

500
3500
2000

18. Slyrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfí í Reykjavik ...
19. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í
Reykjavik .........................................................................
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsted, Vilh.
Bernhöft og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í læknadeild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fátæku

Flyt ...

kr.

2000

••« »••

302460
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20.
21.
22.
23.

Flutt ...
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.
Til starfrækslu Röntgensáhalda m. m.,.. ..
..........
Til Gunnlaugs Claessens læknis, til að starfrækja
ljóslækningastofu....................................... ... ..........
Rekstrarstyrkur Radíumslofnunarinnar
...
Holdsveikraspítalinn..................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis
.................................. ..
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsmanna
.................. ... 19100
2. Viðurværi 65 manna (ca. 200 a.ádag) 47450
3. Klæðnaður .................................. ...
4000
4. Meðul og sáiaumbúðir
..........
1800
5. Eldsneyti
.................................. ... 30000
3500
6. Ljósmeti ........................................
2000
7. Húsbúnaður og áhöld................. ...
6000
8. Viðbald á húsum
..................
2500
9. Þvottur og ræsting
..................
500
10. Greftrunaikostnaður .................. ...
500
11. Skemtanir
.................................. ...
2500
12. Skattar o. fl.
..........................
1000
13. Ýmisleg gjöld
..........................
—

kr.
302460

10000
2000
3000
130350
9500

120850
130350

24. Geðveikrahælið á Kleppi..........................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.. ..................................
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna..........................
2. Viðurværi 86 manna (ca. 200 a. á dag)
3. Klæðnaður 50 sjúklinga á 100 kr.
handa hverjum
..........................
4. Meðul og umbúðir........................
5. Ljós og hiti .................................
6. Viðhald og áhöld..........................
7. Pvottur og ræsting........................
8. Skemtanir........................................
9. Skattar m. m..................................
10. Óviss útgjöld.................................

80920
9500
8000
62780
5000
200
30000
15000
2000
1000
1000
1000
Flyt ...

125980
135480

528730

928

Þingskjal 374
kr.

kr.
Flutt ...
Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 60 sjúklingum, 200 a. á dag...
Meðgjöf með 6 sjúklinguro, 400 a. á dag ...
Tekjur af búinu.......................... ..................

135480

528730

43800
8760
2000
54560

Mismunur ...
25. Heilsuhælið á Vífilsstöðum ..........................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis... ... ..............
B. Laun aðstoðarlæknis, auk fseðis og húsnæðis.
C. Önnur gjöld:
32300
1. Kaup starfsmanna................................
2. Viðurværi .......................................... 134502
5380
3. Lyf og hjúkrunargögn......... ..........
77000
4. Ljós og hiti..........................................
7860
5. Þvottur og ræsting ..........................
5000
6. Viðhald húsa........................................
5000
7. Viðhald vjela........................................
8000
8. Húsbúnaður og áhöld........................
9. Flutningskostnaður ..........................
10000
3000
10. Óviss gjöld ..........................................

80920
112662
9500
2000

288042
299542
Par frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag ...
Meðgjöt með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag
Meðgjöf með 18 börnum, 4 kr. á dag..........

146000
14600
26280
186880

Mismunur ...
26. Til undirbúnings landsspítala.......................... ..........
27. Önnur gjöld:
a. Sfyrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ... ..........
Styrkurinn veilist eftir fjölda legudaga, 60 aura
fyrir hvern dag, gegn því, að hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.
b. Styrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á
Flyt ...

112662
•

7500

10000

10000

648892

I

j
Þingskjal 374

929

kr.
Flutt ...
föstum læknissetrum, all að þriðjungi byggingarkostnaðar, og með því skilyrði, að stjórnarráðið
samþykki teikningu af húsinu, eftir að hafa fengið
álit landlæknis, og að sýslufjelag það eða hreppsfjelag, er sjúkraskýlið heyrir lil, taki það að sjer
lil eignar og rekstrar.................................................
Bólusetningarkostnaður...............................................
Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16, nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma................
Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um
varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til
fslands .........................................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðuskólum.................. ..........................................
Styrkur til bjeraðslækna til utanferða, í þvi skyni
að afla sjer nýrrar læknisþekkingar..........................
Pennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillögum
landlæknis, og má hann ekki fara ffam úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis..........................
Styrkur til sjúkrasamlaga.........................................
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins isiénska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkui þe^si
má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er almenn
sjúkrasamlög fá að lögum.
Til styrktar- og slysasjóðs verkamanna í fjelaginu
Dagsbrún.......................................................................
Til berklahjúkrunarfjelagsins »Líknar«, gegn að
minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur
Til hrákarannsóknarstöðva.........................................
Til væntanlegs berklavainarfjelags..........................
Styrkur handa sjúklingum með hörundsberkla, sem
ekki verður átt við bjer á landi, til að leita sjer
lækninga erlendis, alt að..........................................
Styrkur til hvers sjúklings nemi að jafnaði ekki
meiru en tveim þriðju alls kostnaðar.
Til Helgu Eggertsdóttur hjúkrunarkonu, utanfararstyrkur................. .................................................
Til Þuriðar Jónsdóttur hjúkrunarkonu, utanfararstyrkur.........................................................................
Til Jónínu Pálsdóttur, utanfararslyrkur til hjúkrunarnáms......................................................................
Flvt ...
Alþt. 1921. A. (33. lðggjafarþiug).

kr.
648892

10000

80000 ■
1500
4000
1
1000

i

2000

i

3000 |
i
6500

500
3000
1500
10000

3000

1000 .
1000 ’
1000
129000

i

1
1
'

648892
117

Þingskjal 374

930

kr.
Flutt ...
q. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til frambaldsnáms i Kristíaniu eða Kaupmannahöfn.........
r. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafnmikilli launabót annarsstaðar frá ..........................

129000

648892

800
300
130100
30000

28, Hluti rfkissjóðs af launum yfirsetukvenna..................
Samtals ...

kr.

.........

808992

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
kr.

kr.

A.
Póstmál.
1

2
3

Laun:
a. Eftir launalögum..........................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Rvikur................
c. Brjefhirðingamenn........................................

101420
70000
20000

Póstflutningur.....................................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður i Rvik bjá aðalpóstmeistara og póslmeistara, eftir reikningi...
9200
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavíkur hjá póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum .................................................
20000
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri
póststofum og póstafgreiðslum..................
13000
d. Önnur gjöld.................................................
47000

191420
200000

89200
480620

Flyt ...

480620

Þingskjal 374

931

Flutt ...
B.
Vegabætur.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra..........................
2. — aðsloðarverkfræðings................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir reikningi, alt að..................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ..
5. Skrifstofukostnaður .......................... ...

kr.

kr.

... ...

480620

9500
8140
3500
7500
7300
35940

II. Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraut...............................
2. SkagQrðingabraut...............................
3. Biskupstungnabraut..........................
4. Hvammstangabraut..........................
5. Viðbald ílutningabrauta ..................
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóabrautarinnar, gegn þvi, að Árnessýsla leggi
fram einn þriðja kostnaðar...............
7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holtavegarins, gegn þvi, að Rangárvallasýsla leggi fram einn þriðja kostnaðar...

12000
18000
25000
18000
55000

25000

25000
178000

III. Þjóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur ..........................
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu ... ...
3. Vallavegur í Fljótsdalsbjeraði.........
...
4. Til Krossárdalsvegar (endurveiting kr.
4000) ................................................. ...
5. Kjalarnesvegur ..................................
6. Aðrar vegabælur og viðbald .......... ...
IV. Fjallvegir.................................................
V. 1. Til ábalda.........................................
2. Til bókasafns verkamanna ..........

...
...

18000
20000
10000
6000
10000
50000
...
15000
1000

..........
VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ...
gegn að minsta kosli jafnmiklu tillagi annarsstaðar
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglugerö nr. 3, 3. janúar 1916.
VII. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum ... ... ..........
Flyt ...

114000
12000

16000
50000

500
406440

480620

Þingskjal 374

932

kr.

kr.
Flutt ...
VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti .................. ..........
IX. Til dragferju á Skjálfandafljóti .................. ..........
C.
Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða................................
..........
2. — bátaferða.....................................................

..........

480620

406440
500
3000

409940

175000
100000
275000

D.
Hraðskeyta og talsímasamband.
I. Ritsimafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (til
1925) .................................................................
II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o . fl. ...
III. Til lagningar nýrra lína o. fl.:
11000
1. Norðtunga — Grund.......................
4500
2. Hábær í Vogum — Keflavík..................
3. Loftskeyta- eða simasamband Hestevri —
32000
Aðalvík.........................................................
25000
4. Loftskeytastöð á Síðu...............................
12000
5. Breyting á loftskeytastöðinni í Rvik

35000
20000

i
84500

IV. Til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

starfrækslu landssimanna m. m.:
Laun samkvæmt launalógum................
Kostnaður af aðalskrifstofu landssimanna
Rilsímastöðin i Reykjavík ..................
Þráðlausa stöðin við Reykjavík ..........
Bæjarsiminn i Reykjavík
..................
Áhaldabúsið...............................................
Ritsímastöðin á Akureyri ásamt bæjarsímakerfinu
.........................................
Ritsímastöðin á Seyðisfirði ásamt bæjarsimakerfinu
..........................................
Ritsímastöðin á ísafirði, ásamt bæjarsimakerfinu
.........................................
Símastöðin á Borðeyri ..........................
Símastöðin í Hafnarfirði, ait að..........
Símastöðin í Vestmannaeyjum, alt að ..
Símastöðin á Siglufirði..........................
Til aukaritsimaþjónuslu..........................
Til loftskeytastöðvar í Flatey...............
Flyt ...

330000
4500
24500
7800
68840
3000

!

7700
13700
5950
2800
11000
4450
6000
2000
3700
495940

139500 ' 1165560

933

Þingskjal 374
kr.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Flutt ... 495940
16. Til loftskeytastöðvar á Hesteyri ..........
3000
17. Til loftskeytastöðvar á Siðu..................
2500
18. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar talsimastöðvar
.................................................
70000
— —
Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m. ... ...........
Viðbót og viðbald stöðvanna....................... ..........
Kostnaður við ferðalög vegna staifrækslunnar, eftir
reikningi, alt að.............................................. ......... .
Viðhald landssimanna .................................. ..........
Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern........ ..........
E.
Vitamál.
I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra...............................
Hann sje umsjónarmaður vitanna og
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, hjeraðsstjórnum og
bæjarstjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.
2. Til verkfróðra aðstoðar......................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir
reikningi, alt að ..................................

kr.
. .. .
1105560

139500

571440
48000
20000
9000
95000
550
883490

9500

7700
4700

2000
—
II. Laun vitavarða ......................................... ...........
III, Rekstrarkostnaður vitanna........................ ..........
IV, Bygging nýrra vita:
35000
1. Kambanesviti.........................................
2. Strætishornsviti........................ ..........
35000
3. Papeyjarviti .........................................
30000
Fjárveitingarnar til Strætishorns, og
Papeyjarvita eru bundnar þvi skilyrði,
að annarsstaðar frá komi það fje, sem
þarf til þess að reisa jafnframt vita á
Karlsstaðatanga, Djúpavogi og Hrómundarev, eftir fyrirsögn vitamálastjóra.
4. Stokksnesviti .........................................
50000
—

150000

Fiyt ...

... ........

23900
23000
55700

•

252600
2301650

934

Þingskjid 374
kr.

2301650
5000
10000

Flutt ...
V. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ..........
VI. Ymislegt.........................................................................
Samtals ...

kr.

..........

2316650

kr.

kr.

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er ætlað:

A.
Andlega stjettin.
1. Laun biskups...............................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi..........................

9500
3500
13000

Önnur útgjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880,
1. gr................................................................................
2. Til húsabóta á Sandfelli i Öræfum
..................
3. Til húsabóta á Saurbæ í Eyjafirði..........................
4. Til undirbúnings bæjargerðar í Reykjaholti..........
5. Til húsabóta á Desjarmýri
..................................
Þessir húsabótastyrkir eru þeim skilyrðum
bundnir, að húsin verði jarðarhús, að þeim við
ábúendaskifti sje skilað sem nýjum eða með fullu
álagi, að eftirgjald jarðanna hækki um 6°/o af
styrksupphæðinni og að eigi sje greitt fyr en verkinu er lokið og sannað að það sje vel af hendi
leyst og hafi kostað að minsta kosti eins mikið
og styrknum nemur.
6. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum ..........
7. Framlag til prestlaunasjóðs...............................
8. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
9. Ferðaslyrkur handa prestum til að sækja prestaslefnu

408,28
6000
4000
5000
5000

8000
360000
400
1200
390008,28

Flyt ...

..........

403008,28

Þingskjal 374

935
kr.

kr.

Flutt ...
Styrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, þeim
prestum, er prestastefnu sækja og heima eiga utan
Rangárvalla-, Árnes-, Kjalarnes-, Borgarfjarðar og
Mýraprófastsdæma.

403008,28

B.
Kenslumál.
I. Til háskólans:
a. Laun.........................................................................
b. Aukakensla:
1. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík ...
1500
2. Til kennarans i lagalegri læknisfræði
500
3. Til kennara i sögu og málfræði íslenskrar tungu að fornu og nýju, með
sjerstöku tilliti til sambands hennar
við aðrar germanskar tungur
...
7700

143000

9700
c. Styrktarfje:
1. Námsstyrkur.......................................
2. Húsaleigustyrkur...............................

j

15000
7000
22000

d.
e.
f.
g.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins
veita reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 kr.
mest um árið i húsaleigustyrk og 560 kr. mest
i námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega að
eins veita utanbæjarstúdentum.
Til kensluáhalda læknadeildar ..........................
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efnafræði.........................................................................
Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla ..........................
Önnur gjöld:
1. a. Laun ritara..................................
1000
b. Dýrtíðaruppbót ..........................
1000
2. a. Laun dyravarðar, auk hlunninda,
sem hann hefir áflur notið . ...
1600
b. Dýrtíðaruppbót ..........................
1000
3. Einkalaunabót núverandi dyravarðar, er hann lætur af leikfimikenslu
við Mentaskólann .................. ...
1200
Flyt ..

5800

i

í
800

|

2000
11000

j

188500

i

‘ 403008,28

Þingskjal 374

93«

kr.

4. Ýms gjöld

Flutt ...
..........

5800
5000

;

kr.

188500 i 403008,28
10800
-------- ----- 199300

II. Námsstyrkur til islenskra stúdenta i erlendum
skólum.........................................................................
1200 kr. banda hverjum. Sækja mega þeir hvern
viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og i helstu
menningarlönduin öðrum, en senda verða þeir
stjórninni hjer skilriki fyrir því, að þeir stundi
nokkurt það háskólanám, sem þeir fá eigi kenslu
i við Háskóla fslands.
III, Mentaskólinn almenni:
a. Laun.........................
h. Aðstoðarfje:
1. Til dyravarðar..................................
2, a. Til söngkennara..........................
b. Dýrtíðaruppbót ..........................
önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ..................
2. — eldiviðar, Ijósa og ræstingar..
3. — skólahússins utan og innan ...
4. — tímakenslu og til prófdómenda,
alt að................................................
5. Húsaleigustyrkur handa 36 lærisveinum, 50 kr. handa hverjum ...
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með veröstuðulsuppbót..................................
7. Læknisþóknun.................................
8. Til visindalegra áhalda við kensluna .................................................
9. Ýmisleg útgjöld
..........................
10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum ..................
11. Til áhalda við fimleikakenslu
12. — verðlaunabóka..........................

105000
1000
600
400

2000

400
7000
2000
11500
1800
4400
200
300
2000
1000
100
100
30800
137800

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Flyt ...

748108,28

Þingakjal 374

93?
kr.

Flutl ...
Húsaleigustyrkur sje venjulega að eins veittur
utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi ulanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Finni stjórnin, i samráði við kennara skólans.
aðra leið til að afla skólanum fjár í þessu skyni,
t. d. með skólagjöldum, má þessi styrkur lækka
að því skapi.
Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun.............................................................
h. Önnur gjöld:
1. Til þriggja aukakennara..................
2. Tímakensla........................................
3. Til hóka- og kensluáhalda ..........
4. Til eldiviðar og Ijósa
..................
5. Námsstyrkur ..................................
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
Finni stjórnin, í samráði við kennara skólans, aðra leið til að afla
skólanum fjár i þessu skyni, t. d.
með skólagjöldum, má þessi styrkur
lækka að þvi skapi.
6. a, Til dyravörslu ..........................
b. Dýrtíðaruppbót ..........................
7. Til skólahússins ulan og innan ...
8. Til ýmislegra gjalda.........................
—

kr.
748108,28

30360
7400
1800
1000
6000
800

600
400
2000
2000
22000
52360

Kennaraskólinn:
a. Laun.......... ...............................................
b. önnnr gjöld:
2500
1. Tímakensln.......................................
6000
2. Eldiviður og Ijós ..........................
500
3. Bókakaup og áhöld..........................
3000
4. Námsstyrkur
..................................
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
Flyt ...
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

12000

30000

30000

800468,28
J18

938

Þingskjal 374

kr.
Flutt ...
Finni stjórnin, í samráði við kennara skólans, aðra leið til að afla
skólanum fjár í þessu skyni, t. d.
með skólagjöldum, má þessi styrkur
iækka að því skapi.
5. Til viðhalds........................................
6. Ýmisleg gjöld ..................................

12000

30000

kr.
800468,28

1000
2500
15500
45500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun........................................................
b. Önnur gjöld:
1. Til tímakenslu..................................
2. — eldiviðar og ljósa
..................
3. Ymisleg gjöld ..................................
4. Til Sveinbjarnar Egilsonar, til fyrirlestra .................................................

..........

18920

7800
5500
3000
300
16600
35520

Til Vjelstjóraskólans:
a. Laun.......................................................
b. Önnur gjöld:
1. Húsnæði m. m...................................
2. Ljós og hiti
..................................
3. Ýmiss kostnaður...............................
4. Húsnæði, ljós og biti skólastjóra ...

..........

17600

2300
2200
1000
3700
9200
26800

Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun .................................................
b. Til smiða-, leiklimi- og dráttlistarkensln ...
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að..........
1400
2. — kensluáhalda..........................
600
Flyt ...

2000

13200
2000

15200

908288,28

Þingskjal 374

939
kr.

Flutt
3, Til eldiviðar og Ijósa..........
4. Ýmisleg gjöld.............. . ...

2000
8000
2500
------

15200

kr.
908288,28

12500
27700

Stjórninni er heimilt, ef það verður að teljast
fjárhagslega hyggilegt og Ije er fyrir hendi, að
láta gera raforkuveitu á Hólum til lýsingar,
suðu og hitunar.
2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun ..................................
b. Til smíða- og leikfimikenslu
e. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að
2. — kensluáhalda..........
3. — eldiviðar og ljósa ..
4. Ýmisleg gjöld ..........

14080
1600
1400
500
7000
2250
11150
26830

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum,
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi
skemur en 6 vikur á ári og skila. skólanum
dagbókum um vinnubrögðin yfir námstímann,
og uemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku
námstímans.
Styrkinn má að eins greiða eftir á, samkvæmt skýrslu um námið, og sje í henni getið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
3. Til skólahalds á Eiðum:
a. Laun ..........................
b. Til aðstoðarkenslu ...
e. Önnur gjöld:
1. Til búnaðarnáms ..
2. — kensluáhalda ..
3. — eldiviðar og ljósa
4. Ymisleg gjöld

14500
600
600
500
4500
1500
7100
22200
Flvt
w ...

985018,28

940

Þingskjal 374

Flutt ...

kr.

kr.

..........

985018,28

IX. Til iðnfræðslu;
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavík, til þess
að reka Iðnskóla í Rvlk, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar.................................................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, lil
kvöldskólahalds......................................................
e. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Isafirði, til kvöldskólahalds...............................................................
d. Til Iðnaðarmannatjelagsins á Seyðisfirði, lil
kvöldskólahalds......................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir 4 s rekstrarkoslnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

8000
1000
1000
000

10600
X. Til verslunarskóla:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/r kostnaðar...
b. Til sambands samvinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/i kostnaðar...

9000

9000
18000

XI. Yfirsetukvenuaskólinn:
1. Laun forstöðumanns .........................................
2. Til verklegrar kenslu:
a. Laun þriggja yfirsetukvenna i Rvik.
900
b. Annar kostnaður, alt að..................
400

2000

1300
8000
2000

3. Styrkur til námskvenna ., ..................................
4. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting .........................

XII. Til kvennaskóla:
1. a. Til kvennaskólans i Reykjavik, gegn
að minsla kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði .................................................

25000

Fiyt ...

25000

,,,

,,,

13300

1026918,28

941

Þingskjal 374
kr.
Flutt .. . 25000
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ,.
2000
c. Námsstyrkur til sveitastúlkna við
sama skóla..........................................
600
Stjórninni er heimilt að auka þessa
fjárveiting, ef hún hrekkur eigi.
— —_
2. a. Til kvennaskólans á Blönduósi,
gegn að minsta kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði .................................................
15000
b Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ..
1400
-- - —

kr.
1026918,28

27600

16400
44000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón landsstjórnarinnar.
Til aimennrar barnafræðslu:
1. Laun kennara og dýrtiðaruppbót . ...
2. Til farskóla og eflirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyröum sem verið hefir, alt að
3. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, í kauptúnum og sjávarþorpum, og heimavistarskóla
i sveitum, alt að þriðjungi kostnaða*r, með þvi
skilyrði, að stjórnarráðið samþykki uppdrátt af
húsunum.................................................
4. Til prófdómara við barnapróf .......... ..........
5. Til framhaldskenslu handa kennurum ...
6. Vtanfararstyrkur handa barna- og unglingakennurum.................................................
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að
styrkþegi sendi sljórninni skýrslu um för sína
ásamt vottorðum.
7. Til Skólablaðsins .................................. ..........
8. a. Laun umsjónarmanns fræðsluinál9500
anna .................................................
1000
b. Skrifstofukostnaður hans...............
1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt að
—

465000
5000

20000
4200
1500
2500

800

11500
510500

Fiutt ...

... ...

1581418,28

942

Þingskjal 374

Flutt ...
XIV. a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavikur,
Akureyrar og Hafnarfjarðar..................................
Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið setur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennurn kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar,
að öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar
styrknum og hefir eftirlit með skólunum.
b. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg...
c. Til lýðskólans i Bergsstaðastræti
...........

kr.

kr.

••• ••«

1581418,28

40000

22000
600
62600

XV. Til húsmæðrafræðslu:
Til kvenfjelagsins Óskar á Skutilsfjarðareyri,
til húsmæðrafræðslu, gegn 800 kr. annarsstaðar að

2000

XVI, Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslubækur.................................................................

1600

XVII. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m.............

15000

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemendanna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.
XVIII. Til kenslu blindra barna, seni send eru utan til
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá
XIX. Til sundkenslu og leikfimi:
a. Til sundkenslu i Reykjavik.................................
Styrkur þessi er bundinn þvi skilvrði, að
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.
b. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá,
sem getur í a-lið, og ti) aðstoðar við að kenna
öðrum sundkennurum björgunarsund................
Flvt ...

1000
300

1800
2100 1663618,28

943

Þingskjal 374
kr.
Flutt ...
c. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar ..................
Slyrkurinn veitist bæjarstjórnuui og sýslunefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en ríkissjóðsstyrknum nemur.
d. Styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur leikfimikennara, til að veita ókeypis tilsögn, munnlega og verklega, utanbæjarstúlkum, svo að þær
verði færar uin að kenna leikfimi ..................

•

kr.

2100 1663618,28
2500

800
5400

Styrkur til Stefáns Eirikssonar, til þess að halda
uppi kenslu í trjeskurði í Revkjavík.......................
Samtals ...

2000
.........

1671018,28

kr.

kr.

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. Laun..............................................................................
b. 1. Laun skráseljara handritasafns Landsbókasafnsins og spjaldskrár ................................
2400
2. Dýrtiðaruppbót........................................
1600

29260

4000
c. Til Hallgríms Hallgrímssonar, aðstoðarmanns við
safnið, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót...............
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands...
Þar af 1000 kr. sem 5. greiðsla af andvirði
söngfræðasafns Jónasar heitins Jónssonar háskóladyravarðar.
e. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins ..........
f. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið.. ..........................
Flyt ...

4400
12000

2400
360
52420

Þingskjal 374

941

kr.

kr.

•
Flutt ...
g. Húsaleiga.. ..................................................................
h. Ýmisleg gjöld...............................................................
2. Þjóðskjalasafnið:
a. Laun
.........................................................................
b. Tíl að binda inn og búa um skjöl og til að útvega og afrita raerk skjöl og bækur banda safninu
c. Til að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl...............
d. Til þess að ljósmynda og afrita þau skjöl og
heimildir, sem varða ísland og finnast i söfnum
erlendis.........................................................................

52420
500
1000
—

53920

19800
2000
250

1500
----—------

3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ..........
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að..........................
c. Til að útvega forngripi, alt að..................................
d. Til áhalda og aðgerða................................................
e. Til að kaupa íslensk listaverk og listiðnað ..........
f. Til að semja skýrslur um safnið frá 1876 ..........
g. Til rannsókna og undirbúnings á skrásetning fornmenja, alt að
.........................................................

23550

9500
1200
2000
600
3000
300
1200
17800

þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
4. Náttúrufræðifjelagið.........................................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.
5. Landsbókasafnshúsið;
a. Til eldiviðar, ljósa, ræstingnr o. fl...........................
b. Til viðhalds og áhalda...............................................

1800

18000
2500
--------------

6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði .................................................
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði........
8. Til Hins islenska bókmentafjelags................................
9. Til Þjóðvinafjelagsins.......................................................
10. Til Fornleifafjelagsins......................;. ..........................
Styrkurinn greiðist þvf að eins, að Árbók komi út.
Flyt ...

20500
2500
1500
2000
750
800

.«.

...

125120

Þiogskjál 374

945
kr.

kr.
Flutt ...
11. TiFSögufjelagsins, til að gefa ut beimildarrit að sögu
íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að ..........
12. Til að vinna að textaútgáfu á íslensku forobrjefasafni
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samskonar
registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu jafnóðum.
13. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570 — 1800 og vinna að útgáfu þeirra..........................
14. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800—1873 ...
15. Til Dansk-Islandsk Samfund.......... ..........................
16. Til fjelagsins »íslendings«, til að viðhalda andlegu
sambandi og kynningu við íslendinga vestan hafs ...
17. Tii Fræðafjeljagsins, til að gefa út jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns........................................
18. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 1000
kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur........................
19. a. Styrkur til skálda og listamanna ..........................
Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja
manna nefndar, er kjörin sje, einn af Listvinafjelaginu, einn af stjórn Bókmentatjelagsins og einn af
Stúdentafjelaginu i Reykjavík.
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goel
hes Faust......................................................................
20. Til Sigfúsar Einarssonar organisla \ið dómkirkjuna,
að því tilskildu, að hann kenni tón í háskólanum,
haldi uppi kenslu í organslætti og sönglist í Reykjavík,
og vinni að eflingu og útbreiðslu söngþekkingar hjer
á landi................................................................................
Sljórninni er heimilt, ef um semur, að ráða mann
þennan í þjónustu þess opinbera að öliu leyti, gegn
launum eins og kennurum mentaskóians eru greidd.
21. Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, tii að
safna til íslénskrar orðabókar með islenskum þýðingum, enda sje safnið eign rikisins..................................
22. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfisögu
lærðra manna íslenskra á síðari öldum........................
Enda sje handritið eign landsins að honum látnum.
23. Til Bjarna Sæmundssonar, skólakennara, til fiskirannsókna ...................................................... ..................
24. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins...............................................................
Flyt ...
Alþt. 1921. A. (33. löggjatarping).

..........

125120
í

t
í

1500
2000

2000
1000
1000
3000
1000
4000
27000

1200
28200

1200

8000
2000

1000
3000
.........

184020
119

946
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kr.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.

kr.

Flutt ...
Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ..........
Til Guðmundar G. Bárðarsonar, ti) jarðfræðirannsókna...................................................................................
Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum
og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni sínu
Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Prestaæfum sinum.......................................................................
Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana ...
Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagnasöfnunar......................................................................
Til Boga Th. Melsteds, til að rita íslandssögu..........
Tii Páls Eggerts Ólasonar, til rannsókna um sögu
og bókmentir fslands frá upphafi prentaldar út siðskiftaöld..............................................................................
Til landskjálftarannsókna................. ..........................
Greiðist því að eins, að rannsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.
Til veðurathugana og veðurskeyta................................
Til jarðeðlisrannsókna í sambandi við norðurför
Roalds Amundsens .........................................................
Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavik og á
Akureyri
........................................................................
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akureyri 500 kr., til fyrirlestra i Norðlendingafjórðungi.
Til Hius íslenska kennarafjelags, til alþýðufyrirlestra
um uppeldismál...
Styrkur þessi er þeim skilyrðum bundinn,
að 8/* hlutar fyrirlestranna sjeu haldnir i sveitum og
komi sem jafnast niður,
að ferðakostnaður fyrirlesaranna greiðist ekki af þessari upphæð, og
að fjelagið geri stjórninni grein fyrir framkvæmdum
sinum.
Til Listvinafjelags íslands
.........................................
Til íþróttasambands íslands.........................................
Til Sigurðar Guðmundssonar, til náms í húsagerðarlist,
að því tilskildu, að hann sanni fyrir stjórnarráðinu,
að hann stundi nám með góðum árangri ..................
Til útgáfu lögfræðilegs og hagfræðilegs tímarits..........
Til iistasafnshúss Einars Jónssonar ..........................

184020
4000

Flyt ...

259570

1800
1200
600
600
600
600
800

1800
550

45000
1500
2000

500

1500
2000

1500
1000
8000

947

kr.
Flutt ...
44. Til Reykjavikurdeildar Norræna stúdentasambandsins,
styrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis.
45. Til Jóns Eyþórssonar, námsstyrkur ..........................
46. Til Bjarna Jósefssonar, námsstyrkur ..........................
47. Til Ingu Magnúsdóttur, námsstyrkur ..........................
48. Til Baldvins Bergvinssonar, fyrir 1. bindi af endurminningum hans, enda fái Landsbókasafnið handritið
49. Til Einars Jónssonar frá Galtafelli, 2500 kr., með
verðstuðulsuppbót .........................................................
50. Til J. C. Poestion í Wien, til þess að vinna áfram
að ritverkum sínum um íslensk fræði.........................

kr.
259570
600
2000
2000
2500
600
5500
1500

Samtals ... j

..........

274270

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:
kr.
1. Til Búnaðarfjelags tslands
.........................................
2. Til sandgræðslu...............................................................
Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.
3. Til búnaðarfjelaga .........................................................
Styrkurinn skiftist milli búnaðarfjelaganna, eftir
dagsverkatölu.
4. Til Garðyrkjufjelags tslands:
a. Laun garðyrkjustjóra.................................................
b. Styrkur til fjelagsins.................................................
5. Til skógræktar:
a. Laun
........................................................................
b. Laun skógarvarða og til skóggræðslu ..................

kr.
200000
15000

30000

7000
1000
8000
14080
9000
-------------

6. Til framhalds landmælinga .........................................
7. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ..........
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis.

25740
500
800

Flyt ...

27040

23080
40000

316080

948

Þingskjal 374

kr.

kr.
Flutt ...
Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu
tvisvar á ári vottorð frá kennurum sinum um
iðni og á tundun.

27040

1
1

—
8. Til eftirlits með útflulningi á hrossum........................
9. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum
stofnunarinnar .........................................................
b. Til húsaleigu...............................................................
e. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ..........................
10. Til leiðbeiningar um raforkunotkun ... ..................
11. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms erlendis
12. Til Fiskiveiðasjóðs íslands .........................................
.........................................................
13. Til Fiskifjelagsins
Þar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóraefna á smáskipum.
14. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna...................................................
b. 4 sildarmatsmanna .................................................
c. 4 ullarmatsmanna
.................................................
d. 5 kjötmatsmanna.........................................................
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna.................................

5000
1200
2000
--------- ---

1
I

27040
600

8200
10000
4000
6000
60000

26400
14080
3200
6000
12000
61680
2400

15. Til gerlarannsókna ......................................... ..........
16. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötrannsókna, gegn
jafnmiklu annarsstaðar að...............................................
17. Til Heimilisiðnaðarfjelags íslands ... ..........................
Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla
Halldóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði honum haldið áfrum.
Þóknun
til vörumerkjaskráseljara..................................
18.
19. Handa Ungmennafjelagi Islands til etlingar íþrótla og
skóggræðslu........................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fjenu er varið.
20. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkursandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd ..................
21. Slyrkur til ábúandans í Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting.................................. ..........
Flyt ...

316080

2500
5000

1200
2000

800
1000
.........

508500

949
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22.

23.
24.
25.
26.
27.

Flutt ...
Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðarheiði, til þess að halda þar við bygð og veita ferðamönnum gisting og beina...............................................
Styrkur til ábúandans i Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og gisting........................................................
Til eftirlits með silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli, og til námurannsókna, alt að ..........................
Til bjargráðasjóðs .........................................................
Til landhelgisjóðs
.........................................................
Til löggildingarstofu mælilækja og vogaráhalda:
a. Laun forstöðumanns.................................................
b. Ferðakostnaður .........................................................

28. Til verndar Ióðum á Sauðárkróki, alt að ........., ...
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar frá.
29. Til »ByggingarfjeIags Reykjavíkur, samvinnufjelags«,
5% byggingarkostnaðar gegn hálfu meira, lO°/o, frá
Reykjavikurbæ, þó ekki yfir.........................................
Slyrkurinn er bundinn því skilyrði, að stjórnarráðið samþykki lög fjelagsins.
30. Til að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
31. Laun húsgerðarmeistara.................................................
32. Laun aðstoðarmanns húsgerðarmeistara, 3500 kr.,
með verðstuðulsuppbót ... .........................................
33. Til Sigurðar hreppstjóra Ólafssonar, Hellulandi, í
viðurkenningarskyni.........................................................
34. Til sendimanns á Spáni.................. ...
.................
35. Til bryggjugerðar sunnan Blönduóss, þriðjungur kostnaðar (endurveiting) ........................................................
36. Til hafskipabryggju á Búðareyri, þriðjungur kostnaðaðar (3500 endurveiting).................................................
Kaupfjelagi Hjeraðsbúa er veittur styrkurinn, en
bryggjan skal vera til almenningsnota.
37. Til lendingarbóta i Rifsósi, þriðjungur kostnaðar
38. Til viðgerðar og endurbótar á brimbrjótnum í Bolungarvík, þriðjungur kostnaðar ..................................
Verkið skal unnið undir umsjón verkfræðings.
39. Til þess að dýpka siglingaleiðir inn til Stokkseyrar,
þriðjungur kostnaðar...................................................... • •
40. Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka (uppbót)..................
41. Til gistihúss Hjálpræðishersins í Hafnarfirði ..........
Flyt ...

10000
22000
20000

7540
5000

1000
9500
7700
1000
20000
10000
10000

5000

10000

8000
750
5000
668190

950
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kr.

42.
43.
44.
45.

668190
1800
1000

Flutt ...
Uppbót á skurðgrefti í Miklavatnsmýri........................
Til útgáfu Sindra............... .......... ..........................
Til Þórdísar Ólafsdóttur, til þess að halda uppi kenslu
i hannyrðum og öðrum kvennafræðum........................
Til Þórðar Jónssonar bliuda á Mófellsstöðum, gegn
500 kr. annarsstaðar að.................................................
Samtals ...

kr.

500
1500
..........

672990

17. gr.
Til skyndilána hanða embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna
eru veittar 4000 kr.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:
kr.
Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn .........................................................
b. Embættismanna ekkjur og börn ..........................
c. Uppgjafaprestar ............... ........................
d. Prestsekkjur....................... .. ..................................

Styrktarfje og eftiilaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn.
1. Til Ásgeirs Blöndals, læknis
..........................
2. — Þorvalds Pálssonar lækuis ..........................
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra...............

28762,09
15129,88
1321,66
4800,40
—----------

kr.

50014,03

250
300
1200
1750

b. Embættismanna ekkjur og börn.
1. Til Elisabetar R. Jónsdóttur, Iæknisekkju ..
2. — Magneu Ásgeirsson, læknisekkju ... ..........
3. — Ólivu Guðmundsson......... ..........................

150
200
175

Flyt ...

525

51764,03
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931

kr.
Elutt ...
4. Til Sigriðar Hjaltadóttur
.......... ..................
á. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ..........................

kr.

525
400
400

51764,03

1325
c. Uppgjafaprestar.
1. Til Gisla Kjartanssonar.........................................
2. — Stefáns Stephensens.........................................
3. — Stefáns M. Jónssonar ..................................
4. — Bjarnar Jónssonar .........................................

800
147
325
475
1747

d

e

Prestsekkjur.
1. Til Ástu Pórarinsdóttur
..................................
2. — Auðar Gísladóttur.........................................
.3. — Bjargar Einarsdóttur ..................................
4. — Guðrúnar Björnsdóttur..................................
5. — Guðr. J. Jóhannesdóttur
..........................
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur ..................................
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur................................
8. — Guðrúnar Torfadóttur ..........
.................
9. — Ingunnar Loftsdóttur ..................................
10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur..................................
11. — Kirstínar Pjetursdóttur..................................
12. — Kristínar Sveinbjarnardóttur........................
13. — Ragnheiðar Jónsdóttur.........................
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. raeð hverju
barni hennar, sera er í ómegð..........................
15. Til Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er í ómegð..........................
16. Til Pórunnar Stefánsdóttur................................
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur..........................
18. — Steinunnar Pjetursdóttur ..........................

130
300
500
300
300
100
300
300
300
300
300
300
106
400
700
400
300
300

Keunarar, kennaraekkjur og börn.
1. Til Önnu Ásmundsdóttur..................................
2. — 3 barna hennar ..................
3. — Bjargar Jónsdóttur................
4. — Guðlaugar Zakariasdóttur ...
5. — Hjartar Snorrasonar ..........
6. — Jónasar Eiríkssonar ..........
7. — Magnúsar Einarssonar..........
8. — Elínar Briem Jónsson..........
9.
Gyðríðar Porvaldsdóttur . ...

300
300
300
360
500
500
500
300
300

Flyt ...

3360

i
: 60472,03

952
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kr.
Flutt ...
10. Til 3 barna henuar .........................................
11. — præp. hon. Janusar Jónssonar ..................
12. — Pjeturs Guðmundssonar................................

3360
300
320
500

kr.
60472,03

4480
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra.
1. Til Árna Gíslasonar .........................................
2. — Guðrn. Kristjánssonar ................................ .
3. — Böðvars Jónssonar........................................
4. — Hallgríms Krákssonar..................................
5. — Jóhanns Jónssonar........................................
6. — Póru Matthíasdóttur ..................................
7. — Daníels Jónssonar.........................................
<S. — Jens Þórðarsonar..........................................
9. — Friðriks Möllers .........................................
10. — Kristínar Jóelsdóttur ..................................
11. — Eliesers Eiríkssonar ..................................
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísarstöðum ...
13. — Jóhannesar Þórðarsonar
..........................

300
300
200
200
200
300
200
100
1200
200
200
300
300
4000

Eflirlaun og styrktarfje til ritstarfa.
1. Til Porvalds Thoroddsens ..................................
2. — Indriða skrifstofustjóra Einarssonar ..........
3. — Valdimars Briems .........................................
4. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðuni ..........
5. — Önnu Thorlacius .........................................

2000
3500
1200
300
300
7300

Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson..................
2. — Jakobinu Pjelursdóttur..................................
3. — tveggja barna Porsteins Erlingssonar..........
4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr., og auk þess
100 kr. með hverju barni hennar, sem er
í ómegð .........................................................
5. — Guðrúnar Sigurðardóttur
..........................
0. — Ólínu Porsteinsdóttur ..................................
7. — 3 barna hennar ..............................................
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur.................................
9. — Ekkju Matthíasar Jochumssonar, Guðrúnar
Runólfsdóttnr .......................... ... .........

300
200
000

700
300
300
300
300
1200
4200

Flyt ...

••• •• •

80452,03
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kr.
Flutt ...
i. Styrktarfje ýmsra starfsmanna og ekkna:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitalaforstöðuk.
2. — Sigurðar Eiríkssonar, fyrv. regluboða..........
3. — Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að auki 100 kr.
með hverju barni hennar, sem er í ómegð.
4. — ekkju Guðmundar Hjaltasonar, Hólmfríðar
Björnsdóttur ....................... ..........................
5. — Páls Erlingssonar .........................................
6. — Erlends Zakaríassonar ..................................
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra á Akureyri .................................................................

j.

kr.
80452,03

400
500
500
300
500
300
>300
—

2800

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtfðaruppbót eftir reglum launalaganna.
Til Ingeborg Sigurjónsson.................. ..................

1000

III. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a—i..........

97669,11

IV.. Tillag til eilistvrktarsjóða.................................................

40000

Samtals ...

Til óvissra
Af þessari
kunna að hafa við
lögreglueftirlit nieð

221921,14

19. gr.
útgjalda eru veittar 100000 kr.
uppbæð skal greiða lögreglustjórurn kostnað þann, er þeir
lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við
flskiveiðum í landhelgi o. fl.
20. gr.

gjalda árið 1922 er veitt:
Samkvæmt 7. gr................................
----- 8. — .................................
----- 9. —
..........................
----- 10. — ................................
----- 11. — ................................
----- 12. — ................................
----- 13. —
..........................
Flyt
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

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

kr.
—
—
—
—
—
—

1629470,95
60000,00
276000,00
305400,00
734420,00
808992,00
2316650,00

kr. 6130932,95
! 20
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Flutt
Samkvæmt
----- 15.
--------- 17.
--------- 19.

14. gr.
—
16. —
—
18. —
-

kr.
—
—
—
—
—
—

6130932,95
1671018,28
274270,00
672990,00
4000,00
221921,14
100000,00
kr. 9075132,37

En tekjur eru áætlaðar
Samkvæmt 2. gr.
----- 3.
— .
----- 4.
- .

kr. 5945000,00
— 390050,00
— 472500,00
—
22400,00
— 6829950,00
Tekjuhalli kr. 2245182,37

21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í
honum:
1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá
útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast lil 20 ára, gegn 6’o
vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slikra lána með 8% á ári í 28 ár.
2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga banda þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð
sýslufjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, gegn 6 °!o vöxtum og endurgreiðsiu á 20 árum, að liðnum
4 fyrstu árunum.
3. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum
til jarðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira
en 400 kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6 °/» vöxlum og endurgreiðslu á 20
árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landsímalagningar, gegn
6% í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt
að 15000 kr.
5. Til að koma á fót kjötniðursuðuverksmiðju við hveri í Reykholtsdalshreppi
í Borgarfjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn
6®/o í ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.
22. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimiid til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1922, svo og uppbót á
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á lann starfsmanna sinna,
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og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og
Birni Sigurðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sera að ofan greinir, og
enn Önnu, ekkju Stefáns Stephensens, 400 kr, í eftirlaun, með sömu uppbót sem
fyr segir.
23. gr.
Ef lög þau verða slaðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1921 og hafa
i för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda
að eins fyrir fjárhagstfmabilið.

(B. LII, 1).
N(i.

375. Frunnarp

til laga um sýsluvegasjóði.
Frá samgöngumálanefnd.
1. gr.
Kostnaður við þær vegabætur, sem að lögurn hvíla á sýslufjelögum,
greiðist úr sýsluvegasjóði.
2. gr.
I sýsluvegasjóð skai árlega greiða vegaskatt af öllum fasteignum innan
hverrar sýslu. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi af ábúanda hverrar jarðar, en af eiganda hverrar lóðar eða húseignar i kauptúnum. Sýslunefnd ákveður jafnan fyrir eitt ár í senn, hve hár skatturinn skuli vera það ár, en
hann skal vera minst 2 af hverju þúsundi af virðingarverði skattskyldra fasteigna, samkvæmt fasteignamati, og má eigi hærri vera en 6 af þúsundi, nema
samþykki ráðherra komi til í hvert sinn. Skal skatturinn miðaður við áætluð
gjöld til vegabóta, að viðbættri eyðslu umfram áætlun undanfarið ár, en að
frádregnu áætluðu tillagi úi' rikissjóði, ef til þess kemur samkvæmt 7. gr. —
Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir af lánum, teknum til
vegabóta, enda hafi ráðherra samþykt lánskjörin, að fengnum tiilögum vegamálastjóra.
3. gr.
I verslunarstöðum, sem eru hreppsfjelög út af fyrir sig, skal hálfur
vegaskatturinn renna í sveitarsjóð, ef hreppsfjelagið ver til vegagerðar innanhrepps á þvi ári að minsta kosti jafnmiklu fje úr sveitarsjóði, sera hálfum
vegaskattinum nemur, auk hreppsvegagjaldsins, sem það hefir til umráða það
ár, og hafi hreppsvegagjaldið þá verið ákveðið, með hámarki þeirrar upphæðar á hvern verkfæran mann, sem lög heimila.

956
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4. gr.
Heimilt er sýslunefndum að ákveða einstökum hreppum misjafnt hundraðsgjald, er miðist við þau afnot, sem hrepparnir hafa af vegakerfi sýslunnar.
Hámark hundraðsgjalds i einstökum hreppi má ekki vera meira en 30®/o
hærra en meðalgjald i sýslunni.
Nú er lagður akvegur i gegnum hreppinn, eða aðallega i þágu hreppsins, og heimilast þá sýslunefnd að setja sem skilyrði fyrir framlagi úr sýsluvegasjóði, að hreppurinn sjái um, að lagt verði fje á móti, eftir nánari ákvæðum sýslunefndar i hvert sinn.
ö. gr.
Undanskildar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús, sjúkrahús og þinghús. Ráðherra er heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, að undanþiggja skattgjaldi eyjajarðir ásamt húsum og tóðum á þeim.
6. gr.
Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikningur undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþyktar, og gilda þar um
sömu reglur, sem um sýslusjóðsreikninginn. Á sýslufundi skal semja áætlun
um tekjur og gjöld sýsluvegareikningsins yfirstandandi ár.
Afrit af sýsluvegareikningnum, ásamt áætluninni, skal oddviti sýslunetndar senda vegamálastjóra að afstöðnum sýslufundi.
7. gr.
Nú eru útgjöld sýsluvegasjóðs meiri en sem svarar 3 af þúsundi á
skattskyldum fasteignum, og skal þá greiða tillag i sjóðinn úr ríkissjóði, móts
við þann hluta vegaskattsins, sem er umfram 3%o, sem hjer segir:
Móts við þann hluta skattsins, sem er frá 3°/oo til 4’/2°/oo, greiðist jafnmikið framlag úr rikissjóði.
Móts við þann hluta, sem er frá 4‘/2°/oo til G°/oo, greiðist tvöfalt framJag úr rikissjóði.
Móts við það, sem er umfram 6°/oo, greiðist þrefalt framlag úr rikissjóði, enda hafi samþykki ráðherra verið fengið samkvæmt 2. gr.
Tillag rikissjóðs má greiða jafnóðum og þörf krefur, eftir meðmælum
vegamálastjóra.

8. gr.

Eftirstöðvar af lánum þeim, sem sýslufjelög hafa tekið til vegabóta
áður en lög þessi öðlast gildi, má greiða úr sýsluvegasjóði, með skilorði þvi,
er getur í niðurlagi 2. gr.
9- gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 20. gr. laga um vegi, 22. nóv.
1907, og 6. gr. laga nr. 41, frá 11. júli 1911, um breyting á þeim lögum.
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10. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1922.

Greinargerð.
Vegaraálastjóri hefir samið og sent nefndinni frv. til laga um þetta efni,
og flytur nefndin það, með nokkrum breytingum. Um ástæður fyrir frv. er visað
til greinargerðar vegamálastjóra, sem hjer fer á eftir. Hinar helstu breytingar, sem
nefndin hefir gert á frv. vegamálastjóra, eru þær, að 3. gr. er aukið inn í, til
þess að fá nokkurt samræmi við núgildandi lög (11. júlí 1911), sem undanþiggja
verslunarstaði, sem eru hreppsfjelög út af fyrir sig, sýsluvegagjaldi, með líkum
skilyrðum og hjer er farið fram á. Þó hefir ekki þótt fært að fara svo langt að
láta allan vegaskattinn ganga til innanhreppsvega i þessum verslunarstöðum, svo
sem nú er um sýsluvegagjaldið, enda virðist slikt tæplega- sanngjarnt. Ginnig er
bjer lagt til, að greiðslur af eldri lánum sýslusjóðanna til vegabóta megi teljast
með útgjöldum til vegabóta, þ. e. greiðast úr sýsluvegasjóði, en vegamálastjóri
hafði Iagt til, a‘ð sýslusjóðirnir greiddu eftirstöðvar slíkra lána. Þykir nefndinni,
eftir nákvæma athugun, eigi ástæða til að gera í þessu efni greinarmun á þeim
lánum, sem lekin eru áður en lögin öðlast gildi, og þeim, er síðar verða tekin,
og það því fremur, sem talið er, að ekki muni um slík eldri lán að ræða, svo
nokkru nemi, nema hjá Gullbringusýslu, og svo hjá Árnessýslu, sem getur ekki
komist af án lántöku, til að standast vegabótakostnað áranna 1920 og 1921, enda
eru þau útgjöld miklu hærri en dæmi eru til um vegabótakostnað nokkurrar
sýslu. Til nefndarinnar hefir verið vísað frv. á þskj. 154, sem fer fram á, að ljett
verði af Gullbringusýslu viðhaldi hins akfæra sýsluvegar frá Hafnarfirði til Keflavikur, vegna þess að Gullbringusýslu veitist örðugt að standast alt i senn, afborgun og vöxtun tekinna vegabótalána, viðhald veganna og nýiagningu þeirra
sýsluvega, sem enn eru ógerðir. Telur nefndin, að frv. þetta um sýsiuvegasjóði
muni ekki ná tilgangi sinum að því er Gullbringusýslu snertir, nema vöxtun og
afborgun tekinna vegabótalána megi teljast með þeim útgjöldum til vegabóta, er
rikissjóður geldur tillag til, þegar þau i heild sinni verða of þungbær fyrir sýsluna.
1 annan stað hefir sýslunefnd Arnessýslu sent Alþingi erindi um vegabótakostnað
þeirrar sýslu, og hinn selli svsluinaður, ásamt sýslunefndarmanni Eyrarbakkahrepps, borið það mál fram á nefndarfundi. Hefir vegabótakostnaður þeirrar
sýslu orðið um 35 þús. kr. árið 1920, og er áætlaður kr. 41045,82 yfirstandandi
ár, og verður sýslan að taka lán að nokkru leyli til þessara útgjalda. Þætti
nefndinni ekki sanngjarnt að meina sýslunni að nota hinn nýja gjaldstofn til þess
að standast vöxtun og afborgun þeirra Iána.
Nokkrar aðrar smærri breytingar hefir nefndin gert á frv. vegamálastjóra,
þar á meðal orðað öðruvísi ákvæði 7. gr. um tillagsskyldu ríkissjóðs en gert er
í frv. hans, en efnisbreyting er sama sem engin.
Nefndin lætur hjer fylgja með töflu yfir gjöld sýslusjóða til vegabóta
1908—1919, svo og Iauslega áætlun um árlegan vegabótakoslnað sýslnanna næstu
ár. Hefir vegamálastjóri látið nefndinni þessi gögn i tje. Um síðari skýrsluna er
þess að geta, að búast má við, að útgjöldin geti orðið eitthvað hærri en þar
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greinir í Árnessýslu og Gullbringusýslu, því að greiðslur at áður teknum lánuni
hafa ekki verið teknar til greina í þessum útreikningi vegamálastjóra. Ginnig geta
tölurnar breyst eitthvað dálítið, vegna ákvæðisins um að nokkur hluti vegaskattsins skuli renna í sveitarsjóð verslunarstaða, sem eru hreppsfjelög út af fyrir sig.
En áætlunin gerir ráð fyrir talsvert auknum framkvæmdum i vegamálum af
hálfu sýslufjelaganna, sem sjá má af sambandi milli hinna áætluðu útgjalda og
raunverulegra útgjalda undanfarin ár samkvæmt fyrri töflunni.

Fylgigkjal I.

Greinargerð vegamálastjóra.
AJþingi hetir nú tvívegis, 1915 og 1919, samþykt þingsályktun um að
skora á stjórnina að gera tillögur um gjaldstofna sýslusjóða vegna vegagerða, aðra
eða fleiri en þá, sem nú eru. í 20. gr. vegalaganna er sýslusjóðum ákveðið gjald
á hvern verkfæran mann, alt að 3 kr. árlega, til vegabóta, en það var þegarljóst
er þau lög voru sett, enda kemur fram í athugasemdum við frumvarpið, að þetta
gjald mundi ekki hrökkva fyrir útgjöldum sýslusjóðanna til vegabóta. Var fyrst
gert ráð fyrir að bæta við af öðrum tekjum sýslusjóðanna, en brátt kom í ljós,
er ákvæði vegalaganna um viðhaldskostnað flutningabrauta og akfærra þjóðvega
komu til framkvæmda, samfara vaxandi kröfum um akfæra sýsluvegi, að tekjustofnar sýslusjóðanna voru ófullnægjandi. Afleiðing þessa hefir orðið sú, að viðhald veganna hefir orðið ver rækt en skyldi, og einnig að litið hefir yfirleitt verið
lagt af akfærum sýsluvegum.
Nú er svo komið, að jeg hefi ekki talið rjett að leggja það til við stjórnarráðið, að nokkrir akvegir verði afhentir hlulaðeigandi sýslufjelögum til viðhalds,
samkvæmt ákvæðum vegalaganna, þó skilyrðum öllum sje fullnægt, vegna þess að
jeg óttash að kostnaðurinn verði, eftir ástæðum, hlutaðeigandi sýslusjóðum um
megn. A jeg hjer sjerstaklega við þessa akvegi: Grímsnesbraut, Mosfellssveilarveg,
Kræklingahlíðarveg og Hróarstunguveg. Yrði þá afleiðingin sú, að vegirnir gengju
úr sjer fyrir ónógt viðhald.
Önnur afleiðingin af þessu ástandi eru mörg frumvörp eða tillögur til
breytinga á vegalögunum, sem fram hafa komið á undanförnum þingum og
miða að því að ljetta viðhaldi ýmsra akbrauta af sýslusjóðunum og koma þvi á,
rikissjóð. Hafa þessi frumvörp að visu ekki verið samþykt, en því ber ekki að
neita, að ákvæði vegalaganna um vegalagningar og viðhaldskostnað iþyngja sýslusjóðum æði misjafnt.
Þvi miður verð jeg að láta uppi þá skaðun mína, að viðhald þeirra akvega, sem hvílt hefir á sýslusjóðum, hefir yfirleitt verið vanrækt, en aðstaða um
eftirlit og aðhald hefir verið erfið, vegna lítilla fjárráða sýslusjóðanna. Það mætti
að vísu halda því fram, að sýslunefndum sjeu ekki skorður settar um að hækka
sýslusjóðsgjaldið, en reynslan hefir sýnt það, að til þess þarf röggsamari og áræðnari sýslustjórn en verið hefir víðast.
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Til nánara yfirlits hefi jeg gert skýrslu um meðaltal af sýsluvegagjöldum
og útgjöldum sýslusjóða 1908—14 og 1915—19 (Tafla I) og um árleg útgjöld
sýslusjóðanna til vegabóta 1908—19 (Tafla II).
Jeg hefi í þessu sambandi komist að þeirri niðurstöðu, að heppilegast
sje að taka upp aftur sjerstaka sýsluvegasjóði, eins og var, þar til þeir voru afnumdir með vegalögunum 1907, og þykir mjer sjálfsagt að velja þeim sem gjaidstofn fasteignaskatt samkvæmt hinu nýja fasteignamati. Peir hafa mest þörf veganna, sem afnot hafa fasteignanna, en bættar samgöngur ljetta fyrir og gera ódýrari alla flutninga. Auka einnig verðmæti fasteignanna, og er því mjög rjettmætt,
að þær beri kostnaðinn, þar sern þær þannig eru öruggasti mælikvarðinn um
vegaþörfina.
Þeim andmæium gegn þessum gjaldstofni kann að verða hreyft, að þannig
sleppi lausamenn og aðrir, sem ekki eiga fasteignir, við skatt til veganna, en
þess má geta, að hreppunum er innan handar að ná sjer niðri á þ.ssurn mönnum.
Þó tel jeg sanngjarnt að rikissjóður hlaupi undir bagga með þeim sýslufjelögum, sem fyrir staðhætti eða aðra örðuga aðstöðu verða að leggja á sig
þungar byrðar til þess að hafa vegakerfi sitt í viðunandi horfi. Á hinn bóginn
tel jeg þá meginreglu vegalaganna heppilega og rjettmæta, að viðhaldskostnaður
akveganna hvíli yfirleitt á hlutaðeigandi sýslufjelögum, og kýs því heldur, að
beinn fjárstyrkur sje veittur úr ríkissjóði, þar sem mest eru skattþvngsli vegna
vegabóta, en að breyta vegalögunum í þá átt, að viðhaldsskylda fleiri brauta
verði flutt á ríkissjóð. Samt getur komið til greina bieyting á ákvæðum vegalaganna, að einhverju leyti, um Flóaveginn og Holtaveginn, sjerstaklega með tilliti
til breyttra ástæðna síðan vegalögin voru sett, fyrir mjög aukið slit á þessum
vegum, vegna mikillar bifreiðaumferðar, að heita má milli landsfjórðunga. En með
því að endurbygging þessara vega, sem nú er að byrja og stendur nokkur ár,
verður kostuð úr ríkissjóði að '2h hlutum, þá þykir mjer ekki rjett að hreyfa nú
neinnm breylingum á gildandi ákvæðum um viðhald þeirra.
Geir G. Zoéga.
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tíjðld sýslnsjóða til vegabóta 1908—1919.

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1908-14 1915-1!»

Nöfn sýslnanna
Gullbringusýsla.....................................
Kjósarsýsla..............................................

9386
»

8621
655

Borgarfjarðarsýsla...............................

348

Mýrasýsla.................................................

352
336

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla .

1752

Dalasýsla.................................................
Barðastrandarsýsla...............................
lsafjarðarsýsla.....................................
Strandasýsla...........................................
Húnavatnssýsla.....................................
Skagafjarðarsýsla ...............................
Eyjafjarðarsýsla..................................

532

1943
1227
1036
121 . 687
1579
516
447
1136
1181

413
1527
2193

7498
412
757
461
2936
1227
562
1286
330
2785
4420
2442

16909
88
277
436
1588
1261

8738
307
553
1897
2279
1154

620
1454
429

709
1711
417

1200

1434
2586

972
352
607

5510
358

5407
157

13890
944

2092

1564

3644

1156
2541
897

1125
2665
2484
747

1005
2482
807

583

740

574

1226
592

1269

733

431

1714
2148

2029
1154

609
1205

1480

1694
1134

2663
1884

1000

798

839
1450
1010

2903
683
465
1794
560
2858

907

1529
1281
522

1557

Norður-Þingeyjarsýsla......................

1343
538

1254
1602
934

973

296

1810
1509
1106

Norður-Múlasýsla...............................

653

1610

Suður-Múlasýsla..................................

1711
28
790

1000
427

1205
1893

1093
1224

1817
1284

4122
1271

710

130

434

586

1299

1350

932

172
956

2470
1235
526
679

227
2715

421

2004
3913

3780
3633
4243

1443

1684

3234

1422
3843
3674

4220
5824

41904

41084

42333

38792

Suður-Pingeyjarsýsla.........................

Austur-Skaftafellssýsla......................
Vestur-Skaftafellssýsla.........................
Vestmannaeyjasýsla............................
Kangárvallasýsla..................................
Árnessýsla..............................................
Samtals . .

Meðaltal til
vegabóta

2547

4835
3527

28022

35463

1214
2252

515
1063

1182
3656
986
408
2313
2263
392
733
1387

2334

8081

1298
605

8233

7972

308
2918

10145
4141
4496

310
712

1371
2142

586
1543

3660
2765

3645

1209
2263

2312

2520

1268
645

801

2533
789
2005

1069
578
1352

1231
724
1019

930
3177

456
1808

1791

1526
8015

2142
1635
1320
748

314
692
1361
1002
4067

870
773
706
1184
13809

2580

10642
2821

1163
1477

1076
2311

1112

2431

660
573
2516

370
725
1016

5003
5821

1263
4248

3528

6620

6741

2942
7289

39861

39763

47402

36027

4579
1163
3369
2378
1324
1049

2359

5?
5’

cra

674
3735
5966

1853

2570
930
2184

1360
347

1839
652

956

))

1595

829
1546

2701
9737

4060
17182

4023
4124

3496
9774

69705

79326

38093

55116

co
-*3
cn
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Fylgiskjal III.
Lansleg áætlnn nm árlegan vegabótskostnað einstakra sýslna ntestn ár.

“/•# af
fasteignum

\'r.

Nöfn sýslnanna

Gjöld
sýsluvegasjóða

Styrkur
úr
ríkissjóði

Samtals

1962

3'/»
2

1717

245

1875

»

1875

4s;l

10046

4231

14277

4s/i

22895

9640

32535

Gullbringusýsla.......................................................

3*/s

11165

1595

12760

Kjósarsýsla.................................................................

2

3634

7

Borgarfjaröarsýsla....................................................

4

8670

2167

10837

8

MýrasÝsla....................................................................

7544

5248

12792

2280

»

i

»

í

652

i

2540

1
2

Austur-Skaftafellssýsla..........................................

3
4

Rangárvallasýsla.......................................................
Árnessýsla....................................................................

5
6

Vestur-Skaftafellssýsla..........................................

9

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla....................

5S 4
2

10

Dalasýsla.......................................................................

2

11

Austur-Barðastrandarsýsla................................

9

652
2540

3634

3531

3531
2280

12

Vestur-Baröastrandarsýsla................................

2

13

Vestur-ísafjarðarsýsla..........................................

3239

14

Noröur-Isafjarðarsýsla..........................................

2
2

3972

tí

i

15

StrandasÝsla..............................................................

2

1959

•

í

1959

16

Vestur-Húnavatnssýsla..........................................

3'/2

3604

514

!

4118

17

Austur-Húnavatnssýsla..........................................

4S Í4

7230

3045

»

3239
3972

10275

18

Skagafjarðarsýsla....................................................

4

10142

2536

'

12678

19

Eyjafjarðarsýsla.......................................................

41;?

14029

4676

i

18705

20

Suður-Pingeyjarsýsla.............................................

9586

2396

11982

2304

»

2304

21

Norður-Pingeyjarsýsla..........................................

4
2

22

Norður-Múlasýsla...................................................

31,-.-

7048

1007

8055

23

Suöur-Múlasýsla.......................................................

3

11419

))

11419

151081

37300

Samtals . .

i
1

188381

(B. XII, 5).
Nd.

376. Breytingartillag/a

við frv. til laga um viðauka við lög um laun embættismanna, nr. 71, 28. nóv. 1919.
Frá ailsherjarnefnd.
Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Á eftir fyrstu málsgrein 12. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um
laun embættismanna, komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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Þingskjal 376- 377
Bæjarlæknirinn í Réykjavík hafi að byi junailaunum 2500 kr.
á ári, en launin hækki samkvæmt niðurlagi 2. málsgreinar 12. gr. upp
i 3500 kr.

(C. XIII, 1).
IWd.

377. Tlllaga

til þingsályktunar um fvrirkomulag hrossasölu innanlands.
Frá landbúnaðarnefnd.

1.
2.
3.

4.
5.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina:
Að beitast fyrir því, í samráði við Búnaðaifjelag Islands, að stofnuð verði
hrossasölufjelög í hrossahjeruðum landsins.
Að stjórnin ráði að eins markaðshaldara, en hrossasölufjelögin sjái um aðra
aðstoð við markaðshald, rekstur og gæslu á hrossunum til útílutningsstaðar.
Meðan hrossasölufjelög komast ekki á fót, sje sýslunefndum falið að kjósa
framkvæmdarstjórn, sem annast það, sem hrossasölufjelögin eiga að framkvæma.
Að hrossum af Norðurlandi sje skipað úl nyrðra, t. d. á Borðeyri.
Andvirði hrossanna greiðist, að svo miklu leyti sem fært þykir, í bankaávísun (tjekk).

Á slæð ur.
Þar sem það er nú orðið að lögum, aö landsstjórnin hafi á hendi einkasölu á hrossum til útflutnings, hefir landbúnaðarnefnd þótt nauðsyn til bera að
flytja þessa þingsályktunartillögu. Ástæðan til þess er sú, að nefndin hefir komist að þvi, með því að vfirfara kostnaðarreikninga við hrossasöluna siðastliðið
sumar, að ýmislegt hefir orðið þar ærið dýrt og tvímælalaust dýrara en þurft
hefði að vera. Telur nefndin rjett, að hrossaeigendur sjálfir annist þetta. Er það
skiljanlegt, að þeir hafi á allan hátt betri tök á því að fá haganlegra og ódýrara
fyrirkomulag á þvi en landsstjórnin, og jafnframt verður það þá þeirra eigin sök,
ef meira er i kostnaðinn borið en þörf krefur.
Um nánara fyrirkomulag og önnur atriði tillögunnar verður vikið að í
framsögu.

Þingskjal 378—379
i
I
j
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(B. XII, 6).
Ed.

378. Frumvarp

-i

j

til laga um viðauka við lög um laun embættismanna, nr. 71, 28. nóv. 1919.

í

j

(Eftir 3. umr. i Nd.).
1- grÁ eftir fyrstu málsgrein 12. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun
embættismanna, komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Bæjarlæknirinn i Reykjavik haíi að byrjunarlaunum 2500 kr. á ári, en
launin hækki samkvæmt niðurlagi 2. málsgreinar 12. gr. upp i 3500 kr.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi jafnsnemma og lög um læknaskipun i Reykjavík
komast til framkvæmda.

(B. LIII, 1).
Ed.

379. Frumvarp

til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
Flutningsmenn:
Einar Árnason, Siguröur H. Kvaran, Guðjón Guðlaugsson,
Guðm. Guðfinnsson, Guðm. Ólafsson, Jóh. Jóhannesson,
Sigurður Jónsson, Sigurjón Friðjónsson.
1- gr.
Til 31. des. 1924 fer íslandsbanki með seðlaútgáfu i ríkinu, að undanteknum þeim 23li miljónar, sem Landsbankinn gefur út af seðlum. Allir þeir seðlar,
sem bankinn gefur út, skulu málmtrygðir á þann hátt, sem fyrir er mælt í lögum
nr. 66, 10. nóv. 1905.
Hinn 31. des. 1924 má bankinn ekki hafa i umferð meira en 5 miljónir
króna í seðlum, nema brýna nauðsyn beri til og rikisstjórnin leyfi það, að
fengnum tillögum endurskoðenda þeirra, sem ræðir um i 7. gr.

Leyfistimi bankans er
1925 til enda Ieyfistímans skal
næst jafnhá fjárhæð sje dregin
Seðlaútgáfa sú, sem á

1

2. gr.
á enda 31. des. 1933. Á timabilinu frá 1. janúar
bankinn draga inn seðla sína alla, þannig, að sem
inn á ári hverju og tekin úr viðskiftaveltu.
þennan hátt losnar, hverfur á þessu timabili til
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ríkissjóðs, og skal fyrir 1. júni 1924
þessari skuli komið fyrir framvegis.

ákveðið með lögum, hversu seðlaútgáfu

3. gr.
íslandsbanka er skylt að selja rikissjóði með nafnverði það af gullforða
sínum, er hann þarf eigi til tryggingar eigin seðlum sínum, og má hann þvi eigi
láta neitt af forða þessum af hendi, nema hann hafi áður boðið hann til kaups
með áðurnefndu verði og ríkissjóður neitað að kaupa, Eigi má íslandsbanki
heldur á neinn annan hátt binda þennan forða þannig, að ríkissjóður geli eigi
fengið hann, er hann losnar úr seðlatryggingunni.
Allur gullforði bankans skal geymdur í Reykjavik, og auk þess sem hann
er háður eftirliti rikisstjórnarinnar, samkvæmt þeim reglum, sem um það hafa
gilt, skulu endurskoðunarmenn þeir, er 7. gr. ræðir uni, mánaðarlega raunsaka, hvort málmforðinn er svo sem lög bankans mæla fyrir um.
4. gr.
Bankinn skal greiða gjald í ríkissjóð eins og hjer segir:
a. Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem
ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, en eigi annað gjald.
b. Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum kr., greiðist l°/o aukagjald
af þeim hluta 7. miljónarinnar, sem er ómálmtrygður eftir 1. gr., eða af
62,5°/o af þeim seðlurn.
c. Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans af því,
sem fram yfir er, að svo miklu levti sem það er eigi málmtrygt samkvæmt
1. gr., eða af 62,5°/o af þeim seðlum.
Gjald það, er ræðir um í b. og c. lið, telst eftir seðlum, sem í umferð
eru i lok bvers mánaðar, og greiðist gjaldið i ríkissjóð i hvers mánaðar Iok.
5. gr.
íslandsbanki skal auka hlutafje sitt um alt að lOO°/o, á þann hátt, að
rikissjóður leggur hlutafjáraukann fram þegar er hann sjer sjer fært. Verð hlutabrjefa þeirra, sem rikissjóður tekur, skal ákveðið af 5 mönnum, tveim kosnum
af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, tveim útnefndum af hluthöfum íslandsbanka, og oddamanni, sem hæstirjettur tilnefnir.
Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar vera að því
er hlutaeign rikissjóðs snertir.
6. gr.
A meðan íslandsbanki hefir á hendi seðlaútgáfu, er nemur meira en 21,»
miljón króna, eða rikissjóður ber ábyrgð á skuldbindingum fyrir hann, skal bankinn vera háður eftirliti tveggja manna, er hafa skulu á hendi endurskoðun á stjórn
og rekstri bankans (kritisk Revision).
Þessir endurskoðendur skulu valdir af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, úr flokki manna utan þings, verslunarfróðra, eða manna,
sem vanir eru bankastörfum og ekki starfa við aðra bauka.
Endurskoðunarmenn þessir skulu daglega fylgjast með stjórn bankans og
rekstri baus og hafa aðgang að öllum skjölum og bókum bankans. Skulu endurskoð-
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endur þessir skýra stjórnarráðinu frá, ef þeir álita, að eitthvað fari verulega aflaga i
rekstri bankans, svo að hætta geti stafað af. Ef misfellurnar eru svo miklar, að
rikisstjórnin áliti bankanum hættu búna, eða ef eigi er bætt úr því, sem ábótavant
er, er ríkisstjórninni heimilt að vikja bankastjórninni frá og setja aðra bankastjórn
til næsta aðalfundar bankans.
Bankinn greiðir laun endurskoðenda, sem eru 4000 krónur til hvors þeirra,
auk dýrtíðaruppbótar eftir sama verðstuðli og gildir um starfsmenn ríkisins.
7. gr.
tslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sina með
þeim fresti og á þann hátt, er stjórnarráðið samþykkir.
Helmingur andvirðis þeirra hinna yngri seðla, sem eigi koma fram að
lokum til innlausnar, rennur i rikissjóð.
Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátt, að sannað er,
bversu miklu nemur og rikissjóður á að bera skaðann, og er það þá samningamál milli bankans og stiórnarráðsins, hversu fer um andvirði þeirra seðla.
8. gr.
Leyfisbrjef bankans frá 5. nóv. 1902 heldur gildi sinu, að þvi leyti sem
iög þessi breyta því eigi.
9. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 16, 18. mai 1920,
svo og önnur lagaákvæði, er fara i bága við þau.
10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, en falla úr gildi 30. sept. 1921, nema þvi
að eins, að hluthafafundir íslandsbanka verði þá búnir að gera þær ráðstafanir,
sem lög þessi áskilja.

Greinargerð.
Pað er orðið Ijóst öllura þorra manna, að viðskifti landsnianna við útlönd eru komin i hið mesta öngþveiti og að bráðnauðsynlegt er orðið að taka
til skjótra og róttækra úrræða til að bæta úr því. Það ráð, er tiltækilegast virðist vera, er það, að rikið rjelti íslandsbauka þá hjálparhönd, að hann geti hafið
starfsemi sína í útlöndum af nýju, og virðist það að eins hægt þannig, að útvega honum aukið rekstrarfje, tekið á einn eða annan hátt að láni utanlands.
En mjög er athugavert, að ríkið taki lán eða ábyrgist lántöku handa bankanum, nema það um leið fái tök á, hvernig því fje er varið, sem það ieggur fram
eða ábyrgist. Það hafa komið fram tillögur um það, að ríkið keypti bankann,
og mælir margt með því. En eins og sakir standa, virðist sá vegur auðveldari
að sama marki, að ríkið Ieggi bankauum til hlutafjárauka, í svo stórum stil, að
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það fái á þann hátt íniklu um bankann að ráða. Jafnframt því, að slikur hlutafjárauki yrði starfsfjárauki bankanum til handa, mundi bann, sem þátttaka rikisins, efla lánstraust bankans út á við og styðja mjög að viðrjettingunni á þann hátt.
Frumvarp það, sem hjer kemur fram, leggur til, að sú leið sje farin í bankamálinu, sem bjer er bent á. Er þá ætlast til, að ríkið fái lán utanlands lil hlutafjárauka og sjái bankanum jafnframt að öðru leyti fyrir þvi slarfsfje, sem hann
nauðsynlega þarf til að rísa á legg af nýju og getur ekki lagt fram sjálfur.

(A. XXX, 2Ó).
E«l.

380. JKefndarálit

um frv. til fjáraukaiaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá fjárveitinganefnd.
Það er öllum ijóst, að svo mjög þrengir að fjárhag landsins, að gæta
verður hins mesta hófs um fjárveitingar. Vonar uefndin, að tillögur hennar beri
þess nokkur merki, að hún hafi haft þetta hugfast.
Hefði betur verið ástatt um fjárhaginn, mundi nefndinni síst hafa v'erið
óijúft að greiða betur fyrir ýmsum fjárbeiðnum en hún nú hefir sjeð sjer fært
að gera.
Verður hjer vikið nokkrum orðum að helstu breytingartillögunum.
I.
Nefndin er sammála fjárveitinganefnd hv. neðri deildar um það, að fáum muni víst koma til hugar, að ráðherrar geti lifað af þeim launum, sem lögð
eru embættum þeirra, er miðað er við dýrtíð þá, er verið hefir undanfarinn tima
fjárhagsársins 1920—1921 og enn helst við að mestu, og sanngjarnt sje, að
þeir þurfi að gefa mikið með sjer. Nefndin ber því fram breytingartillögu, þess
efnis, að hverjum ráðherranna sje veitt 2000 kr. dýrtiðaruppbót, og hefir ekki
farið hærra, til samkomulags við hv. neðri deild.
II.
Veturinn 1919—20 dvaldi hjeraðslæknir Norðfjarðarhjeraðs, Pjetur Thoroddsen, í Reykjavík, en Árni Vilhjálmsson cand. med. þjónaði Norðfjarðarhjeraði
fyrir hann. Seint i aprílmánuði 1920 tilkynti Thoroddsen Árna lækni með símskeyti, að hann segði honum upp starfinu frá 1. inaí og segist þá taka við embættinu, en í skeyti 30. apr. tilkynnir hann, að hann taki við læknisstörfum í
Borgarfjarðarhjeraði, er þá var læknislaust.
Árni læknir gat ekki þjónað læknishjeraðinu nema til 1. júní, þvi hann
var ráðinn á sjúkrahús i Bergen, en landsstjórnin gat ekki fengið Iækni í hjeraðið fyr en i lok maímánaðar, og veitti meira að segja örðugt að fá hann nokkurn.
Nú var svo ástatt i Norðfjarðarhjeraði, þegar læknislaust átti að verða
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svona skyndilega, að inflúenza gekk á Seyðisfiröi og i Reyðarfirði, en vörnum
gegn henni baldið uppi í Norðfjarðarhjeraði. Hins vegar gekk kíghósti í börnum
á Norðfirði og þungt kvef, og þóttust þá Nesbreppsbúar ekki mega vera læknislausir, ef annars væri kostur. Varð því að samningum milli þeirra og Arna læknis,
að hann inti af hendi læknisstörf í hjeraðinu, þangað til hinn nýsetti læknir
kæmi. Fyrir læknisstarfið greiddi Neshreppur Árna lækni kr. 460,00, en óskar
endurgreiðslu á þessari fjárhæð úr rikissjóði.
•
Með því að nefndin verður að líta svo á, að þessi ráðstöfun hreppsnefndar Neshrepps hafi, eftir atvikum, verið hyggileg og nauðsynleg, leggur hún til, að
hreppurinn fái þessa umræddu fjárhæð endurgreidda úr rikissjóði.
III.
Læknarnir Gunnl. Claessen og Jón Kristjánsson og dýralæknir Magnús
Einarson hafa allir sótt um fjárstyrk til utanfarar, tveir þeirra til aö fara á
læknafundi í sjerfræðigrein sinni og hinn þriðji til þess að afla sjer nýrra verkfæra, er honum eru nauðsynleg til þess að reka staifið sem sjerfræðingur í sinni
læknisment. Nefndinni er ljúft að verða við ósk þeirra um nokkurn styrk, en af
því að fjárhagur landsins er svo þröngur, treystir hún sjer ekki til þess að ákveða stvrkveitinguna hærri en gert er í tillögum nefndarinnar.
IV.
í brtt. nefndarinnar er lagt til, að feld sje tillagan um launabætur til Jóns
Straumfjörðs, dyravarðar pósthússins. Nefndin lætur þess getið, að umsókninni um
þessar launabætur fylgja engin meðmæli frá aðalpóstmeistaranum, sem þó hefir
ráðið hann til starfsins, og getur þess vegna heldur ekki aðhyllst fjárveitinguna.
V.
í fjárlagafrumvarpi stjórnarinnar fyrir árið 1922 er gert ráð fyrir 25 þúsund kr. fjárveitingu til aðgerðar og endurbyggingar Holtavegarins, gegn því, að
Rangárvallasýsla leggi fram 1 3 koslnaðar. Hv. neðri deild hefir samþykt að leggja,
þegar á þessu ári, fram 7000 kr. til undirbúnings endurbyggingar vegarins, gegn
því, að sýslufjelagið leggi til ’ 3 kostnaðar. Hins vegar fer umsókn sýslumanns
Rangárvallasýslu, fyrir hönd sýslunefndar, fram á 7000 kr. fjárstvrk til viðhalds
þessa vegar, en telur sýslunni um megn að Ieggja nokkuð fram, bæði nú og á
næsta ári, til aðgerðar eða endurbyggingar vegarins.
Nefndin getur ekki mælt með því, að ríkið taki að sjer viðhald vegarins,
og verður, eftir atvikum, að ráða frá þvi, að ráðist sje i endurbvggingu á þessu
ári.

vi.
Samgöngumálanefnd hefir fellt framkomnar tillögur um styrk til mótorbátsferða frá Reykjavik til kauptúnanna í Arnessýslu, en til samkomulags við
háttvirta neðri deild mælir fjárveitinganefnd með þvi, að sá styrkur sje veittur,
sem tiltekinn er í breytingartillögunni.
VII.

Breytingartillögurnar við 13. lið 4. gr. eru gerðar af því, að sanngjarnt
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þykir, að sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu ráði ein um það, hve langt mótorbáturinn frá Hornafirði fari austur og norður á bóginn, í sambandi við ferðir Sterlings og Goðafoss. Er þá ekkert því til fyrirstöðu, að einhverjar ferðir verði farnar
alla leið til Seyðisfjarðar, ef þörf þætli vera á því, er til kemur.
VIII.
Fjárveitingar Vil vitanna á Arnarnesi og Elliðaey leggur nefndin til, að
falli niður, af því að hún getur ekki viðurkent, að þörfin á endurbyggingu þessara
vita sje fremur aðkallandi en þörfin á þeim vitum, sem þegar hefir verið veitt
fje til i fjárlögum og ekki hafa fengist bygðir vegna fjárskorts. Endurbyggingar
þessar mundu því sennilegast, af þessum sömu ástæðum, alls ekki verða framkvæmdar.
IX.
Nefndinni þykir líklegt, að hægt sje að reisa prestsseturshúsið á Stað í
Grunnavik fyrir 27 þúsund krónur, ef allrar sparsemi er gætt. Upp í það er til
brunabótafjeð, 14 þúsund krónnr; biskup gerir ráð fyrir 5 þúsund króna prestakallaláni. Ætti þá ekki að þurfa nema 8000 króna fjárveitingu.
X.
Nefndinni hafa ekki borist neinar uppiýsingar, er sanni benni það, að
rjelt sje að veita launabót þá til dyravarðar háskóians, sem samþykt var í
neðii deild.
XI.
Ekki verður á það fallist, að þeir kennararnir Sigurbjörn Á. Gislason og
Guðmundur Kristjánsson eigi neina lagakröfu um launabætur fvrir árið 1920,
en nefndin tekur þó umsóknir þeirra að miklu leyti til greina.
XII.

Flensborgarskólinn er ekki landsskóli, og því ekki sanngjarnt, að ríkið
beri eitt þann halla, sem verður á rekstri hans. En at því nefndin telur hann góðs
maklegan, vill hún þó víkjast vel við umsókn hans um viðbótarstyrk, en það er
skoðun nefndarmanna, að skólinn verði Hafnarfjarðarkaupstað til meiri nota en
öðrum hjeruðum landsins, og vill hún þvi binda nýja fjárveitingu til hans því skilyrði, að Hafnarljarðarkaupstaður ieggi fram 1450 kr.
XIII.
Umsóknin um styrk til blindrar stúlku er svo ófullnægjandi, að ekki
verður sjeð, hver styrkinn eigi að fá. — Pað eitt er upplýst, að hún sje ísfirsk.
Fái stjórnin fullnægjandi upplýsingar um þörf stúlku þessarar og sjái sjer fært
að útvega henni stað erlendis, ætlast nefndin til, að stjórnin veiti henni styrk
upp á væntanlega aukafjárveitingu.
XIV.
Til kaupstaðabókasafna er veitt fje i núgildandi fjárlögum, og treystir
nefndin sjer ekki til þess nú að bæta við þá fjárveitingu.
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XV.
Ekki virðist rjelt að koma þvi á, að styrks sje krafist til handa skáldum
og listamönnuiu, umfrain fje það, sem Alþingi veitii í fjárlögum. Pess vegna leggur
nefndin til, að styrkveitingar til þeirra falli niður, en vill taka til íhugunar hækkun á skálda- og listamannastyrknum við meðferð fjárlaganna.
XVI.
Nefndin er sammála fjárveitinganefnd neðri deildar um stvrkþörf Jóhannesar L. L. Jóhannssonar, og hefir því tekið upp fjárveitingu til hans.
XVII.
Pað var samhnga álit nefndarmanna, að æskilegt væri að fá sem besta
tryggiugu fyrir þvi, að viðgerðin á bryggjunni á Akranesi yrði kauptúninu og
hjeraðinu að sem bestum notum, og því ber nefndin fram breytingartillögu við
athugasemdina um liðinn, þess efnis, að verkið sje framkvæmt eftir áætlun, er
rfkisstjórnin lætur gera, og með eftirliti af hennar hálfu.
XVIII.
Að því er snertir 1. lið» 8. gr, þá er nefndin sammála um, að fjárhæðin
til Sigurðar Jónssonar fyrv. atvinnumálaráðherra eigi að standa óbreytt. Er það
i fullu samræmi við það, sem bókað er í fundarbók fjárveitinganefndar efri deildar
á fundi hennar 27. febr. 1920. En með þvi að þar er ekkert kveðið á um það,
að hið útborgaða fje skuli teljast eftirlaun, og endanlega ráðAöfun um fjárveitingu
til hans verður að gera í fjárlögum næsta árs, þykir nefndinni orðalag það á
útgjaldaliðnum, er hún hefir valið, betui við eigandi.
XIX.
Ejárveilingarnar til sjúkra embættismanna taldi nefudiu íjelt að færa allar
saman undir þá grein fjárlaganna, sem fjallar um óviss útgjóld. Ut frá því er
gengið, að stjórniri veiti þeim utanfararlevfi og þeir semji við hana um þjónustu
á embættum þeirra.
Alþingi, 23. apríl 1921.
Jóh. Jóhannesson,
formaður.
Hjörtur Snorrason.

S. H. Kvaran,
fundaskrifari og ritari.

H. Steinsson.

Álpt. 1921, A, (33. löggjafarþing).

Einar Arnason.
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(A. XLVI, 8).
Ed.

381. Wefndaráltt

um frumvarp til laga um vörutoll.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir nú athugað frumvarp þetta, en þó eigi svo sem þörf væii á.
Frumvarpið hefir orðið fyrir allmiklum breytingum i hátlv. Nd. frá stjórnartrv.,
að því er skipun varanna í flokka snertir, en flestar miða þær í þá átt að
fjarlægja það í ýmsum atriðum frá hinum upphaflega grundvelli vörutollslaganna, en hann var:
1. að leggja tóll á vöruna eftir þunga (eða teningsmáli) með umbúðum.
2. að leggja toll á vöruna eins og hún er samkvæmt venju nefnd á farmskrá
skipsins, er flytur vöruna.
3. að greina vörutegundirnar í flokka, sem næst eftir verðmæti.
4. að hafa tollgjaldsmuninn á rnilli flokka svo lítinn, að eigi borgi sig að búa
um vöru, sem þyngri tollur er á, með vörum, sem lægri tollur er á lagður, og
5. að skifta vörunni þannig í flokka, að örðugt sje að hafa vöru eins flokks í
sömu umbúðum og vörur einhvers annars flokks.
Engu af framangreindum grundvallaratriðum hefir verið fvlgt við breytíngarnar á frumvarpinu, nema því fyrsta, og hafa þau smáin sainan verið afmáð
úr vörutollslögunum á fyrri þingum, í hvert skifti sem hreyft hefir verið við
lögunum.
Þetta gerir innheimtuna, meðal annars, talsvert fvrirhafnarmeiri. Eigi
að síður virðist tolistofn þessi enn allábyggilegur.
Pó nefudin bendi á þessar breytingar, sem smámsaman hafa skapast, þá
álítur hún, að það sje hverri þingnefnd ofvaxið að kippa slíku í lag. Til þess að
fylgja sem næst grundvallaratriðunum upphaflegu, þarf langa og ábyggilega undirbúningsvinnu þeirra manna, sem þekkja vörur, veiðmæli þeirra og þunga, og
hvernig venja er að gefa þeim heiti á farmskrám nágrannalandanna.
Af þessum ástæðum sjer nefndin sjer ekki fært að gera neinar stórvægilegar breyliugar á frumvarpinu frá þvi, sem háttv. Nd. skildi við það.
Nefndin leggur þó líl, að þar sem svo mikiö er búið að flytja af vöruni
úr síðasta ílokki upp í 2. flokk, þá sje tollurinn fyrir vörur í 2. flokki færður
upp í 1 kr. af hverjum 50 kílógr. Þar af leiðir, að nefndin vill færa fáeinar
verðlitlar vörutegundir upp i 1. flokk, og um leið bæta þar einni við, sem hátlv.
nefnd í neðri deild befir sennilega ekki vitað um, að farið væri að flytja til
landsins.
Þá leggur nefndin til, aö 1. málsgrein í 2. gr. sje breytt; þykir henni
gjaldið fyrir póstböggla óhæfilega hátt sett, 1 kr. fyrir hvert heilt kg.
Að öðru leyti mun verða gerð grein fyrir breytingartillögunum við framsögu málsins.
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Neíndin leggur svo til, að írumvarpið verði samþykt með eftirfarandi
breytiugum.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr. 1. tölulið.
Á eftir orðunum »eldföstum leir« komi:
hverfisteinum, kvarnarsteinum, gólf- og veggjaplötum, steyptum eða brendum,
tunnuhlutum, járngirði, hefilspónum, sagi.
2. Við 1. gr. 2. tölulið.
a. Á eftir orðinu »þakjárni« komi:
blikki.
b. Orðin »hverfisteinum, kvarnarsteinum, rafmagnsvjelum og rafmagnstækjum«
falli burt.
c. Fyrir »75 au.« í niðurlagi liðsins komi:
1 kr.
3. Við 1. gr. 6. tölulið.
Fyrir »10 kr.« og »10 kg« komi:
1 kr.
1 kg.
4. Við 1. gr., næstsíðustu málsgrein.
a. Fyrir orðin »gull og silfur, til tryggingar innlendum bankaseðlumw komi:
ósmíðað gull og silfur.
b. Orðin »til beitu« falli burt.
c. Orðin »svo og notaðir . . .« til enda málsgreinarinnar orðist svo:
Notaðir munir, er hafa verið sendir til aðgerðar, eru og undanskildir vörutolli.
5. Við 2. gr. 1. málsgrein.
a. Fyrir orðin »að alt innihald bögguls sje undanþegið vörutolli samkv. 1.
gr.« komi:
hvert innihald þeirra sje, og skal þá greiða gjald af þeim samkvæmt ákvæðum 1. greinar.
b. Við 2. málsgrein. Á eftir orðunum »stimpla þau á venjulegan hátt« komi:
Eru frímerkin úr því, i þessu tilfelli eins og öðrum, eign viðtakanda.
Alþingi, 25. apríl 1921.
Sig. Eggerz,
formaður,
ineð fyrirvara.

Björn Kristjánsson,
tramsögumaður og ritari.

Guðjón Guðlaugsson.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Sigurjón Friðjónsson,
með fyrirvara.
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(A. XXX, 27).
Kd.

382. Breytingrartillaga

við breytingartillögu á þskj. 368 (Fjáraukalög),
Frá Karli Einarssyni.
Við tölul. 7. c.
Liðurinn orðist svo:
Aftan við 17. lið konii nýr liður, er hljóði svo:
Styrkur til bæjarsjóðs Vestmannaeyja, til þess að halda úti hjörgunarog eftirlitsskipinu »Pór« frá 1. jan. til 1. niaí 1921, þó ekki yfir helming
kostnaðar, alt að......................................................................... kr. 50000,00

(A. XXX, 28).
Ed.

383. Breytingartillögur

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
I. Frá Einari Árnasyni.
Við 3. gr. 3. lið (Gudmanns Minde).
Fyiir »kr. 17000,00« komi................................................. kr. 27000,00
Til vara .........................................................................— 20000,00
II. Frá Guðmundi Guðfinnssyni.
Við 3. gr. 11. lið.
Liðurinn orðist svo:
Til Jóns Kristjánssonar læknis, til utanfarar og kaupa
á nýjum rafmagnsáhöldum til lækningastofu sinnai .......... —

3500,00

III. Frá fjárveitinganefnd.
Við 8. gr. 4. lið.
Nýr liður á eftir:
Til Kristinar Gísladóttur, helmingur af styrk þeim, sem
syni hennar, Jóbannesi Helgasyni, var veittur i 62. lið 15.
gr. uúgildaudi fjárlaga................................................................. —

1000,00

IV. Frá atvinnumálaráðherra.
Við 10. gr. 3. lið (Silfurbergsnáma).
Fyrir »og að taka lán« komi:
og að taka alt að 70000 kr. lán.
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(A. XLIV, 2).
Wd.

384. lefndarállt

um frv. til laga um seðlaútgáfurjett o. 0.
Frá meiri hluta samvínnunefndar peningamála.
Nefndir þær, sem á öndverðu þingi voru skipaðar í báðum deildum
til að rannsaka orsakir fjárkreppu bankanna iu. m., hafa í sameiningu rætt frv.
þetta og eftir nákvæma rannsókn á öllum málavöxtum komisl að þeirri niðurstöðu, að ekki sje rjett að láta það verða að lögum eins og það liggur fyrir.
Nokkrir nefndarmanna vilja þó ekki hverfa algerlega frá þeim grundvelli, sem
frv. er bygt á, og munu bera fram nýtt frv., er fer i svipaða átt aö sumu leyti.
En mikill meiri hluti nefndarmanna getur þó ekki heldur fallist á þaö frv.
Þessi meiri hluti nefndarinnar. Jitur sem sje svo á, að mjög bresti á það,
að málið hafi fengið þann undirbúning af hendi stjórnarinnar, sem til þess þurfi,
að seðlaútgáfu í ríkinu verði endanlega skipað með lögum.
Þegar stjórnin lagði frv. þetta fyrir þingið, ljet hún þau ummæli fylgja
þvi, aö það fyrirkomulag seðlaútgáfunnar, sem frv. ráðgerir, hafi náð samþykki
beggja bankanna i flestum aðalatriðum, og gaf í skyn, að með þessari skipun
seðlaútgáfunnar mundi að miklu leyti greitt úr fjárkreppu íslandsbanka.
Nefndirnar hafa leitað skriflegs álils bankastjóra beggja bankanna um
frv. og einnig rætt það við þá á fuudum, og þannig komist að þvi, að mjög
verulegur ágreiniugur er þeirra á milli um ýms mikilsverðustu atriði þess. Annar
þeirra tveggja bankastjóra íslandsbanka, sem nefndin hefir ált kost á að ræða
inálið við, hefir lýst sig algerlega mótfallinn frv., en hinn gert ýmsar athugasemdir
viö það. Bankasljórar Landsbankans telja frv. að ýmsu leyti óaðgengilegt. En
aðalágreiningsefnið mun þó mega telja það höfuðatriði, hvor bankinn eigi, meðan
afhending seðlaútgáfunnar til Landsbankans fer fram, að hafa á hendi útgáfu
þeirra seðla, sem með þarf til að fullnægja mestu viðskiftaþörf hvers árs, þ. e.
umfram það, sem telja má að sje fast í umferð alt árið. En á þessu veltur það,
hvor bankinn i raun og veru er seðlabanki landsins, I’á hefir bankastjórn Landsbankans ótvírætt látið það uppi, að henni þætti það varhugavert að taka nú að
sjer að gefa úl 3 milj. kr. í seðlum, nema þá að vissa væri fyrir þvi fyrirfrain, að
greiðsluþörfinni til útfanda yrði jafníramt fullnægt, svo að ekki þyrfti að óltast,
að seðlar bankans yrðu notaðir i því skyni.
Hjer hefir þá verið sýnt, að þvi fer mjög fjarri, að það fvrirkomulag
seðlaútgáfunnar, er frv. ráðgerir, hafi náð samþykki beggja bankanna, og er þá
eftir að alhuga, að hve miklu levti það gæli oiðið til þess að greiða úr fjárkreppu
fslandsbanka.
Það er auðsætt, að ef bankinn ætti nú þegar að fara að adraga inn« seðla
sina, og það jafnvel alt að 3 milj. kr. þegar i stað, þá mundi það ekki á nokkurn
hátt geta greitt úr fyrir honum, heldur mundi það einmitt auka fjárþröng hans.
En því hefir á hinn bóginn verið haldið fram, að það mnndi styrkja svo mjög
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lánstraust bankans erlendis, ef sú skipun vrði gerð á seðlaútgáfu hans, sem frv.
ráðgerir, að honum mundi ekki verða fjárvant úr því. En aðstandendur bankans
uni því illa að eiga á hverju ári undir högg að sækja að fá leyfi til aukinnar
seðlaútgáfu, enda hafi löggjafarvaldið notað þá aðstöðu sína til þess að leggja
kvaðir á bankann, sem hafi bundið hendur hans svo mjög, að það hafi hlotið
að spilla lánstrausti hans hjá erlendum viðskiftavinum.
*Það skal nú að sinni látið liggja milli hluta, livorl endanleg skipun
seðlaútgáfunnar mundi, eins og nú er ástatt, líklegri til að styrkja lánstraust
bankans erlendis en bráðabirgðaframlenging seðlaútgáfurjettarins. En allir nefndarmenn, eins þeir, sem ekki skrifa hjer undir, munu hafa komist að þeirri niðurstöðu, að það aukna lánstraust, sem bankanum kynni að hlotnast af þessu, mundi
hvergi nærri hrökkva til þess að greiða úr fjárkreppu hans, eða til að fullnægja
þörfum viðskiftamanna hans, og telja flestir þeirra því óhjákvæmilegt að rjetta
bankanum hjálparhönd á annnn hátt, sem þá mundi einnig styrkja lánstraust
hans erlendis miklu tryggilegar en sú frambúðarskipun seðlaútgáfunnar, er frv.
ráðgerir, og jafnvel gera hana óþarfa.
Skuldir bankans erlendis eru nú 8—9 milj. króna, en starfsfje hans hins
vegar svo bundið, að ekki verður annað sjeð en að þessi skuld hans verði að
»standa« fyrst um sinn. Ef bankinn ætti að greiða skuldina fljótlega, þá yrði
hann að ganga svo hart að hjerlendum skuldunautum sinum, að af mundi leiða
stórfelt fjárhagshrun. í venjulegu árferði hafa íslensku bankarnir verið svo að
segja skuldlausir eða jafnvel átt fjc inni erlendis um þetta leyti árs, en úr því
þurfl að fara að neyta lánstraustsins. Það er þvi auðsætt, að auk þessa, sem
bankinn nú skuldar erlendis, þarf liann að fá venjulegt viðskiftalán til ársþarfa
sinna. En til þess að geta fengið slíkt viðskiftalán verður hann að öllum líkindum
fyrst að greiða að fullu þessa skuld sína. — En það er honuin ókleift, nema þá
að hlutafje hans verði aukið eða honum útvegað fast lán lil að borga með þau
skyndilán, sem nú hvíla á honum og standa honum fyrir þrifum. Slíkt fast lán
má fullyrða, að bankinn geti ekki fengið nema með aðstoð rikissjóðs. En ef það
yrði dú úr, að ríkissjóður tækist á hendur ábyrgð á slíku láni fyrir bankann,
eða legði honum hlutafje, þá mundi það slyrkja betur lánstrausl bans en nokkuð
annað, og þyrfti þá varla að óttast það, að bankinn gæti ekki fengið venjulegt
árs-viðskiftalán bjá viðskiftabanka sínum.
Ef velja á um það tvent, að taka ábyrgð á láni fyrir bankann eða að
auka hlutafje hans, þá hikum vjer ekki við að ráða fremur til þess siðara, og
munum vjer bera fram frumvarp þar að lútandi og uin heimild til lántöku í því
skyni. En sú hlutafjáraukning verður að vera svo mikil, að meiri hluti alls
hlutafjár bankans verði innlend eign, þannig, að aðalyfirráðin yfir bankanum og
stjórn hans verði þá að sjálfsögðu framvegis i höndum íslendinga. En af þvi
leiðir aítur, að það gelur ekki talist aðkallandi, meðan ekkerl er afráðið um
þetta, að skipa seðlaútgáfu bankans til frambúðar. Ef ríkissjóður yrði aðaleigandi
bankans, kæmi það fvrst og fremst til athugunar, hvort þá væri ástæða til þess
að taka seðlaútgáfuna af honum, hvort þá ælti að afhenda Landsbankanum
seðlaútgáfurjettinn, eða ef til vill að stofna sjerstakan seðlabanka, eða að láta
íslandsbanka vera aðalseðlabanka landsins áfram. Væri vafalaust rjett að leila
álits erlendra fjármálamanna eða bankafræðinga um alt þetta, áður en nokkuð
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yrði endanlega ákveöiö um það. Málið er vandasamara og þýðingarmeira en svo,
að sæmilegt sje að ráða því til lykta í flaustri.
Nú er það að vísu svo, að því er við kemur Islandsbanka, að mál þetta
alt er samningamál. Án samþykkis aðalfundar bankans verður ekkert afiáðið
um þá aukning á hlutafje hans, sem hjer hefir verið stungið upp á, nje heldur
um þá skipun seðlaútgáfunnar, sem frv. ræðir um. Hilt er auðsætt, að bankanum væri miklu meiri styrkur að því, að fá aukið starfsfje sitt með nýju hlutafje,
i er ríkissjóður legði fram, enda væri með því trygður friður um bankann, en það
teljum vjer mjög verulegt atriði. Það er því full ástæða til að ætla, að samningar
geti tekist við bankann um þetta á næsta aðalfundi hans, að minsta kosti ekki síður
en um frambúðarskipulag seðlaútgáfunnar, sem vitanlegt er að mikill ágreiningur
er um milii allra aðilja, og ekki síst á Alþingi sjálfu. Hins vegar fullyrðum vjer
það, að það sje einhuga vilji Alþingis og allrar þjóðarinnar, að þannig verði
greitt úr fvrir bankanum, að hann, og um leið viðskiftamenn hans, bíði sem
minstan hnekki af fjárkreppunni, sem nú er að lama öll viðskifti og atvinnurekstur landsmanna. Hjer skal ekki út í það farið, af hverju sú fjárkreppa muni
stafa, en væntanlega gera nefndirnar sameiginlega grein fyrir skoðun sinni á því
máli síðar.
En seðlaútgáfu bankans verður að skipa á einhvern hátt til bráðabirgða,
og verður þá jafnframt að gera ráð fyrir því, að svo geti farið, að samningar
þeir við bankann um hlutakaup ríkissjóðs, sem um er rætt hjer að framan,
takist ekki. Hugsanlegt er, að hluthafar kysu heldur að sjá bankanum fyrir
nægilegu rekstrarfje á annan hátt, og ætti sú leið þá vitanlega ekki að vera
lokuð. Þess vegna viljum vjer ekki fastbinda framlenging seðlaútgáfurjeltarins
því skilvrði, að hlutafje bankans sfculi aukið á einn eður annan hátt. En ef
ekki skyldu takast samningar um hlutakaup ríkissjóðs, þá ætlumst vjer til þess,
að á aðalfundi bankans i sumar verði þannig gengið frá samningum um afhending seðlaútgáfurjettar hans í hendur ríkisins, og það mál síðan að öðru leyti
svo undirbúið fyrir næsta þing, að þá verði endanleg skipun um það gerð. En
að minsta kosti til þess tima er þá nauðsynlegt að framlengja seðlaútgáfurjett
bankans svo sem viðskiftaþörfin krefur, gegn þeim tryggingum, sem nauðsynlegar
verður að lelja, en þó þannig, að bankanum sje ekki gert óþarflega erfitl fyrir.
Teljuin vjer þá vel undir samninga búið, ef Alþingi lætur það að einhverju leyti
sjást í framlengingarskilyrðunum, að það vilji fremur greiða úr örðugleikum
bankans en auka þá, og í þá átt fer frumv. það um seðlaútgáfu íslandsbanka
og ráðstafanir á gullforða hans, sem borið verður fram að tilhlutun þess liluta
samvinnunefndarinnar, sem að þessu nefndaráliti stendur.
Sjerstaklega einn nefndarmanna, er skrifar undir álit þetta (Eiríkur Einarsson), lætur þess getið, að hann telji þær tillögur eða uppástungur, sem gerðar
eru hjer að framan, um viðreisn íslandsbanka með innlendum hlutafjárauka eða
á annan hált, ótímabærar, meðal annars af því, hve hagur bankans er enn lítt
j rannsakaður. En undir rannsókn, auknum undirbúningi að öðru leyti og samningum við þá, er ráða málum bankans, álítur hann, að allar þær breytingar á
kjörum stofnunariunar, er þingið kynni að vilja koma í framkvæmd, hljóti að
verða komnar. — Lánsfje, er landsstjórnin útvegar nú, á fyrst og fremst að ráðstafa eftir þörfum þjóðarinnar, án sjerstaks tillits til bankans. — Vill hann því,
að íslandsbanka verði veitt framlengingarleyfi til bráðabiigða til nauðsynlegrar
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seðlaútgáfu, með óbreyttum kjörum og tryggingum frá þvi, sein nú er ákveðið,
en að því sje hins vegar stuðlað, eftir þvi sem unt er, að flýtt verði undirbúningi til að koma frambúðarskipulagi á seðlamálið. Mun hann þessu viðvíkjandi
taka þátt í að bera fram frumv. eða till. með þeim nefndai inönnum, er iíkt
kvnnu að líta á málið.
Alþingi, 23. april 1921.
Eiríkur Einarsson,
form. samvinnu- og Nd.-nefndar,
með fvrirvara.
Einar Árnason,
með fvrirvara.

Sig. Eggerz.

Jakob Möller,
frsm. í Nd.

Porsteinn Jónsson,
skrifari samvinnunefndar,
með fvrirvara.

Pjetur Þórðarson.

H. Steinsson.

(B. LIV, 1).
Itd.

385. Fruiniarp

til laga um seðlaútgáfu Islandsbanka og um ráðstafanir á gullforða bankans.
Flutningsm.: Jakob Möller og Pjetui Pórðarson.
1. gr.
'I’il 1. inaí 1922 skal íslandsbanka heimilt að gefa út seðla, eltir þvi
sem viðskiltaþörfm krefur, alt að 3 miljónum króna, og skulu seðlarnir allir
trygðir nieð málmforða samkvæmt lögum nr. 66, 10. nóv. 1903, 3. gr., sbr. 6.
gr. Ef þörf krefur, er ráðherra heimilt að auka seðlaútgáfu bankans um alt að
2 milj. kr;, og skuln þeir viðbólarseðlar trygðir að liálfu (50"/") nieð malmforða, og greiðir bankimi rikissjóði 2" u ársvexti af þeirri upphæð seðlanna,
sem ótrygð er með málmforða.
2. gr.
Nú verður þörf meiri seðlaútgáfu en heimild er veitt til í 1. gr., og má
þá ráðherra leyfa bankanum að gefa út það, sem til þarf þar umfram, án
málmforðatrvggingar, en þá skal bankinn greiða ríkissjóði vexti af þeim hluta
seðlaútgáfunnar, sem ótrygður er með málmforða, sem hjer segir: af næstu 2
miljónunum eins og þjóðbankavextir eru lægstir á Norðurlöndum, af næstu
2 miljónunum sömu vexti og bankinn tekur sjálfur af útlánum, og l#/o hærri
vexti at þvi, sem þar kynni að vera fram yfir.
3- gr.
íslandsbanki skal leystur undan þeirri skyldu að greiða handhafa seðla
bankans með gullmynt, samkv. lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, 4. gr., gegn því,
að hann afhendi ríkisstjórninni allan málmforða sinn, sbr. sömu lög, 5. gr. a
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og b, til ráðstöfunar, enda taki ríkisstjórnin fyrir rikissjóðs hönd jnfnframt að
sjer ábyrgð á greiðslu jafnmikillar upphæðar af seðlum bankans, sem rnálmforðanum nemur.
Skvlt er bankanum þó, að viðlögðum missi seðlaútgáfurjettar sins, að
innleysa alla þá seðla, er hann hefir gefið út samkvæmt lögum þessum, jaínskjótt og ríkisstjórnin eða löggjafarvaldið krefst þess, og með þeim fyrirvara,
er settur verður. En um leið og ráðstöfuninni um óinnleysanleik seðlanna
þannig verður af ljett afhendir rikisstjórnin bankanum aftur gullforðann.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, og jafnframl eru úr gildi felldar I.
og 2. gr. laga nr. 16, 18. maí 1920.

Greinargerð.
í nefndaráliti um frv. til laga uin seðlaútgáfurjett o. fl. felst að nokkru
leyti greinargerð fyrir frv. þessu. En auk þess, sem þar er sagt, þykir hlýða að
taka það fram um efni frv. og einstakar greinar þess, sem hjer fer á eftir:
Samkvæmt 5. gr. laga nr. 66, 5. nóv. 1905, má málmforði bankans, sem
honum er skylt að hafa til tryggingar seðlum sínum, vera að */* hluta inneign i
erlendum bönkum, en þar sem nú varla getur orðið um neina slíka inneign erlendis að ræða í næstu framtið, eins og hag bankans nú er komið, þá er auðsætt, að vaila verður um aðra tryggingu að ræða en gull. En ætti bankinn að
auka gullforða sinn, úr því sem hann nú er, þá hlyti hann að grípa til lánsfjár
til að kaupa gullið fyrir, og með því að gulltryggingarákvæði gildandi laga virðast vera óþarflega ströng, og þó á hinn bóginn Jæplega geta náð þeitn tilgangi
sínum að koma i veg fyrir misbeiting seðlaútgáfurjettarins, álíst fært að lina
nokkuð á þeim, en láta bankann í þess stað greiða hækkandi vexti af seðlunum,
þannig, að alveg verði fyrir það girt, aö hann geti haft hagnað af óbæfilega
mikilli seðlaútgáfu.
í 1. gr.
er bankanum heimilað að gefa út 5 miljónir í seðlum, án þess að til þurfi að
koma samþykki ráðherra, gegn 3Tíji°!t> málmforðatryggingu, eins og lög nr. 66,
5. nóv. 1905, ákveða, en samkvæmt gildandi lögum má bankinn að eins gefa út
2’.'s milj. á þennan hátt. Um næstu 2 milj. eru sett sömu ákvæði og nú gilda
um alla »auka-seðla« bankans, þ. e. þann hluta seðlaútgáfunnar, sem er umfram
21/* milj. Er þetta bygt á því, að minsta seðlaþörf landsins geti ekki farið niður
úr 5 milj. innan þess timatakmarks, sem sett er í frv., og jafnvel ekki niður úr
7 milj . og má fullyrða, að svo mikillar seðlaútgáfu muni veröa þörf mestan hluta
ársins, eða jafnvel alt árið, og er þvi engin ástæða til að hindra þá seðlaútgáfu
með strangari ákvæðum.
í 2. gr.
er heimilað að auka seðlaútgáfu bankans eftir þörfum, án þess að krafa sje gerð
Alþt. 1921. A, (33. löggjafarþing\
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um frekari gulltryggingu. Fað þykir þó ekki fært að ákveða vexti af næstu 2
uiilj. hærri eu gert er, vegna þess að telja má víst, samkxæmt feDginni reynslu,
að raunveruleg seðlaþörf landsins muni að minsta kosti nokkurn hluta ársins
verða svo mikil, eða alt að 9 milj., auk þeirra 8/i milj., sem Laudsbankinn hefir
til umráða. Hins vegar eru engar líkur til þess, að seðlaþörfiu verði meiri, að
minsta kosti varla svo, að nokkru nemi, þvi að jafnvel þó að miklu betur rætist
úr en áhorfist um öll viðskifti landsmanna og atvinnurekstur, þá hlýtur væntanleg lækkun á vöruverði og kaupgjaldi á ýmsum sviðum að draga úr gjaldmiðilsþörfinni. Það verður því að álitast rjett að setja svo ströng vaxtaskilyrði fyrir
hærri seðlaútgáfu, að bankinn geti enga aðra hvöt haft til að gefa meira út en
þá, að brýnasta nauðsyn krefji.
3- og 4. gr.
eru teknar upp úr gildandi lögum og fela i sjer nauðsynleg ákvæði, sem ekki
virðast þurfa frekari skýringa.

(C. XIV, 1).
«íd.

386. Tillaga

til þingsályktunar um, að gullforði íslandsbanka verði fluttur til landsins.
Frá meiri hluta peningamálanefndar.
Xeðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að koma því til
leiðar, að sá hluti gullforða íslandsbanka, sem nú er erlendis, en löguin samkvæmt á að varðveitast hjer í landi, verði hið bráðasta flultur heim og fenginn
landsstjórninni í hendur.

Á s t æ ð,u r
til að þessi tillaga er borin fram eru þær, að niikill hluti lögboðinnar gulltryggingar íslandsbanka er nú niður kominn erlendis, þ. e. í Danmörku, þótt hún lögum samkvæmt eigi að geymast á íslandi, og með því skipulagi, sem nú er, vera
afhenl landsstjórninni til ráðstðfunar.
Liggur i hlutarins eðli, hve sjálfsagt það er, að landslaga sje gætt og eftír
þeim farið uni svo þýðingarmikiö málefni, sem gulltrygging seðlabankans er.
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397. Kefntlarálit

um frv. til laga um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna.

Frá allsherjarnefnd.

j
j
j
i
j
j
j
I
í
j
;
i
j
j
s

j

j
;
j
i

Það má segja hið sama um þetta frv. og tekið er fram í nefndarálitinu
um frv. um stofnun og slit hjúskapar, að nefndin hefir eigi getað varið eins
miklum tíma til athugunar þess og hún hefði óskað, en bótin er sú hin sama,
að frv. hefir fengið mjög rækilegan undirbúning og nefndin haft mjög lítið við
efni þess að athuga.
Frv. þetta hefir fengið sama undirbúninginn og áðurnefnt frv., og höfundur þess er hinn sami og hins. Þegar stjórnin lagði það fyrst fyrir þingið, árið
1919, fylgdu þvi mjög ítarlegar athugasemdir eftir höfundinn, og eru þær prentaðar i Alþingistíðindunum s. á., A. I, bls. 242—260. Er þar gerð grein fyrir nýmælum þeim í löggjöf vorri, er það hefir inni að halda, og skal það ekki endurtekið hjer, þess að eins getið, að frv. miðar að þvi einu að bæta kjör mæðra
óskilgetinna barna, en þó einkum barnanna sjálfra, og að munur sá, ergerðurer
nú á svonefndum hórbörnum og öðrum óskilgetnum börnum, hverfur, er frv.
þetta gengur í gildi sem lög.
Stjómin hefir lagt frv. L. H. Bjarnasonar hæstarjettardómara óbreytt fyrir
Alþingi, að öðru leyti en þvi, að hún hefir eigi viljað ganga eins langt í því og
hann að veita óskilgetnum börnum erfðarjelt eftir föður og föðurfrændur, og
einskorðað þann rjett við það, að faðirinn hafi gengist við faðerninu eða beint
verið dæmdur faðir þess (36. gr.), þar sem hæstarjettardómarinn vildi láta hið
sama gilda um þann, er móðirin hefði svarið föður að barninu og þann, er orðið
hefði eiðfall um faðernið. Verður netndin að vera stjórninni samdóma um það,
að nægilega langt sje gengið í frv, I þessu efni, og slingur þvi ekki upp á breytingu i þá átt að ganga lengra.
Nokkrum orðabreytingum á frv. stingur nefndin upp á, og skal hjer ekki
farið út í þær, því hún gerir þær að engu kappsmáli, en hjer skal stuttlega minst
á helstu efnisbreytingar þær, er hún leggur til, að gerðar sjeu.
Þar sem óvist er, að stj.frv. það um afstöðu foreldra til skilgetinna barna,
sem nefndin hefir einnig til meðferðar, geti orðið þessu frv. samferða eða komið
jafnsnemma í lög, telur hún nauðsynlegt að skilgreina jákvætt í 1. gr., hver
börn sjeu óskilgetin, og stingur upp á breytingu í þá átt. Er skilgreiningin í samræmi við skilgreininguna á því, hver börn sjeu skilgetin í hinu frv.
Nefndinni þykir 14. gr. fi v. of ónákvæmlega orðuð, og stingur því upp á,
að hún sje orðuð öðruvísi, en þykist þar þó vera i samræini við höfund frv.,
sbr. athugasemdir hans við hina tilvitnuðu grein.
Þá þykir nefndinni ekki rjett að einskorða vald stjórnarráðsins til að
heimila fösturforeldri að halda þinglýstu fósturbarni áfram meðgjafarlaust, þótt
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faðirinn vilji fá umráð yfir þvi, við það, að fósturforeldri sje móðurforeldri eða
móðursystkini barnsins, því vel geta aðrir fósturforeldrar hafa tekið ekki minna
ástfóstri við barnið og barnið við þá en þessir móðurfrændur þess, og barninu
verið jafnmikill bagur að því að vera áfram hjá þeim sem hinum. Leggur nefndin því til, að orðin »með móðurforeldri eða móðursystkini« í 2. málsgr. 33. gr.
verði feld niður.
í 2. málsgr. 36. gr. frv. er tími sá, er sambúð ósamvigðs karls og
konu á að hafa verið óslitinn, til þess að jafngilda faðernisjátningu, er um erfðarjett barns eftir föður og föðurfrændur ræðir, miðaður bæði við getnað barnsins
og fæðingu þess. Þykir nefndinni rjettara að miða hann eingöngu við fæðinguna,
sem jafnan er vis, og kemur þvi fram með brtt. þess efnis.
Með þessum örfáu athugasemdum levfir nefndin sjer að leggja lil, að frv.
verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1.

2.

3.

4.

5.
•

6.
7.

8.

Við fvrirsögn I. kap.
Hún orðist svo:
Um það, hver börn sjeu óskilgetin.
Við 1. gr.
Greinin orðist þannig:
Pau börn teljast óskilgetin, sem hvorki fæðast í hjónabandi nje svo
skömmum tíma eftir hjúskaparslit, að þau geti verið getin i hjónabandinu.
Geti börnin verið getin í hjónabandi, teljast þau þó einnig óskilgetin, ef vefengt er, að þau sjeu skilgetin, á þann hátt, sem lög mæla fyrir.
Við 3. gr.
Fyrir orðin »óskilgetnu barni« komi:
barni, sem ætla má, að sje óskilgetið.
Við 4. gr.
a. Fyrir orðin »faðerni barnsins« komi:
faðerni þess.
b. Fyrir orðið »lögráðir« koini:
lögráða.
Við 5. gr.
Fyrir orðið »manninum« í niðurl. 3. málsgr. komi:
hinum
Ksta
barnsföður.
.
v
Við 6. gr. Orðin »síðustu málsgrein« i 3. málsgr. falli niður.
Við 7. gr.
Fyrir orðin »Nú er sá maður, sem óskilgetið barn er kent, Iátinn« í
upphafi 1. málsgr. komi:
Nú er sá maður látinn, sem óskilgetið barn er kent.
í stað »m. m.« í fyrirsögn III. kap. komi:
o. fl.
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9. Við 14. gr.
Greinin orðisl svo:
Nú sannast, eða er viðurkent, að stefndur hafi haft samfarir við barnsmóður um það leyti, sem barnið (fóstrið) hefir getið veiið, og eigi er ástæða
til að ætla, að aðrir hafi haft samfarir við hana um þær mundir, og skal
þá dæma hann föður þess.
10. Við 17. gr.
Fyrir orðin wskilfengið foreldri skilgetið barn« komi:
skilgetið væri.
11. Við 19. gr.
a. Fyrir orðin »Nú má ætla« í uppbafi 1. málsgr. komi:
Nú er ástæða til að ætla.
b. Fyrir orðin wóskilfengin móðir« í 2. málsgr. komi:
móðir óskilgetins barns.
12. Við 21. gr.
Fyrir orðin »að óvilja eða án vilja móður« i 2. málsgr. komi:
án vilja móður eða að óvilja hennar.
13. Við 25. gr.
Fyrir orðið »ákvarði« í 1. málsl. 4. málsgr, komi:
ákveði.
14. Við 28. gr.
Fyrir orðin »lögtak fyrir gjaldkræfum greiðslum« í 3. málsgr. komi:
lögtak á gjaldkræfum greiðslum.
15. Við 29. gr.
a. Fyrir orðin »ber honum þá að kosta að ölJu leyti bæði« i 2. málsgr.
komi:
ber hann þá allan kostnað, bæði við.
b. Fyrir orðin »út af meðgöngunni« í sömu málsgr. komi:
er leiðir af meðgöngunni.
c. Orðið »hjernefnd« i 2. málsl. 4. málsgr. falli niður.
16. Við 30. gr.
a. Fyrir orðin »þar er hún dvelur, geri manni þeim, er eigna má faðernið (meðlagsskyldum)« í 1. málsgr. komi:
þar sem hún dvelur, úrskurði, að maður sá, sem eigna má faðernið
(meðlagsskyldur), greiði.
b. Fyrir orðin »Nú hefir óskilfengin móðir svkst út« í upphafi 2.
málsgr. komi:
Nú hefir móðir óskilgetins barns sýkst.
c. Fyrir orðin »út af meðgöngunni« í sömu málsgr. komi:
af meðgöngunni.
d. Fyrir orðin »hjer um ræddra framlaga« í 3. málsgr. komi:
framlaga þessara.
17. Fyrirsögn IV. kap. verði:
Um forráð barna o. fl.
18. Við 32. gr.
Fyrir »ósjálfráðs barns« í 1. málsgr. komi:
ósjálfráða barns.
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19. Við 33. gr.
a. Fyrir orðin wósjálfráðu barni sínu« í upphafi 1. málsgr. komi:
ósjálfráða barni sínu.
b. Orðin »með inóðurforeldri eða móðursystkini« I 2. málsgr. falli
niður.
20. Fyrirsögn V. kap. verði:
Um erfðarjett barns og hverjir það erfi.
21. Við 36. gr.
a. Upphaf 2. málsgr. orðist þannig:
Nú er sambúð karls og konu, sem óvigð eru, óslitin frá því 10
mánuðum fyrir fæðingu barns og þangað til 3 árum eftir hana, og
jafngildir hún þá faðernisjátningu o. s. frv.
b. Orðið »skilfengið« i 3. málsgr. falli niður.
22. f stað »m. m.« i fyrirsögn VI. kap. komi:
o. fl.
23. Við 37. gr.
Orðið »þá« í niðurl. gr, falli niðui.
24. Við 38. gr.
Fyrir orðið »ósjáltrátt« í niðurl. gr. komi.
ósjálfráða.
25. Fyrirsögn VII. kap. verði:
Ýmisleg ákvæði.
26. Við 41. gr.
Fyrir orðið »rakni« i 2. málsgr. komi:
slitni.
27. Við 42. gr.
a. t stað orðanna »er konan tilheyrði« í 1. málsgr, komi:
er konan átti rikisborgararjett i.
b. Síðari málsgr. orðist þannig:
Frekari kröfur en lögmæltar eru hjer á landi verða þó ekki
teknar til greina.
28. Við 43. gr.
a. Fyrir orðið »skilgerðarmaður« á tveim stöðum i gr. komi:
skilgerandi.
b. Fyrir orðið »ósjálfrátt« i síðari málsgr. komi:
ósjálfráða.
29. Við 44. gr.
a. f stað orðanna »frá gildistoku laganna« í niðurl. 1. málsgr. komi:
frá þeim tima.
b. Fyrir orðið »(meðlagsskylda)« i annari málsgr. korni:
(meðlagsskylds).
c. Fyrir orðið »áðurgildum« i sömu málsgr. komi.
áður gildandi.
d. Fyrir orðin »gildistöku laganna« i niðurl. 3. málsgr. koroi:
að lögin gangi i gildi.
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30. Við 46. gr.
Fyrir »1921« komi:
1922.
Þessar prentvillur eru í frumv., sem þarf að leiðrjetta við endurprentuu:
a. í 20. gr.: »staði« fyrir slað.
b. - 21. gr.: »valdsmanna« fyrir valdsmanns.
c. - 27. gr.: »móðirinni« fyrir móðurinni.
d. - 25. gr.: »skuldalýsingar« fyrir skuldalýsinga.
e. - 33. gr.: »alfarinn« fyrir alfarin.
Alþingi, 25. apríl 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari,

Jóh. Jóhannesson,
ritari.

(B, XXVIII, 2).
Wd.

‘3S8. Aetndarálit

um frv. til laga um vexti.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. þetta og getur ekki sjeð, að það sje eins mikilsvert eins og háttv. flutningsmaður, eftir greinargerðinni að dæma, virðist álíta.
Það gæti jafnvel komið til mála að fella úr gildi lög um vexti frá 7. febr. 1890,
án þess að nokkuð kæmi í þeirra stað.
Ástæður þær, sem í greinargerðinni eru lilfærðar, þessu máli til stuðnings,
eru heldur ekki þess eðlis, að þær geti nægt til að sannfæra nefndina um nauðsyn þeirrar miklu vaxtahækkunar, sem frv. gerir ráð fyrir.
Það kom til orða í nefndinni, að ákvæði hinna almennu viðskiftalaga
myndu geta nægt í þessu efni, þótt áðurnefnd lög, nr. 10 frá 7. febr. 1890, yrðu
úr gildi numin. Þó varð það ofan á í nefndinni, að láta frv. ganga áfram, með
breytingum þeim, er síðar greinir.
Astæðurnar fyrir því, að nefndin getur ekki fallist á að hækka vextina
eins og frv. gerir ráð fyrir, eru þær, að hún lítur svo á, að viðskiftamálaástand
það, sem nú ríkir, bæði hjer og víða annarsstaðar, sje ekki eðlilegt og muni því,
áður langur tími líður, breytast til batnaðar og vextir þá fara lækkandi.
í öðru lagi virðist það fremur óeðlilegt, að vextir af fasteigualánum sjeu
til muna hærri en af öðrum lánum, þvf þau lán verða þó að jafnaði að álítast
trvggari en önnur algeng viðskiftalán.
Enn fremur má geta þess, að það lítur nokkuð undarlega úl, einmitt
nú, þegar ríkið er í undirbúningi með að stofna fasteignaveðbanka, sem sjerstaklega er ætlað að starfa að efling landbúnaðarins, að á sama tíma sje lög-
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leyfð mikil vaxtahækkun á fasteignaveðlánum; það gæli litið svo úl, :,ð með því
væri verið að ýta undir þessa stofnun, að hún, þegar hún tæki til starfa, ætti
að vera fremur kröfuhörð við viðskiflamenn sína, að þvi er vaxtakiöfurnar
snertir.
MeÖ tilliti til þess, er að framan gieinir, leyfir nefndin sjer að koma fram
með eftirfarandi
BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr. Fyrir »6° o« komi:
5%.'
2. Við 2. gr. Fyrir »8u/u« komi:
6°/o.
Alþingi, 23. apríl 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður og framsögnmaður.
Þórarinn Jónsson.

Jón A. Jónsson.
fundaskrifari.

Þorl. Guðmundsson.

Hákon J. Kristófersson.

Sveinn Ólafsson.

Jakob Möller.

(A. I, 9).
Md.

38t>. Breyting'artillaga

við breytingaitillögur á þiugskj. 358 (Hlutafjelög).
Frá allsherjarnefnd.
Við 1. lið.
Aftan við liðinn bætist:
Þetta ákvæði nær þó eigi til hlutabrjefs, sein er yfir 200 kr.
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(B. LV, 1),
B<1.

390. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 58, 30. júlí 1909, um breyting á lögum nr. 34,
16. nóv. 1907, um skipun læknishjeraða o. 0.
Flutningsmaður: Magnús Pjetursson.
Frumvarpsgreiuina skal orða þannig:
Strandalæknisbjeraði skal skift í þessi tvö læknisbjeruð:
Reyhjaifja'ðarhjeiað\: Árnesbreppur og nvrsti hluli Kaldrananeshrepps, að
Kallbakskleif. Læknissetur í Trjekyllisvík.
Hólmavikurhjerað: Kaldrananeshreppur frá Kallbakskleif, Hróíbergshreppur,
Kirkjubólsbreppur, Fellshreppur og Óspaksevrarhreppur. Læknissetur í Hólmavik.
Á s t æ ð u r.
Samkvæmt núgildandi iögum er læknissetur Reykjarfjarðarhjeraðs ákveðið
á Reykjarfirði. Hjeraðsbúum þykir læknir illa seltur þar, eins og rjett er, þar sem
hann þá er talsvert sunnan við miðbik hjeraðsins. Trjekyllisvíkin aftur á móli
er alveg um miðbikið, og auk þess fjölbygðasta svæðið í þessu hjeraði. Virðist
því sjálfsagt að flytja læknissetrið, til hægðarauka hjeraðsbúum og væntanlegum
lækni, ekki síst þar sem vetrarferðalög eru erfið mjög. Þess má og geta, að hjeraðsbúar bafa mikinn ábuga á að reisa læknisbústað i Árnesi, ef læknisselrið
yrðiflutt, og gæti það stuðlað til þess, að læknir kæmi þangað fyr cn cll.a. Þrtta
er höfuðbreytingin. Hin önnur breyting er.sú, að breyta ofmlitið takmörkum
hjeraðanna. Til þess þarf að vísu ekki lagabreytingu, heldur er stjómarráðinu
það heimilt, eftir tillögum sýslunefndar. Nú helir sýslunefnd Strandasýslu óskað
þessa, og myndi það því fást án lagabreytinga, en úr þvi á annað borð varð að
breyta lögunum, þykir mjer rjett að láta þetta fylgjast með, svo ekki þurfi fiekara
um það að hugsa.

(B. XXXII, 2).
B’d.

391. Klefndarállt

um frumvarp til laga um breytingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetla og getur fallist á stefnu þess, en
þykir varhugavert að setja engin takmörk fyrir sjúklingatölu þeirri úr hverju
sveitar- og bæjarfjelagi, er ríkissjóður skuli bera kostnað af, en telur þó rjett að
rýmka þetta nokkuð frá þvi, sem nú er.
Alþt. 1921. A (33. löggjafarþing).
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Hins vegar fellst nefndin á það, að kostnaðinum við dvöl sjúklinga á
sjúkrahúsi sje skift milli sveitar- og bæjarfjelaga annars vegar og ríkissjóð hins
vegar, eftir þeira hlutföllum, er i frumvarpinu greinir, en telur þó rjett, að sá
hluti kostnaðar, er greiðist af sveitar- og bæjarfjelagi, fari ekki fram úr 400 kr.
á ári fyrir hvern sjúkling.
Nefndin er samþykk því, að þann styrk, sem veittnr er fyrir sjúkrahúsvist, lyf og læknisbjálp, megi ekki skoða sem sveitarstyrk, og telur því þessa
breytingu bygða á fylstu sanngirni og rjettlæti. En þar sem nefndin leggur til,
að hvert sveitar- eða bæjarfjelag njóti ekki ríkissjóðsstyrks nema fyrir ákveðna
sjúklingatölu í hvert sinn, þá verður að breyta þessu ákvæði frv. þannig, að
þeir sjúklingar, er sjúkrahúsvistar njóta, missi einskis í við það, þó sveitar- eða
bæjarfjelagið beri eitt kostnaðinn.
Leggur nefndin því til, að frumvarpið verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.
Greinin orðist svo:
77. gr. fátækralaganna frá 10. nóv. 1905 skal orða þannig:
Ef þurfalingur fer eftir læknisráði á sjúkrahús, annað en holdsveikraspítala, þá greiðir framfærslusveit hans 2/s hluta meðlagskostnaðarins, þar
ineð talin lyf og læknishjálp, þó aldrei yfir 400 krónur á ári. Að öðru leyti
greiðist kostnaðurinn úr ríkissjóði, en aldrei nema fvrir 4 sjúklinga í einu
úr sama sveitar- eða bæjarfjelagi. Um berklaveika sjúklinga fer eftir því, sem
ákveðið verður í lögum um varnir gegn berklaveiki, að svo miklu leyti, sem
þau lög koma í bága við þessa grein.
Engan þann styrk, sem veittur er fyrir sjúkrahúsvist, en undir hann
telst lyf og læknishjálp, má skoða sem sveitarstyrk.
2. Við 2. gr.
Fyrir »600 kr.« komi:
400 kr.
Alþingi, 25. aprll 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Einar Porgilsson,
framsögum.

Stefán Stefánsson.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Pjetur Ottesen.
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(B. XLI, 2).
30%. Aefndarálit
uni frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919 (Launalög).
Frá allsherjarnefnd.
Samkvæmt 33. gr. launalaganna á að setja verðlagsskrá einu sinni á ári,
í októbermánuði, er dýrtíðaruppbót embættis- og starfsmanna rikisins sje reiknuð
eftir. Skal verðlagsskrá sú gilda fyrir næsta ár á eftir.
Með þessu ákvæði álti að tryggja það, að þessi bráðabiigðauppbót á
launum starfsmannanna væri í samræmi við verðlag á þeim vörum, sem teknar
eru upp i verðlagsskrána samkvæmt Iaunalögunum.
Pað má telja víst, að þingið 1919 hafi ætlast til, að dýrtíðaruppbótin og
verðlagsskráin stæðu i rjettu hlutfalli, að dýrtiðaruppbótin yrði þvi ekki mestan
hluta ársins hærri eða lægri en sem samsvaraði visitölu hinnar gildandi
verðlagsskrár.
Meðan verðlagsskráin er ekki sett nema einu sinni á ári, getur alímikið
út af þessu borið.
Vörurnar geta stórum hækkað eða lækkað í verði, áður en hin nýja
verðlagsskrá kemur i gildi, og sú verðhækkun eða lækkun haldið áfram alt næsta
ár, sem verðlagsskráin gildir fyrir. Þetta getur leitt til mikils ójafnaðar, bæði fyrir
rikissjóð og starfsmennina.
Hin núgildandi verðlagsskrá var sett, er dýrtíðin, að því er ætla má, hafði
náð hámarki sínu. Siðustu mánuði ársins 1920 tóku sumar verðlagsskrárvörurnar þegar að lækka i verði, og siðan hefir verðfallið haldið áfram til þessa dags,
og öll likindi til, að svo verði framvegis.
Nú þegar mun þetta verðfall nema 25—30% frá þvi vöruverði, sem sett
er i hinni gildandi verðlagsskrá, án þess, að dýrtiðaruppbótin lækki nokkuð til
næstu áramóta.
Pað virðist b'til sanngirni mæla með þvi, að ríkissjóður sje skyldaður til
að greiða starfsmönnum sínum mikinn hluta ársins miklu hærri dýrtiðaruppbót
en seui samsvarar hiuu raunverulega verði á vörum þeim, sem verðiagsskráin er
reiknuð eftir, eins og það líka verður að teljast ósanngjarnt, að staifsmennirnir
bíði mikinn halla við snögga verðhækkun á árinu.
Úr þessu má mikið bæta, með þvi að setja verðlagsskrána tvisvar á ári,
eins og frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, fer fram á.
Hjer er að ræða um fulla sanngirni á báða bóga, og að þvi leyti um
rjetta og eðlilega breytingu á þessum ákvæðum launalaganna.
Eftir því, sem gildi peninga hækkar með áframhaldandi verðfalli á nauðsynjavörum, verða þeir menn betur staddir, sem taka laun sin i reiðupeningum.
Laun starfsmanna rikisins, ásamt dýrlíðaruppbót, nema samkvæmt gildandi fjárlögum þetta ár alt að 3 miljónum króna. Þessi fúlga neraur 54%, eða
rúmum helmingi, af öllum ársútgjöldum rikisins.
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Samkvæint manntalinu i siðastliðnuin desembermánuði vai mannfjöldinn
á öllu landinu tæpar 95 þúsundir, og nemnr launafúlgan því rúmum 30 krónum
á hvert mannsbarn á landinu. Mun það vera hærri skattur en í flestum, ef
ekki öllum, ríkjum veraldarinnar, og vansjeð, hve lengi þjóðin má undir honum
risa, auk annara síaukinna skatta, til þess að fá nokkurn veginn jöfnuð á tekjum
og gjöldum rikisins.
Með minkandi dýrtíð lækkar þessi skattur að vísu, en það er skylda
þingsins að gera alt, sem í þess valdi stendur, til þess, að hann lækki sem jafnast og hraðast.
Fjárhagshorfurnar hafa aldrei verið jafnillar og einmitt þetta yfirstandandi ár. Allir atvinnuvegir landsins hafa orðið fyrir áföllum, sökum stórkostlegs
verðfalls á afurðum landsins, sem er því lilfinnanlegra, sem framleiðsla þeirra
var háð hámarki dýrtíðarinnar í öllum atvinnurekstri til lands og sjávar.
Þetta verðfall nemur mörgum miljónum króna á þessu eina ári. Afieiðingarnar eru þegar komnar i ijós í stórkostlegri peningakreppu og ýmsum öðrum vandræðum á öllum sviðum viðskiftalífsins, Hagur þjóðarinnar stendur þvi
mjög höllum fæti og fyrir allmörgum stendur fjárhagslegt hrun fyrir dyrum, og
allir atvinnurekendur landsins verða að draga saman seglin í atvinnurekstri sínum um lengri eða skemri tíma. Alt þetta bitnar á ríkissjóðnum. Tekjur hans,
sem að mestu leyti koma frá atvinnuvegum landsins, hljóta stórum að minka.
Eítir þeim mikla þurði, sem þegar er kominn í ljós í tekjum ríkisins
fvrsta ársfjórðung þ. á., má telja víst, að árið endi með stórkostlegum tekjuhalla.
Þetta hlýtur að vera hið mesta áhyggjuefni öllum þeim, sem láta sig fjárhag rikisins nokkru skifta, og það því fremur sem sáralítil líkindi eru lil þess,
að þinginu takist að jafna tekjur og gjöld ríkisins á næsta fjárhagstímabili, auk
heldur meira.
í þessu öngþveiti virðist ekki annað ráð vænua en að spara það, sem
sparað verður, til lækkunar útgjöldunum á þessu ári. Stjórnin verður neydd til að
grípa til þess óyndisúrræðis, með því að draga úr fjái veitingum til verklegra framkvæmda og framfara, eða jafnvel fresta þeim með öllu. Nauðsyn brýtur hjer lög,
og það virðist ekki sanngjarnt, að útgjaldahækkunin komi eingöngu þar niður,
sem þjóðfjelaginu er bagalegast. Samkvæmt verðstuðli hinnar gildandi verðlagsskrár (137s5°/0) er dýrtiðaruppbótin um 16H000 kr. Með áfrainhaldandi verðfalli
má búast við, samkvæmt verðlagsskrá, settri 1. júní þ., á. að verðstuðullinn
komist niður i rúmt 100 samkvæmt því, sem að framan er sagt (25—30°,'o verðfalli); mundi sú lækkun á dýrtiðaruppbótinni seinna misseri ársins nema um
205—246 þús. kr., er ríkissjóði sparaðist, verði frv. þetta að lögum.
Nefndin telur frumvarpið nauðsvnlega lagfæring á 33. gr. launalaganna;
getur sú lagfæring spárað ríkinu á þessu ári mikið fje, og þar sem miklar líkur
pru fvrir áframhaldandi verðfalli næstu ár, veiður sparnaðurinn ineiri en hann
getur orðið samkvæmt hinum gildandi lagaákvæðum um dýrtíðaruppbótina.
Fari aftur á móli svo ólíklega, að dýrtíðin vaxi, þá er hag starfsmannanna betur borgið í framtiðinni með þessari breytingu en nú er; getur það fullkomlega vegið upp á móti þeiin halla, sem breytingin bakar þeim síðara misseri
þessa árs. Sá halli er og næsta lítill bjá þeim fjárhagslegu óhæginduin, sem aðrir
gjaldþegnar rfkisins eiga nú við að búa.
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Nefndin telur því fremur ástæðulítið af starfsmönnum ríkisins að taka
þessa breytingu mjög óstint upp, sem gerð er fyrir bráða nauðsyn rikisins.
Að þessu atbuguðu ræður nefndin hv. deild til að samþykkja frumvarpið.
Alþingi, 25. apríl 1921.
Sigurður Stefánsson,
form. og framsm.
Stefán Stefánsson.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Einar Þorgilsson.

Pjetur Ottesen.

(C. XV, 1).
iWd.

303. Ttllaga

til þingsáiyktunar um undirbúning ullariðnaðar o. fl.
Flutningsmaður: Eiríkur Einarsson.
Neðri deild Alþingis ályklar að skora á landsstjórnina að láta, svo fljótt
sem tök eru á, menn með sjerfræðiþekkingu rannsaka, gera áætlanir og tillögur
um það, er nú skal greina:
1. Hvar hentast muni að reisa ullarverksnnðjur og sútaraverksmiöjur bjer á
landi, með tilliti til staðhátta og vatnsafls, er nota skal við iðnreksturinn.
2. Hve margar eða stórar verksmiðjur mundi þurfa til þess, annars vegar að
fullnægja klæðaþörf landsmanna og hins vegar til þess að vinna til fullnustu
úr ull þeirri, sem til er í landinu. — Samskonar rannsókn skal framkvæma
að því er snertir skófatnað og skinnavöru.
3. Par næst skal gerð kostnaðaráætlun og yfirlit um bygging verksmiðjuhúsa,
nauðsynlegar vjelar og annað, er að stofnun og rekstri fyrirtækjanna lýtur,
þar á ineðal hve mannfrekur þessi iðnreksfur mundi verða.
4. í þessu sambandi veröur einnig að rannsaka, hver og hve mikil þau útlendu
efni kynnu að veia, sem nauðsynleg þættu til þess að iönaðurinn nyti sín.
5. Að því er snertir frainangreindar rannsóknir, og þá fyrst og fremst þær,
er ræðir um í 1. lið, skal þeim einkum flýlt og sjeð uin að þær verði
glöggar og itarlegar í stærslu framleiðsluhjeruðum landsins, í vændum þess, að
þar verði fyrst reistar verksmiðjur til umrædds iðnaðar. En í hinum smærri
eða afskeklari framleiðslubygðailögum skal jafnframt athugað og gerð áætlun
um frábreyttaii vjelar og verksmiðjur, er eigi nái lengra en til kembingar,
sem er nauðsynleg undirstaða heimilisiðnaðar á þessum tímum. — Með
tilliti til hins fyrirhugaða ullariðnaðar, og enda hvort sem er, er nauðsynlegt, að einnig sje tekið til alliugunar, hvernig sameiginlegum ullarþvotti
verði komið á.
6. Einnig skal landsstjórninni falið, fyrir næsta reglulegt Alþingi, ef unt verður, að gera áætlanir og tillögur um, hvernig hún telji vænlegast að hefjast
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hauda til hins umrædda iðnaðar, að því er snertir fjáröflun, eignarfyrirkomulag og reksturinn að öðru leyti.
Kostnað þann, er fyrgreindar aðgerðir hafa í för með sjer, heimilast
sljórninni að greiða úr ríkissjóði, en auk þess má verja þaðan fje til að styrkja
alt að 5 efnilega, unga menn til utanfarar, í því skyni að afla sjer þekkingar í
umræddum iðnaðargreinum, og i þeirri von, að sú kunnátta megi síðar koma
hjer að notum.

Athugasemd.
A aukaþinginu í fyrra bar jeg fram í Nd. tillögu til þingsályktunar, er
stefndi í sömu átt, bending til stjórnarinnar um að gefa þessum nauðsynjamálum
gaum; náði sú tillaga samþykki deildarinnar. — Hjer er að eins farið lengra,
stjórninni falinn nauðsynlegur undirbúningur, málinu til framkvæmda. Pær aðgerðir þurfa að hefjast sem allra fyrst, ef alt á ekki að lenda við orðin ein.
Enginn getur andmælt því, sem hjer er farið fram á, með því að segja, að fjárbagurinn leyfi ekki að leggja i þann kostnað, er undirbúningurinn hefir i för með
sjer. Þvi meir sem kreppir að landsmönnum, verður þeim enn nauðsynlegra að
leita bjargráða með bættri afkomu, hvað sem það kostar. Slik tilraun er fólgin í
þessari tillögu.
Öllum Iandsmönnum hlýtur að vera það Ijóst, hve miklu það varðar, að
þessu máli sje fylgt fast eftir. Hefir margt verið rætt og ritað um ullariðnaðinn,
og þykir nijer því ástæðulaust að fara hjer fleiri orðum um þau efni. — Um
skinnaverkun og sútaraverksmiðju hefir siður verið rætt, en þar er að sama skapi
um hina mestu nauðsyn að ræða, viðleitni til að nota sín eigin skinn og skóefni
og vinna úr þeim sjálfir, i stað þess, sem nú viðgengst, að selja þau i óverkun,
en kaupa þau, eða samskonar vöru, aftur margföldu verði.

(B. XVII, 5).
Ed.

304, Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 71, frá 14. nóv. 1917, um vátrygging sveitabæja og annara húsa í sveitum, utan kauptúna.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
1. gr. laganna orðist svo;
Sveitarfjelögum á Islandi er heimilt að stofna með skylduábyrgð brunabótasjóði fyrir bæi og hús i hreppum, utan kauptúna.
Brunabótasjóðir þessir geta enn fremur trygt lausafje hreppsbúa gegn
eldsvoða, þó þannig að samanlögð vátryggingarupphæð lausafjár hvers hrepps,
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sem trygt er, nemi aldrei meiru en Vs af samanlagðri vátryggingarupphæð
húsa i brunabótasjóði hreppsins.
Ákvæðin um tryggingu lausafjár koma ekki til framkvæmda fyr en
fengin er endurtrygging erlendis.
Lög þessi takmarka verksvið brunabótasjóðanna, en fyrirkomulagið
skal ákveðið i reglugerð.
2. gr.
2. gr. laganua orðist þannig:
Brunabótasjóður bætir */e alls þess brunaskaða á húsum og lausafje,
vátrygðu í sjóðnum, sem eiganda, konu hans eða nánustu erfingjum verður
eigi kent um að hafa valdið með ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, og gildir
það án lillits til byggingarel'nis hússins, nema brunaskaði sje svo lítill, að ekki
nemi 50 krónum í húseign eða lausafje, sem er 2000 kr. virði eða meira, eða
l°/o í minni húseignum eða lausafjáreign, en þá skal eigandi hafa skaðann
óbættan. Til brunaskaða teljast skemdir á trygðum húsum eða lausafje, sem
stafa af björgunartilraunum.
3. gr.
í staðinn fyrir »fari eigi fram úr 6000 kr.« i 4. gr. laganna konji:
fari eigi fram úr 12000 kr.
4. gr.
í staðinn fyrir »þó hærra verði nemi en 6000 kr.« i 5. gr. laganna komi:
þó hærra verði nemi en 12000 kr.
5. gr.
6. gr. orðist svo:
Hvergi má tryggja þann sjötta hluta húsa eða lausatjár, sem ekki er
vátrygður samkvæmt lögum þessum.
6. gr.
11. gr. orðist þannig:
Nú stofnar hreppur brunabótasjóð samkvæmt lögum þessum, og skal
þá sýslumaður nefna til skoðunarmenn, tvo eða fleiri í hreppi, eftir því sem
sveitarsljórn ákveður nánar, til þess að gera lýsing og virðing allra húsa, sem
vátryggjast eiga í sjóðnum ; enn fremui' virða lausafje það, sem óskast vátrygt,
og annað það, er reglugerð mælir fyrir. Skulu þeir vinna eið að starfi sínu.
Endurvirðing fer fram á hverjum 10 ára fresti. Eigandi eða leigjandi húseignar
eða lausafjái’ getur krafist yfirvirðingar á sinn kostnað, og dómkveður þá sýslumaður til þess 4 menn óvilhalla. Fyrir skoðun þá, er fer fram við stofnun
brunabótasjóða, greiða sveitarsjóðir kr. 2,50 á býli hverjum skoðunarmanni.
Fyrir skoðunarkostnað við endurvirðingar og önnur störf skoðunarmanna
skal launa sem reglugerð ákveður.
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7. gr.
f stað orðanna »Nú eru hús veðsett, sem vátrygð eru samkvæml lögum þessum,« í upphafi 14. gr. komi;
Nú er hús eða lausafje veðsett, sem vátrygt er samkvæmt lögum
þessum.
8. gr.
A eftir 15. gr. komi ný grein, er verði 16. gr. og hljóði þannig;
Yátryggjeudum er heimilt að taka lausafje sitt úr brunabótatrvggingu
brunabótasjóðanna við áramót, að undangenginni uppsögn ineð 3 inánaða
fresti, og hafi vátryggjandi greitt iðgjald sitt til þess tima, er hann fer úr
íielaginu.

9. gr.
í stað orðanna »Til stofnunar þessa sjóðs veitast 10000 kr. úr landssjóði« í niöurlagi 17. gr. komi:
Ríkissjóður greiði sem stofnfje til hins sameiginlega bi unabótasjóðs
20 þús. krónur.
10. gr.
18. gr. verði 19. gr. og orðist þannig:
í hinum sameiginlegn brunabótasjóði skal endurtryggja helming þeirra
6 s hluta allra hibýla annara luisa og lausafjár, sem vátrygt er i brunahótasjóði hreppanna. Helmingur allra fastra iðgjalda frá vátryggjendum gengur
til endurtryggingar. Stjórnarráð íslands mælir fvrir um gjalddaga og greiðslu
endurtryggiugariðgjalds.

11. g»'22. gr. verði 23. gr. og orðist svo:
Nú fær stjórnarráðið líkur fyrir, að of há sje brunabótavirðiug á húsum eða lausafje i fleiri eða færri af hreppum þeim, er stofnað hafa brunabótasjóði samkvæmt lögum þessum, og er því þá heimilt að skipa fyrir um
endurvirðingu. Lækki virðing á þeim húsum eða lausafje til jafnaðar við endurvirðingu, greiðist kostnaðurinn við hana úr brunabótasjóði hlutaðeigandi
hrepps, en standi hún í stað eða hækki, greiðist kostnaöurinn úr hinum
sameiginlega brunabótasjóði.
12. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn i
meginmál laga nr. 71, 14. nóv. 1917, og gefa þau út svo breytt.

9Ö3

(A. X, 3).
N<I.

305. Frmnvarp

til laga um útflutningsgjald af síld o. fl.
(Eftir 2. nmr. í Nd.).
1. gr.
Af hverri síldartunnu (108—120 Itr.) skal greiða í rikissjóð 3 kr., af
hverjum 100 kg. af fóðurmjöli og fóðurkökum 1 kr. 50 au. og af hverjum
100 kg. af áburðarefnum 50 au.
2. gr.
Gjald það, er ræðir um í 1. gr., greiðist af þar töldum vörum, þegar
þær eru fluttar út i skipum, sem afgreidd eru frá landinu, eða í skipum, sem
stunda síldveiðar í landhelgi, þótt sildin sje eigi flutt í land. Enn fremur nær
gjaldið til sildar, sem veidd er utan landhelgi, ef hún er verkuð eða söltuð á
höfnum inni eða i landhelgi.
Endurgreiða má hjerlendum rikisborgurum 2/a útflutningsgjalds síldar,
ef þeir sanna áður ár liður frá útskipun, með staðfestu vottorði lögskipaðs
miðlara á sölustað sildarinnar, eða á annan hátt, að hún hafi selst undir
kostnaðarverði.
Lögreglustjóri á útskipunarhöfn annast endurgreiðsluna, að fengnu
samþykki stjórnarráðsins.
3. gr.
Brot úr tolleiningu, sem er '/2 eða meira, telst heil tolleining, en minna
broti skal slept.
4. gr.
Gjaldið fellur í gjalddaga um leið og skip er afgreitt úr höfn eða
áður en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgrtiðslu er beiðst. Gjaldið greiðist lögreglustjóra þar, sem varan er tekin, eða ef varan er eigi flutt úr landi,
þá þar, sem skip leggur frá landi.
5. gr.
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um í lögum þessum,
er skyldur til að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra í hendur samrit eða staðfest
eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðsluskjölum, er út hafa verið gefin
um farminn, og skal það gert áður en skip er afgreitt eða leggur frá landi.
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Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur í þeirra stað yfirlýsing sendanda um vörumagnið, gefin að viðlögðum drengskap.
Ákvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef
sendandi er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumenn skipa.
Gjaldið skal talið eftir skilrikjum þeim, er um getur í þessari gr.
6. gr.
Skip og farmur er að veði fyrir útflutningsgjaldinu.
7. gr.
I.ögreglustjórar skulu gera reikningsskil fyrir útflutningsgjaldinu, eftir
því sem stjórnarráðið og reglur um opinber reikningsskil mæla fyrir.
8. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, írá 50—5000 kr., nema þyngri
retsing liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða
afgreiðslumaður, sem verður sannur að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi,
greiða þrefalt það útílutningsgjald, sem reynt var að draga undan.
Sektir allar renna í ríkissjóð.
Ef lögreglustjóri hefir grun um, að skilríki þau, er um getur í 5. gr.,
sjeu röng, skal hann rannsaka farm skipsins áður en það er afgreitt eða það
lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem með þarf í þessu
efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilríkin reynast röng, en ella ríkissjóður.
9- grMeð mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn
lögreglumál.
10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög
nr. 16, 4. nóv. 1881, að svo miklu levti sem þau eru eigi áður numin úr lögnm, og lög nr. 14, 14. ágúst 1919.

(A. IV, 5).
td.

306. BefndarálH

um frumvarp til laga um lestagjald af skipum.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarp þetta verði samþykt eins og það kemur
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frá Nd., með þeirri einni breytingu, að 5. gr. frumv. falli burt, en i þeirri grein
er svo ákveðið, að breyta megi skattinum fyrir eitt ár í senn með ákvæðum í fjárlögum. Telur nefndin, ef ákvæði eins og þetta yrði alment sett inn í skattalöggjöfina, þá yrði minni festa í henni, og hætt við að þing, sem eru um of ör til
útgjaldanna, mundu gæta minni sparnaðar, ef hækka mætti tekjuhlið fjárlaganna
á svo handhægan hátt, sem hjer er farið fram á. Samkvæmt þessu leggur nefndin
til, að háttv. deild samþykki frumv. með þessari

BREYTINGU.
5. gr. falli burt, en ö. gr. verði 5. gr.
Alþingi, 25. april 1921.
Guðm. Óiafsson,
fundaskrifari, með fyrirvara.

Sig. Eggerz,
formaður og framsögum.
Guðjón Guðlaugsson.

Sigurjón Friðjónsson

Björn Kristjánsson,
með fyrirvara.

(B. XXXV, 4).
Hd.

397. Frumvarp

til laga um hvildartima hásela á íslenskum botnvörpuskipum.
(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
l’egar botnvörpuskip, sem skrásett er hjer á landi, er i höfn við fermingu eða atlermingu, fer um vinnu háseta ettir þvi, sem venja hefir verið,
nema annars sje getið í ráðningarsamningi háseta.
2. gr.

Þá er skip er að veiðum með botnvörpu, skal jafnan skifta sólarbringn-

Þingskjal 397—398

996

um i 4 vökur. Skulu 3/< hlutar háseta skyldir að vinna i einu, en 7* hluti
þeirra eiga hvíld, og skal svo skifta vökunum, að hver háseti hafi að r/insta
kosti 6 klst. óslitna hvíld i sólarhring hverjum.

3. gr.
Engin af fyrirmælum 1. og 2. gr. gilda þá er skip er í sjávarháska eða
lif skipshafnar i hættu.
4. gr.
Skipstjóri og eigendur eða útgerðarmenn si ips hera áhyrgð á því, að
fyrirmælum þessara laga sje fylgt.
5. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 100O-*1O(JOO kr. Mál lil af
slikum brolum skulu rekin sem almenn lögreglumál.
G. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.

(A. XXIII, 8).
Wd.

398. Nefndarálít

um frumvarp til laga um stofnun og slit hjúskapar.
Frá allsherjarnefnd.
Sljórnin lagði frumvarp þetta í fyrstu fyrir Alþingi 1919, ásamt ítarlegum
athugasemdum við það eftir höfund þess, Lárus H. Bjarnason hæstarjettardómara.
Frumvarpið er, eins og hann segir, að mestu Ieyti þýðing á dönsku frumvarpi
um sama efni, er samið var af milliþinganefnd, með hliðsjón af norsku frumvarpi og sænskum lögum. Efri deild vanst ekki timi til að afgreiða málið 1919
og heldur ekki 1920, en nú hefir allsherjarnefnd efri deildar afgreitt málið og
deildin samþykt það með aðeins fáum efnisbreytingum, en allmörgum orðabreytingum. Málið hefir fengið allrækilegan undirbúning.
Nefndin telur breytingar efri deildar til bóta, og þar sem hún að öðru
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leyti telur frumvarpið mikla rjettaibót, leggur hún til, að hv. deild samþykki
það óbreylt.

Alþingi, 25. apríl 1921.
Sigurður Stefánsson,
form. og framsm.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Einar I’orgilsson.

Pjetur Ollesen,
með fyrirvara.

Stefán Stefánsson.

(A. XXXIX, 3).
B'd.

3tfU« Aefudarálit

um frumv. til laga um hinn Iærða skóla í Reykjavík.
Frá minni hluta mentamálanefndar.
Við undirritaðir höfum ekki getað að öllu leyti átt samleið með háttv.
meðnefndarmönnum okkar, eins og þeir hafa tekið fram i nefndaráliti sínu.
Eins og kunnugt er, eru öll skólamál landsins í rannsókn. Milliþinganefnd hefir skilað frá sjer áliti um mentaskólann og kennaraskólann. Áliti um
aðra skóla hefir hún ekki lokið. Okkur þykir ekki heppilegt, að þingið afgreiði
lög um neinn einstakan skóla, fyr en lagt hefir verið fyrir það álit um alla skóla
landsins. Með tilliti til heildarvfirlits skólakerfisins verða lög um hvern einstakan
skóla að vera sniðin. Petta mál er svo merkilegt og mikilsvarðandi, að við teljum að ekki megi setja fyrir sig, þótt eins árs bið verði á afgreiðslu þess, svo
að mönnum gefist kostur á að ræða það nánar en orðið er. Hafa og margir, er
búast má v>ð að vilji hafa afskifti af málinu, ekki enn látið álit sitt i ljós. Má
þar til nefna kennara utan Revkjavíkur. Gæti of íljót afgreiðsla þess orðið því valdandi, að eftir fá ár yrðu gerðar aftur stórbreytingar á skólanum. Tíðar breytingar á skólalöggjöf teljum við mjög óheppilegar. Þegar breytingar eru gerðar í
aðalatriðum skólalöggjafar, þá verður að ganga svo frá, að litlar líkur sjeu
til, að þær verði aftur numdar úr lögum eftir fá ár. Pegar ný reglugerð siðast
var sett fyrir mentaskólann, höfðu staðið umræður um breytinguna í hálfan annan tug ára, utan þings og innan. Ef þetta þing gerði frumv. það, sem hjer er um
rætt, að lögum, þá er fyrirsjáanlegt, að sterk alda rís þegar á móti. Þrír kennarar
mentaskólans hafa skrifað nefndinni alllangt mál um skólann og þær breytingar,
sem þeir vilja gera á honum. Eru þeir mótfallnir flestum þeim aðalbreytingum,
sem milliþingamentamálanefndin vill gera á skólanum. Þeir eru meðal annars,
sumir, mótfallnir því, að slitið verði sambandi gagnfræðaskólans á Akureyri og
mentaskólans, og þar með á móti þvi, að skólinn verði óskiftur lærður skóli. Nem-
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endur lærdómsdeildar mentaskólans bafa einnig skrifað nefndinni og lýst sig andvíga ýmsum aðalbreytingum milliþinganefndarinnar.
Virðist ærin ástæða til að braða ekki um of afgreiðslu frv., þar sem það
mætir svo ákveðinni mótspyrnu nemenda og sumra kennara skólans sjálfs.
Yngri stúdentar virðast flestallir vera mótfallnir auknu latínunámi og aðskilnaði gagnfræðaskólanna og lærða skólans. Háskólaprófessorarnir hafa mjög
skiftar skoðanir um aðalbreytingar frumvarpsins.
Það snertir mjög Norðlendinga og Austfirðinga, ef slitið verður sambandi
gagnfræðaskólans á Akureyri við mentaskólann, og virðist ekki sanngjarnt að
slíta sambandi skólanna, áður en þeim hefir gefist kostur á að Ieggja nokkuð til
málanna.
Þá virðist ekki nægilega atbugað, hvaða kostnað leiðir at’ því, að slíta
sambandi gagnfræðaskólanna og mentaskólans. Ef mentaskólinn er gerður að
óskiftum lærðum skóla, þá þarf að stofna gagnfræðaskóla í Reykjavík, því að
vart mun hugsanlegt, að Reykvikingar vilji senda sonu sína og dætur, er að eins
ætla að fá gagnfræðamentun, til Akureyrar.
En höfuðatriði þessa máls er það, hvort samrýma eigi sem mest í
eina heild alt skólakerfi landsins eða ekki. Milliþinganefndin og samnefndarmenn
okkar vilja hafa þrjár greinar, aðskildar alla leið neðan frá barnafræðslunni:
1. lærða skólann og háskólann,
2. kennaraskólann og
3. alþýðuskólana.
Annar okkar (Þorsteinn Jónsson) vill láta Iærða skólann og kennaraskólann rísa upp af alþýðu- og gagnfræðaskólunum. Hinn (Eiríkur Einarsson) hefir
enn ekki tekið afstöðu til þessa atriðis.
Af framangreindum ástæðum virðist okkur rjett að gefa kost á að ræða
málið enn um skeið og fresta afgreiðslu þess til næsta þings.
Leggjum við því til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem milliþinganefnd, er sett hefir verið til að rannsaka skólamál landsins, hefir enn ekki lokið störfum sinum og skamt er liðið síðan hún skilaði áliti
um mentaskólann, og þar sem tillögur hennar um skólann hafa mætt ákveðinni
andstöðu úr ýmsum áttum, að svo miklu leyti, sem þær hafa enn verið ræddar,
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 23. apríl 1921.
Þorsteinn Jónsson,
skrifari og framsögumaður minni hlutans.

Eiríkur Einarsson,
með fyrirvara.
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(A. XIX, 2).
Jl<f.

400. jlefii<laráli(

um frumv. til vatnalaga.
Frá meiri hluta samvinnunefndar vatnamála.
Á fundi miðvikudag 30. mars gengu vatnamáianefndir beggja deilda Alþingis i samvinnunefnd, en áður höfðu þær þó unnið saman að athugun þessa
frumv. Á fundum nefndarinnar kom það fljótt í Ijós, að samkomulag mundi ekki
geta orðið um, hver rjettargrundvöllur vatnalaganna skyldi vera, og á fundi 6.
apríl klofnaði nefndin til fulls. Hefir meiri hluti nefndarinnar unnið síðan að
málinu eftir föngum, með það fyrir augum, að það gæti orðið afgreitt á þessu
þingi.
Ágreiningurinn um rjettargrundvöllinn er hinn sami, sem kom fram í
milliþinganefndinni í fossamálum, er skipuð var 22. okt. 1917, og er deilan að
forminu til um það, hvort vatn alment sje eðá eigi að vera að lögum undirorpið eignarrjetti einstakra manna; að efninu til er ágreiningurinn um það, hvort
rjettur landeiganda til vatns skuli í lögunum ákveðinn fyrst sem útilokandi
umráða- og afnotarjettur, og sá rjettur siðan þrengdur og takmarkaður með hinum einstöku ákvæðum laganna, svo sem þurfa þykir, eða þá að Iögin skuli beinlinis tiltaka, hver þessi rjettur landeigandans sje, á þann hátt, að honum sje með
beinum ákvæðum heimilaður eða leyfður forgangsrjettur til þeirra afnota og umráða vatnsins á landi hans, sem rjett þykir að hann hafi.
Par sem minni hlutinn heldur því fram, að vatn sje nú að lögum háð
eignarrjetti einstaklinga, og skuli vera það framvegis, álítur meiri hlutinn, að eðlilegra sje, sanngjarnara og þjóðfjelaginu hollara, að vatnið sje undanþegið eignarrjetti í eiginlegum skilningi. Eðlilegra vegna þess, að vatn er að ýmsu leyti
óeignarhæft. Sanngjarnara vegna þess, að hjer á landi er miklu meira vatn fyrir
hendi en nokkur tiltök eru að landsmenn þurfi á að halda eða geti notað, og
þess vegna ekki ástæða til að skifta þessum gæðum náttúrunnar svo misjafnt milli
manna, sem verða mundi, ef þeim einum, er land eiga undir vatninu, væri fenginn í hendur eignarrjettur yfir því. Þjóðfjelaginu hollara vegna þess, að á þann
hátt verður best girt fyrir það, að einstakir menn nái þeim tökum á fallvötnum
landsins, sem þeir eftir atvikum gætu notað sjer, annaðhvort til að Ieggja fjárkvaðir á notendur orkunnar, ef eitthvert þeirra yrði virkjað til almenningsnota
eða handa nytsömum fyrirtækjum, eða þá sem grundvöll fyrir kröfu um virkjunarrjett sjer til handa, jafnvel þótt virkjun þætti koma í bága við almenningshagsmuni. Af þessum ástæðum er meiri hlutinn sammála um, að þau vatnalög,
sem nú ver£a sett, eigi að byggja á þeim grundvelli, að vatnið sje undanþegið
eignarrjetti i eiginlegum skilningi. Þar með er ekki sagt, að meiri hl. sje að fullu
og öllu sammála um, hver rjettargrundvöllurinn sje samkvæmt núgildandi löggjöf. Þó er hann allur á eitt sáttur um það, að t. d. vatnsveitingalöggjöf landsins
hvíli yfirleitt á þeirri rjettarmeðvitund, að vatn sje öllum heimill endurgjaldslausl
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til áveitu, hvar sem það er lekið, þegar það er gert á þann hátt, að meinfangalaust er eiganda landsins, sem að vatninu liggur, og að tilskildum forrjettindum
hans til eigin nota. Er af því Ijóst, að þar er ekki um eignarrjett að ræða í
venjulegum skilningi. Að meira virðist bera á hugmyndum um eignarrjett að
vatni á siðustu árum, og jafnvel í einstökum lögum seinni ára, virðist stafa að
nokkru af því, að hugmyndir úr norskri löggiöf hafa borist hingað, og meðfram
af því, að einstakir menn hafa talið sjer vænlegt til fjárafla að halda fram sem
fylstum rjetti til þess verðmætis, sem í vatnorkunni felst. En þetta verðmæti
byggist fyrst og fremst á uppgötvunum, sem mannvit og þekking hafa leitt í ljós
og nú eru allra eign jafnt, og er þá ekki rjettlátt, að það verðmæti verði sjereign fárra manna.
Þótt meiri hluti þessarar nefndar þannig standi á sama grundvelli og
meiri hluti milliþinganefndarinnar, höfum vjer þó viljað gera tilraun til samkomulags um málið, með því að áskilja landeiganda talsvert víðtækari forgangsrjett
til umráða og afnota vatnsins á landareign hans en meiri hl. milliþinganefndarinnar gerði. í stað þess að áskilja landeigendum forgangsrjett til orkunýtingar til
heimilis- og búþarfa eingöngu, leggjum vjer til, í samkomulagsskyni, að honum
verði áskilinn fullkominn forgangsrjettur til orkunýtingar þeirra fallvatna á landi
hans, sem ytir höfuð þykir fært að heimila að virkjuð verði af einstökum mönnum, án sjerstaks leyfis ráðherra eða sjerleyfis, og höfum sett þsu takmörk við
500 eðlishestöíl, í samræmi við sjerleyfislagafrv. stjórnarinnar, en vatnalagafrv.
hennar setur þessi takmörk við 200 eðlishestöfl. Enn fremur höfum vjer stungið
upp á að orða 2. gr. frv. þannig, að þegar í henni komi það bert fram, að landeiganda sjeu áskilin forrjettindi til vatns á landi hans.
Flestar breytingartillögur vorar eru afleiðing þess, er nú hefir verið sagt
um mismuninn á rjettargrundvellinum, og verður gerð nánari grein fyrir þeim í
framsögunni.
Þess skal getið, að meiri hl. hefir ekki lesið síðustu gr. frumv. saman við
eldri Iög, og treystir á, að fulltryggilega sje frá þeim samanburði gengið af stjórninni og starfsmönnum hennar.
Vjer leggjum til, að frumv. verði samþykt með eftirfarandi
BREYTINGARTILLÖGUM.
1. 2. gr. frv. orðist svo:
Landareign hverri fylgir rjettur til umráða og hagnýtingar því vatni,
straumvatni eða stöðuvatni, sem á henni er, á þann hátt sem lög þessi heimila.
2. Við 13. gr.
Fyrir orðin »sem minst« komi:
eigi.
3. Við 16. gr.
a. 1. töluliður falli burt. Liðatalan brevtist samkv. því.
b. A eftir orðinu »Iandareignar« í 2. tölulið komi :
er að vatni liggur eða vatn er á.
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c. Fyrir »landareignin« í 2. tölulið komi:
sá hluti landareignarinnar, sem eftir verður.
4. Við 17. gr.
Á eftir orðunum »iðnaðar og iðju« komi:
án orkunýtingar.
5. Við 25. gr.
a. Orðin í 2. tölulið »eftir fyrirmælum 22. gr.« falli burt.
b. Fyrir orðin í 3. tölulið »Ef skaði verður, þá skal hann« komi:
Ef spjöll verða, þá skal þau.
6. Við 33. gr.
Á eftir orðinu »iðju« í 1. málsgr. komi:
án orkunýtingar.
7. Við 39. gr. 2. lið.
Fyrir orðin »skaði að vatnstökunni að öðru leyti« komi:
skaði að missi vatnsins til áveitu á þá landareign sjálfa, sem vatnið er tekið í.
8.

Við 49. gr.
a. ;Orðin í 1. lið »svo og öðrum, sem heimildir hafa á þeim tekið«
falli hurt.
b. Á eftir orðunum í 1. lið »vinna úr því orku« komi:
er samsvari alt að 500 eðlishestöflum.
c. Á eftir orðunum í 2. lið wumráðamaður vatnsrjeltinda« komi:
samkvæmt 1. lið.
d. Fyrir »200« í 2. lið komi:
500.
e. 3. liður falli burt.

9. Við 51. gr.
Á eftir orðunum í 2. lið »báðum landareignum« komi:
til orkunýtingar samkvæmt 49. gr.
10. Við 52. gr.
a. Á eftir orðunum í 1. lið »í vatni til orkunýtingar« komi:
samkvæmt 49. gr.
b. 2. liður orðist svo:
Nú vill eigandi annars vatnsbakkans ekki taka þátt í stíflugerð, og fer
þá sem segir í 50. gr. 3. lið, sbr. 55. gr.
11. 53. gr. falli burt. Greinatalan breytist samkvæmt þvi.
12. Við 54. gr.
a. 1. liður orðist svo:
Ráðherra er rjett að taka sjerhvert fallvatn til þess að vinna úr því orku
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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b.

c.

d.

e.

lil almenningsþarfa, eða banda nytsömum fyrirtækjum, og að veita orku
eftir taugum ofanjarðar eða neðan lil neyslustaðanna, enda sje gætt fyrirrnæla 49. gr. 1. liðs um vatn, er einhver kann að þurfa að nota samkvæmt III. og IV. kaíla.
2. liður orðist svo:
Ef nota þarf í þessu skyni fallvatn, sem áskilið er landareign til orkunýtingar samkvæmt 49. gr., skal greiða endurgjald eftir mati, ef samkomulag næst eigi, fyrir þá hestaflatölu, sem lándareigninni er áskilin.
3. liður orðist svo:
Nú þykir ráðherra nauðsynlegt að taka í því skyni, sem í 1. tölulið segir,
til afnota virkjað fallvatn, eða fallvatn, sem byrjað er að virkja, eða að
taka lögnámi orkuver eða orkuveitu, til þess að fá hagfelda skipun á orkuveitu um eitthvert svæði, og er það þá heimilt, enda komi fult endurgjald fyrir til handa þeim, er tjón bíða af vatnstökunni eða orkuver eða
orkuveitu áttu. Svo skal og öllum þeim, er fengið hafa orku frá veri því
eða veitu, sem lögnámi var tekin, ger kostur á eigi minni orku en þeir
hafa áður fengið frá verinu eða veitunni, og eigi með lakari kjörum en
samningar standa til. Ef menn greinir á um þau efni, er i þessum tölulið segir, skal mat ráða.
Við 3. lið gr., sem verði 4. liður.
í stað »sjálfur« komi:
fyrir ríkið.
4. liður verði 5. liður.

13. Við 57. gr.
í stað orðanna í 1. lið »lála verin starfa« komi:
halda starfrækslunni.
14. 59. gr. orðist svo:
I’egar hjeraðsstjórn hefir með samþykki ráðherra ákveðið að koma upp
vatnorkuveri eða raforkuveitu, hefir hún rjelt til að taka óvirkjað fallvatn
til afnota í því skyni, enda sje gætt fyrirmæla 49. gr. 1. liðs um vatn, er
einhver kann að þurfa að nota samkvæmt III. og IV. kafla. Purfi hjeraðsstjórn að nota í þessu skvni fallvatn, sem áskilið er landareign til orkunýtingar samkvæmt 49. gr., skal það og heimilt, að því leyti sem fallvatnið er
óvirkjað, gegn endurgjaldi eftir mati, ef samkomulag næst eigi, fyrir þá hestaflatölu, sem landareigninni er áskilin. Akvæði 55. gr. koma þá og til
framkvæmdar.
15. 60. gr. orðist svo:
Þegar hjeraðsstjórn hefir komið upp orkuveltu samkvæmt 58. gr., getur
ráðherra selt henni í liendur einkarjett, samkvæmt 56. gr., á svæði því, sem
orkuveita hennar nær yfir, um tiltekið árabil, þó aldrei lengur en orkuveitan
fullnægir allri eflirspurn eftir orku í takmarki sínu. Einnig getur ráðherra
þá fengið hjeraðsstjórn í hendur rjelt lil þess að taka lögnámi orkuver eða
orkuveitur, sem fyrir eru í takmarkinu, en að öðru leyti fer um slík ver og
veitur eftir ákvæðum 57. gr.
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16. Við 61. gr. 1. lið.
a. Á eflir orðunum »uolendur yfirleitt« komi:
Ráðherra getur veitt undanþágu frá þessu, ef nauðsyn þykir vegna staðhátta.
b. Fyrir »þessum« í næsta málslið komi:
hjeraðsstjórnar.
17. Við 63. gr.
Fyrir »raftækjum« komi:
raforkutækjum.
18. Við 65. gr.
Greinin orðist svo:
1. Nú vill einstakur maður afla sjer raforku, er samsvari 500 eðhshestöflum
eða minna, og þarf að taka í því skyni til notkunar fallvatn á landi
annars manns, og er honum það heimilt, ef hann á eigi kost raforku
úr neinni veitu, sem fyrir er, og hefir ekki fallvatn til notkunar i því skyni
á sinu landi, eða honum yrði mun kostnaðarsamara að nota það.
Þó skal gæta fyrirmæla 49. gr. 1. liðs um vatn, er einhver kann að þurfa
að nota samkvæmt III. og IV. kafla. Eigi verður heldur tekið í þessu
skyni fallvatn, sem áskilið er landareign til orkunýtingar samkvæmt 49.
gr., nema samkomulag verði eða til komi leyfi ráðherra og endurgjald
eftir mati.
2. Ef lögnáms þarf samkvæmt 55. gr., getur ráðherra veitt leyfi til þess.
Fer þá um mat og endurgjald sem í þeirri grein segir.
3. Ef taka þarf til notkunar hluta af fallvatni, sem hefir meira en 500 eðlishestöfl, þarf leyfi ráðherra, er getur sett skilyrði samkvæmt því, er segir
í 49. gr. 2. lið og 58. gr.
4. í leyfi samkvæmt 3. lið skal kveða svo á, að ráðherra skuli úrskurða
ógreining um verð á orku, ef orka verður seld almenningi frá verinu, og
að báðum aðiljum skuli skylt að hlíta úrskurði ráðherra þar um.
19. Á eftir 65. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
1. Nú vill maður afla sjer raforku, er samsvari meira en 500 eðlishestöflum,
og koma upp vatnorkuveri eða raforkuveitu í því skyni, og skal hann
þá beiðast leyfis ráðherra áður byrjað sje á framkvæmd verksins, og
jafnframt senda frumdrælti að hinum fyrirhuguðu mannvirkjum.
2. Leyfi ráðherra má binda þeim skilyrðum um vatnstökuna, gerð mannvirkjanna, tegund og spennu raforkustraums, sem nauðsynleg þykja til
þess að tryggja almenningshagsmuni, þar á meðal sjerstaklega til að
tryggja það, að unt verði seinna rneir að koma hentugu skipulagi á
orkuveitu til almenningsþarfa í hjeraði því eða landshluta, sem orkuverið eða veitan eru í. Enn fremur má setja skilyrði um það, að almenningi í nágrenni við veituna sje gefinn kostur á orku úr henni, með
þeim hætti, er í 65. gr. 4. lið segir. Loks má og binda leyfið þeim skilyrðum, sem ákveðin kunna að verða eða heimiluð í sjerleyfislögum.
3. Þegar leyfi ráðherra samkvæmt 2. lið er fengið, er heimilt að taka til
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notkunar óvirkjað fallvatn, þótt á annars manns landi sje, enda sje gætt
fyrirmæla 49. gr. 1. liðs um valn, er einhver kann að þurfa að nota
samkvæmt III. og IV. kafla. Þurfi að taka fallvatn eða þann hluta þess,
sem áskilinn er landareign til orkunýtingar samkvæmt 49. gr., skal það
og heimilt, að því leyti, sem fallvatnið er óvirkjað, gegn endurgjaldi eftir
mati, ef samkomulag næst eigi, fyrir þá hestaflatölu, sem landareigninni
er áskilin. Ákvæði 55. gr. koma þá og til framkvæmdar.
20. 66. gr. orðist svo:
Nú er fallvatn, sem áskilið er landareign til orkunýtingar, tekið til nolkunar samkvæmt 53., 57., 63., 64. eða 65. gr., enda hafi rjetturinn til orkunýtingar ekki verið skilinn frá landareigninni, og er þá eiganda hennar rjett
að krefjast þess, að í stað endurgjalds í peningum verði honum látin í tje
raforka frá orkuverinu til heimilis og húþarfa. Hann getur kraílst þess, að
þessi raforka verði látin sjer í tje með nothæfri spennu á einum stað í landareigninni, sem hann sjálfur tiltekur. Fyrir raforkuna skal hann greiða árlegt gjald, nema öðruvísi um semji, er samsvari beinum lilkostnaði orkuverseiganda til vinslu á þeim hluta orkunnar og lil veitunnar frá orkuverinu
að neyslustað, eftir nánari reglum, sem ráðherra setur. Verði ágreiningur
um upphæð árgjaldsins, sker ráðherra úr.
21. Við 67. gr.
Aftan við greinina bætist:
og sje kostnaður við heimtaugar ekki meiri en yfirleitt fyrir aðra notendur
orku frá því veri.
22. Við 79. gr.
a. Aftan við 1. lið bætist:
sbr. 80. gr.
b. 2. liður orðist svo:
Nú vill maður veita bagalegu vatni i skurð annars manns, samkvæmt 78. gr., og má þá setja honum það skilyrði, að hann greiði skurðeiganda upp í skurðkostnaðinn sem svarar því gagni, er hann hefir af
skurðinum. Og jafnframt skal honum skylt að kosta viðhald skurðsins
að sínum hluta.
23. Við 83. gr.
4. liður falli burt.
24. Við 100. gr. 2. lið.
Á eftir »vatnamálastjóra« komi:
ef skipaður verður.
25. Við 126. gr.
Á eftir 2. lið komi nýr liður, svo hljóðandi:
3. Nú er fiskiklak starfrækt I vatni, og hverfur þá veiðirjettur í almenning til þeirra einna, er þátt taka i kostnaði við klakið, svo sem samþykt eða

Þingskjal 400

1005

reglugerð, staðfest af ráðherra, ákveður, enda sje í henni öllum heimiluð
þátttaka í klakinu, sem annars eiga veiöirjett í þeim almenning.
26. Við 133. gr.
a. í stað orðanna i 1. lið »eða samþykki krafist« komi:
krafist eða verkið heimilt án ráðherraleyfis.
b. Á eftir orðunum í 3. lið »á mannvirkjum« komi:
leyfishafa að kostnaðarlausu.
27. Við 137. gr.
í stað »með vatnsvirkjum og öðrura verkum« komi:
með meiri hátlar vatnsvirkjum og verkum.
28. Við 138. gr.
Greinin falli burt.
29. Við 143. gr. Greinin orðist svo:
Pegar bætur eru goldnar í orku, getur ráðherra setl almennar reglur um
skifti aðilja, innan takmarka ákvæða laga þessara og almennra grundvallarreglna löggjafarinnar.
30. Við 145. gr., 1. lið b.
Fyrir orðin »49. gr. 3. lið, sbr. 65. gr. 3. lið« komi:
64. gr. 4. lið og 66. gr.
31. Við 154. gr. 1. lið F. b).
Fyrir orðin »að framkvæma mat samkvæmt 111. og 112. gr.« komi:
111. gr. 1. lið og 112 gr. 2. lið.
32. Allar tilvísanir í greinar og töluliði frv. breytist samkvæmt niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar.
Þessar prentvillur eru í frv., og leiðrjettist við endurprentun:
í 7. gr., málslið c. Ný lína á að byrja með orðunum: ef tjón eða hætta
o. s. frv.
í 10. gr., fyrstu línu: eftis, f. eftir.
í 15. gr., málslið c. Ný lína á að byrja með orðunum: má eigi skilja
við o. s. frv.
í 25. gr. 2. málslið, síðustu línu: vatnaveituna f. vatnsveituna.
í 28. gr. 3. lið, umsókn f. umsögn.
I 28. gr. 4. lið, gjaldaskrá f. gjaldskrá.
í 32. gr. 2. lið, 29. f. 27.
1 34. gr. 1. málsgr., eigenda f. eiganda.
í 45. gr. síðustu línu, eða f. að.
í 52. gr. 1. lið, eigenda f. eiganda.
í 81. gr., á eftir »veita burt« komi:
vatni.
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83. gr., hættuleg f. hætlulegt.
94. gr., 1. lið, orðinn f. orðin.
104. gr. 4. lið, svo hver f. svo og hver.
113. gr. 5. lið, fjelagsskrár f. fjelagaskrár.
114. gr. a-lið, 5. f. 4.
118. gr„ 118 f. 117 (tvisvar).
133. gr. 3. lið, breytingu f. breytinga.
143. gr. 5. lið, orkubeiðanda f. orkureiðanda.
(ef greinin verður samþykt, sbr. 29. brlt. nefndarinnar).
í 150. gr. 2. lið a, 1. lið f. 2. lið.
í 150. gr. 2. lið b, 2. lið f. 3. lið.
Alþingi, 26. apríl 1921.

Jakob Möller,
form. samv.n.
Guðjón Guðiaugsson ,
form. Ed.-nefndar.

Sþ.

Jón Þorláksson,
framsm. í Nd.
Iljörtur Snorrason.

Sigurj. Friðjónsson,
framsm. í Ed.
Bjarni Jónsson
frá Vogi.

401. Skýrulur

um gjöf Jóns Sigurðssonar.
A.
Skýrsla um Gjöf Jóns Sigurðssonar frá 1. jau. 1919 til 31. des. 1920.
Tekjur.
Kr. a.
1. Eign i árslok 1918:
a. Bankavaxtabrjef............................................................. kr. 12300 00
b. Veðskuldabrjef..................................................................— 5100 00
c. í Landsbankanum........................................................ — 3135 15
----------------- 20535 15
2. Vextir:
a. Af bankavaxtabrjefum................................................... kr. 1163 25
b. - veðskuldabrjefum........................................................—
416 00
c. - fje í Landsbankanum.............................................. —
174 26
----------------1753 51
3. Ágóði á keyptum bankavaxlabrjefum......................................................
110 00
Kr. 22398 66
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G j ö 1 d.
1. Verðlaun greidd:
a. Guðbrandi Jónssyni........................................................ kr.
500 00
b. Jóni J. Aðils.................................................................. —
700 00
c. Magnúsi Jónssyni......................................................... —
300 00
----------------2. Auglýsingarkostnaður..............................................................................
3. Eign í árslok 1920:
a. Bankavaxtabrjef............................................................. kr. 11800 00
b. Veðskuldabrjef.................................................................. —
5100 00
c. 1 Landsbankanum.........................................................—
3992 01

Kr. a.

1500 00
0 65

20892 01
Kr. 22398 60
1 dóms- og kirkjumáladeild stjórnárráðsins, 26. jan. 1921.
F. h. r.
G. Sveinbjörnsson.
Sigf. J. Johnsen.
B.
Skýrsla frá verðlaunanefnd Gjafar Jóns Signrðssonar.
Vjer undirritaðir höfum bjermeð þann heiður að senda hinu háa Alþingi
eftirfarandi gerðabókar-útdrátt:
»Ár 1921, sunnudaginn 9. janúar, komu þeir Hannes Þorsteinsson skjalavörður, Jón Porkelsson þjóðskjalavörður, kosnir af sameinuðu Alþingi 1919, og
Einar Arnórsson prófessor, kvaddur af hinum fyrnefndu með brjefi 4. des. f. á.,
með samþykki kenslumálaráðherra, í stað dr. Jóns Jónssonar Aðils prófessors, er
andaðist 5. júli f. á., sarnan í herbergi þjóðskjalavarðar í Þjóðskjalasafni til þess
að dæma ritgerðir til verðlauna af sjóði Jóns Sigurðssonar, er nefndinni höfðu
borist, og ráðstafa vöxtum af sjóðnum að öðru leyli.
Pess er getið, að auglýst var 8. mars f. á. í ísafold, og síðan í Lögbirtingablaðinu og Lögrjettu, áskorun um að þeir, er vinna vildu til verðlauna fyrir
ritgerðir, skyldu senda þær í síðasta lagi 31. des. 1920.
Borist hefir ein ritgerð merkt: »950 — 1920«, en heili ritgerðarinnar er:
»Grund í Eyjafirði. Eigendur hennar frá 10. öld og til þessa dags og ábúendur á
sama tímabili«. 4 ljósmyndir fylgdu.
Samþykt var svo Iátandi ályktun:
»Enda þótt ytra frágangi og máli á ritgerð þessari sje allábótavant og
ýmsar staðhæfingar mjög hæpnar, of langt farið í sum atriði og full skamt i
önnur, telur nefndin þó svo mikla vinnu og fróðleik falinn í ritgerðinni, að hún
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vill verðlauna hana og ákveður verðlaunin 250 — tvö hundruð og fimmtíu
krónur«.
Þá var fylgibrjefið opnað og reyndist höfundur vera Klemens Jónsson
fyrv. landritari.
Samþykt var að veita 500 krónur af vöxtum sjóðsins 1919 og 1920 til
undirbúnings útgáfu íslenskra annála og 900 krónur til útgáfu Alþingisbóka íslands, Bókmentafjelaginu til annálaútgáfunnar og Sögufjelagi til Alþingisbókanna.
Fleira ekki gert.
Hannes Þorsteinsson.

Jón Þorkelsson.

Einar Arnórsson.

Til Alþingis. 22. apríl 1921.

(B. LVI, 1).
H’d.

402. Fruinvarp

til laga uin Síldveiðifjelag íslands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. gr.
Sá, er veiða vill síld í landhelgi og verka til útflutnings á landi, skal
hafa til þess sjerstakt levfi frá ríkisstjórninni, þó með þeim undantekningum,
sem lög þessi ákveða.
2. gr.
Til þess að geta öðlast leyfi samkvæmt 1. gr. þarf levfisbeiðandi að
fullnægja þessum skilyrðum:
Að vera búsettur og hafa verið búsettur í landinu minst eitt ár, og sje
um fjelag að ræða, skal stjórn þess öll búsett lijer á landi, og sömuieiðis meiri
hluli fjelagsmanna.
3. gr.
l’á er leyfisbeiðandi sendir umsókn sina til stjórnarráðsins, skulu henni
fylgja skílríki, er stjórnin tekur gild fyrir því, að hann fultnægi skilyrðum
þeim, er 2. gr. tiltekur. Nú kemur í ljós síðar, að leyfishafi fullnægir eigi
nefndum skilyrðum að öllu leyti, eða hann lætur ónotað leyfi sitt um eitt ár,
og getur þá landsstjórnin fellt leyfisbrjef hans úr gildi.
4. gr.
Engum leyfishafa er heimilt að veiða eða verka sild til útfiutnings
nema fyrir sjálfan sig eða innlenda menn.
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5- gr.
Allir þeir, er leyfisbrjef hafa fengið samkvæmt 1. gr., ganga í fjelag, er
nefnist Sildveiðiíjelag íslands. Fjelagið kýs sjer formann og fjóra meðstjórnendur, og sje formaður búsettur í Reykjavik. Fjelagið heldur einn aðalfund
árlega. Fyrsti fundur fjelagsins er stofnfundur, og selur hann nánari lög og
reglur fyrir fjelagið. Á þessum fundi hafa allir Jeyfishafar jafnan atkvæðisrjett.
Fái frumvarp til fjelagslaganna, á fundi, atkvæði meiri hluta allra fjelagsmanna, og öðlist siðan staðfesting stjórnarráðsins, gildir það sem lög gagnvart
öllum fjelagsmönnum. Leyfishafar geta faliö öðrum að fara með atkvæði sitt
á stofnfundi og öðrum fundum fjelagsins.

j
j

6'gr-

j

í lögum fjelagsins skal ákveðið um aukafundi í fjelaginu og um kjörtíma fjelagsstjórnarmanna; þar skal og skipa fyrir um framkvæmdir fjelagsins
og skrifstofuhald. Allir fjelagsmenn skulu hafa jafnan atkvæðisrjelt.

j
j

7. gr.
Fjelagið getur ákveðið, hve mikla sild megi veiða til útflutnings árlega,
og fer um atkvæðisrjelt samkv. 6. gr.

j

í

\

g»’Stjórn Síldveiðifjelags íslands skipar framkvæmdarstjóra eða framkvæmdarnefnd fyrir fjelagið. Hefir framkvæmdarstjórnin á hendi útflutning
og sölu á allri síld, sem reynist útflutningshæf, nema framleiðandi breyti
lienni bjer á landi í aðra vöru. Um verðskiftingu fer eftir því, sem fyrir er
mælt i lögum og fundarálvktunum fjelagsins, og hefir fjelagsstjórnin fnllnaðarskifting sildarverðsins á hendi.
'

fl. gr.
Undanþegnir þeim ákvæðum 1. gr. eru þeir íslenskir ríkisborgarar,
sem stunda síldveiði frá heimilum sínum á bátum, er eigi hafa meira lestarrúm en 50 smálestir. En skylt er þeim að framselja sild sína Síldveiðifjelagi
Islands til söluráðstafana, et hún er ætluð til útflutnings og reynist útflutningshæt, enda sæti hún öllum sömu kjörum um verð og annað sem síld fjelagsins.
í
]

10. gr.
Brol gegn 1. gr. laga þessara varða sektum, alt að 50000 kr. og brot
gegn öðrum greinum laganna alt að 10000 krónum.

Greinargerð.
Sjávarútvegsnefnd þótti rjett að flytja frumvarp þetta samkvæmt ósk
stjórnar »Síldarsamlags tslands« (sjá brjef hennar, sem lijer fer á eftir) og gefa
þinginu þar með kost á að taka mál þetta til ineðferðar.
Alþt. 1921. A. (33. lögjjafarþing).
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»Stjórn Síldarsamlags íslands leyfir sjer að senda hinni háttvirtu sjávarútvegsnefnd Alþingis meðfylgjandi frumvarp til laga um stofuun Síldveiðifjelags
íslands, til flutnings á yfirstandandi Alþingi.
Reynsla undanfarinna ára hefir kent oss, að svo framarlega að síldarútgerð vor ekki gersamlega leggist niður, verður þegar í stað eitthvað að gera til
tryggingar þessum atvinnuvegi.
Ein af aðalástæðunum fyrir þvi, hversu sala á síld hefir gengið illa undanfarin ár, er sú, að framleiðslan hefir oftast orðið of mikil, sem stafar af því,
að útlendingar hafa veilt og verkað síld ólakmarkað, án þess vjer höfum getað
við það ráðið. En þetta er með öllu óþolandi, þar sem markaðurinn er svo takmarkaður, að vjer sjálfir höfum meira en nægan skipakost og aðrar ástæður til
þess að fullnægja honum. Þátttaka útlendinga í síldveiðum hjer hefir verið mjög
misjafnlega mikil, og aldrei ákveðin fyr en um síldveiðabyrjun, en fram að þeim
tíma hafa þeir oftast látið í veðri vaka, að þeir mundu alls ekki, eða að litlu
leyti, gera út til íslands. Þetta hefir haft í för með sjer, að íslendingar hafa talið
sjer öruggara að salta síld í stærri stíl en annars hefði verið, ef hægt væri að
reikna þátttökuna fyrirfram. Þegar svo síldveiðarnar byrja, hafa útlend skip í
tugatali komið hjer til þess að veiða hjer síld og salta; þá byrjað að ráða fólk,
fyrir hærra kaup en innlendir sáu sjer fært, og notað fastráðið fólk innlendra
manna með því að bjóða því hærra kaup. Þannig hafa þeir orðið valdandi þess,
að framleiðsla síldarinnar hefir orðið kostnaðarsamari en ella, sem og öll önnur
framleiðsla til lands og sjávar.
Það, sem mest hefir eyðilagt síldveiðiútgerð hjer, er hin aukna síldarframleiðsla útlendinga, sem ávalt hefir orsakað mikið verðfall síldarinnar á erlendum
markaði. Það má enn fremur benda á aðstöðu þeirra, þar sem þeir taka síldina
heim til sín og geta betur sætt lagi að selja, þegar hentugt tækifæri býðst, þar
sem þeir eru nær síldarmarkaðinum og allar samgöngur greiðari hjá þeim.
Jafnvel þótt vjer teljum stærsta kost þessa frumvarps bannið gegn veiði
útlendra skipa, þá er þó eigi þar með nægileg trygging fengin fyrir því, að síldveiðin verði arðvæn landsmönnum, þar sem markaðurinn, sem stendur, er svo
takmarkaður, að innlendir menn geta framleitt meira en markaðurinn þolir, sjerstaklega þegar hver einstakur býður vöruna til kaups með mismunandi verði.
Fyrir því er nauðsynlegt að fá lagalegan rjett til þess að sameina síldarsöluna
og takmarka framleiðsluna, ef þörf krefur.
Vegna hinnar ótakmörkuðu framleiðslu síldarinnar og hinna mörgu og
mismunandi útboða á henni hefir kaupandi sett það sem skilyrði fyrir kaupunum, að síldin væri seld honum komin á ákvörðunarstaðinn, og hann raætti sjálfur dæina um gæði hennar þar. Það er óþarft að skýra nánar þetta atriði, þvi sú
sorglega reynsla, sem menn hafa fengið af þessu sölufyrirkomulagi, mun vera
öllum kunn, þar sem mikið af sild, þannig seldri, hefir oft af litlum eða engum ástæðum verið neitað sem samningshæfri og seljandi staðið uppi ráðalaus og orðið
að selja síldina fyrir mikið lægra verð eða leggja hana upp með ærnum kostnaði,
þegar ekki hefir verið hægt að selja hana. En þetta gerir kaupandaun færan um
að selja sildina lægra verði á markaðinum, þegar hann fær hana keypta á þennan hátt, og afleiðingin verður sú, að öll óseld síld fellur í verði. Með frumvarpinu ætti að gera það auðveldara, að öll síld verði seld wfrítt um borð«, en það
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er það sölufyrirkoraulag, sem vjer ættum að koma á, svo með þessa vöru sem
allar aðrar.
Pótt margt íleira sje um þetta mál að segja, sjáum vjer ekki ástæðu til
að orðlengja þetta frekar, en felum yður í fullu trausti mál þelta til skjótra og
góðra úrslita.
Reykjavík, 14. apríl 1921.
Virðingarfyllst.
í umboði stjórnar Sildarsamlags íslands:
Ásgeir Pjetursson.
C. Proppé.
Aug. Flygenring.
Magnús Thorberg.
Richard Thors.
Til
Sjávarútvegsnefndar Alþingis.«

(B. XXXV, 5).
Bíl.

403. Ureydiigartlllajjfa

við frumvarp til laga um hvíldartíma háseta á íslenskum botnvörpuskipum.
Frá Jóni A. Jónssyni og Hákoni J. Kristóferssyni.
Við 2. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Á timabilinu frá 1. apríl til 15. júni skal á skipum þeim,
sem stunda íiskveiðar með botnvörpu, jafnan skifta sólarhringnum í
4 vökur.

(B. XLIII. 6).
Ed.

404. Lög

um breyting á lögum nr. 84, 14. nóv. 1917, um slysatrygging sjómanna.
(Afgreidd frá Ed. 26. apríl).
1. gr.
3. gr. laganna breytist þannig:
a. Fyrir wiðgjald, er nemur 70 aurum fyrir hverja viku« komi:
iðgjald, er nemur 1 krónu fyrir hverja viku.
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b. Fyrir »þó skulu útgerðarmenn............. greiðist ur ríkissjóði« komi:
þó skulu útgerðarmenri róðrarbáta aðeins greiða 20 aura vikugjald
fyrir hvern skipverja, og útgerðarmenn vjelbáta, sem minni eru en 5 lestir,
aðeins 30 aura, en það, sem á vantar fult iögjald, greiðist úr ríkissjóði.
2. gr.
5. gr. laganna breytist þannig:
Fyrir »35 aura«. (á tveim stöðum) komi:
50 aura,

6.
a. Fyrir
b. Fyrir
c. Fyrir
d. Fyrir
e. Fyrir

3. gr.
gr. laganna breytist þannig:
»2000 krónur« komi:
4000 krónur.
»1500 krónur« komi:
2000 krónur.
»100 krónur« komi:
200 krónur.
»200 krónur« komi:
400 krónur.
»100 krónur« komi:
200 krónur.

4. gr.
Á eftir 8. gr. laganna komi ný gr., sem verður 9. gr,, svo hljóðandi:
Nú er vanrækt að greiða iðgjöld i slysatryggingarsjóðinn samkvæmt 2.,
3. og 4. gr., og skulu þá sjómenn þeir, sem skylt var að tryggja, jafnt fyrir það
teljast slysatrygðir samkvæmt lögum þessum, en hlulaðeigandi útgerðarmaður
skal skyldur að endurgreiða sjóðnum tryggingarfje það, sem sjóðurinn kann að
greiða vegna slysa, sem hinir ótrygðu, en tryggingarskyldu, sjómenn verða fyrir.
Sljórn sjóðsins hefir á hendi allar framkvæmdir, sem hjer að lúta, en
útgerðarmönnum skal skylt að greiða að skaðlausu allan kostnað, sem þær hafa
i för með sjer fyrir sjóðinn.
Greinatala laganna breytist samkvæmt þessu.
5. gr.
12. gr. breytist þannig:
Fyrir »Brot gegn lögum þessum varða 5 — 100 kr. sektum« komi:
Brot gegn lögum þessum varða 50—1000 króna sektuin.
6. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn
í texta laga nr. 84, 14. nóv. 1917, og getur konungur þá gefið þau lög út, þannig
breytt, sem lög um slysatrygging sjómanna.

Pingskjal 405—406

1013

(B. LVII, 1).
Hd.

405. Frumvarp

til laga um framlenging á gildi laga nr. 57, 28. nóv. 1919 [Seðlaauki Íslandsbanka].
Frá peningamálanefnd.
Lög nr. 57, 28. nóv. 1919, um heiinild fyrir landsstjórnina til að leyfa
íslandsbanka að auka seðlaupphæð þá, er bankinn iná gefa út samkvæmt 4. gr.
laga nr. 66, 10. nóv. 1905, skulu vera i gildi til 1. júní 1921.

Greinargerð.
Ofannefnd lög falla úr gildi 1. maí næstkomandi, en með því að ný lög
um seðlaútgáfu verða þá tæplega sett og samþykt, virðist nauðsynlegt að framlengja gildandi lög um aukna seðlaútgáfu, þangað til ætla má að ný lög verði sett.

(B. XXXII, 3).
Hd.

406. Breyting'artillög'ur

við frv. til laga um breytingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.
Flutningsm.: Jón Baldvinsson.
1. A undan 1. gr. komi ný gr., þannig hljóðandi:
Engan þann styrk, seni veittur er samkvæmt fátækralögum frá 10.
nóv. 1905, má skoða sem sveitarstyrk, ef hann er veittur:
a. Vegna ómegðar. Sá styrkur skal talinn veittur vegna ómegðar, sem veittur
er þeim, er hefir fleiri en 3 h-eimilisföst börn framfærsluskyld, ef það er
karlmaður, en ef kona á í hlut, skal fleira en 1 barn talið ómegð.
h. Vegna slysa og vanheilsu. Styrkur skal talinn veittur vegna slysa og vanheilsu, þegar styrkþurfi sannar með vottorði læknis, eða vottorði tveggja
skilríkra manna, þar sem ekki næst til læknis, að slys eða vanheilsa, sem
styrkþurfi á ekki sök á, geri hann ófæran til vinnu um lengri eða skemri
tima.
c. Vegna atvinnuskorls. Styrkur skal talinn veittur vegna atvinnuskorls, þegar
sveitar- eða bæjarfjelag getur ekki veitt styrkþurfandi fjölskyldumanni
atvinnu eða vísað honum á alvinnu, sem hann getur stundað sjer og
sínum til lífsviðurværis.
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d. Vegna elli. Sá styrkur skal talinn veittur vegna elli, sem veittur er styrkþurfa, sem er fullra 60 ára að aldri.

2. Á eftir 2. gr. komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi:
a.
Gngan þann, sem ræðir um í 1. gr. laga þessara, má flytja fátækraflutningi, nema hann hafi veitt til þess skriflegt samþykki sitt.
Nú verður þurfalingur ekki fluttur fátækraflutningi, vegna þess að
samþykki hans til þess hefir ekki fengist, og skal þá framfærslusveit
endurgreiða allan þann styrk, sem dvalarsveit veilir honum.
b.
Skuldir vegna styrks, er veittur hefir verið eftir þessum lögum,
fyrnast á 5 árum.
Allar fátækraskuldir frá fyrri árum, sem ekki er veð fyrir og
orðnar eru til fyrir 1. jan. 1920, skulu falla í fyrningu, ef ekki hafa verið
innheimtar fyrir 1. jan. 1922.
Geinatalan breylist samkvæmt þessu.

A. XXX, 29).
Ed.

407. Fruinvarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- grSem viðbót við gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum 1920 og 1921, veitast
1174344 kr. 6 a., til útgjalda þeirra, sem um getur hjer á eftir.
2. gr.
Til viðbótar við 10. gr. fjárlaganna (til ráðuneytisins) veitast 6000 kr.
Dýrtíðaruppbætur til ráðherranna, 2000 kr. til hvers............... kr.
6000,00
3. gr.
Sem viðból við 11. gr. fjárlaganna (lil gjalda við dómgæslu o. 11.) veilast
2000 kr.
Til Guðm. L. Hannessonar bæjarfógeta á Siglufirði, launabót fyrir 1920 ................................................................................. kr. 2000,00
4. gr.
Sem viðbót við 12. gr. fjárlaganna (læknaskipun o. 11.) veitast 205960 kr.
1. Til þess að ljúka við að reisa læknisbústað á Vífilsstöðum og
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

koma fyrír barnadeild í herbergjum þeim, er læknir áður notaði til íbúðar
.................................................................................
Heimilt skal stjórninni að verja fje lil að leiða rafmagn frá
orkustöðinni við Elliðaár til Yifilsstaða.
Viðbótarstyrkur til aðgerðar og nýbyggingar sjúkrahússins Gudmanns Minde á Akureyri................................................................
Kostnaður af milliþinganefnd um varnir gegn berklaveiki
...
Styrkur handa Guðnýju Jónsdóttur, til hjúkrunarnámsí New-York
Til varuarráðstafana vegna kvefpestar..........................................
Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar ..........................................
Til rafmagnstækja handa Röntgenstofnuninni og kaupa á Finsenslömpum
.................................................................................
Til Neshrepps í Norðfirði, endurgreiðsla á lækniskaupi 1920...
Til Gunnlaugs Claessens læknis, utanfararstyrkur ..................
Til Jóns Kristjánssonar læknis, styrkur til utanfarar og áhaldakaupa................................................................................................
Til Magnúsar Einarsonar dýralæknis, utanfararstyrkur ..........
Samtals
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kr.

55000,00

—
—
—
—
—

20000,00
12000,00
1000,00
90000,00
3000,00

—
—
—

18000,00
460,00
2500,00

—
2500,00
—
1500,00
kr. 205960,00

5. gr.
Sem viðbót við 13. gr. fjárlaganna (til samgöngumála) veitast 262400 kr.
Til undirbúnings endurbyggingar Holtavegarins, gegn því,
að Rangárvallasýsla leggi fram 73 kostnaðar
......................... kr.
7000,00
Til dragferju á Lagarfljóti 1919 (Endurveiting)
.................. —
300,00
— dragferju á Hjeraðsvölnum (Þar af 300 kr. endurveiting fyrir 1919)
—
700,00
— Skaftfellingabáts 1919 (Endúrveiting) ................................ —
6000,00
— Austfjarðabáts 1919 (Endurveiting)
................................ —
1000,00
Viðbótarstyrkur til vjelbátaferða um ísafjarðardjúp, 11000 kr.
hvort árið ........................................................................................ — 22000,00
Til styrktar bátaferðum á flóurn og fjörðum kring um land — 80000,00
Aukafjárveiting til Breiðafjarðarbáts fyrir árið 1921 .................. —
3000,00
Til mótorbátaferða frá Reykjavik til kauptúnanna í Árnessýslu,
alt að Vs tlutningskostnaðar......................................................... —
5000,00
Styrkurinn veitist eftir tillögu sýslunefndar Árnesinga.
Aukafjárveiting til Rangárbáts árið 1921, alt að Vs flutningskostnaðar ........................................................................................ —
8000,00
Til bátaferða á Hvalfirði................................................................. —
1000,00
Til mótorbátsferða frá Hornafirði norður á bóginn, í sambandi
við ferðir Sterliugs og Goðafoss .................................................. —
8000,00
Styrkurinn veitist eftir meðmælum sýslunefndar
Austur-Skaftafellssýslu.
Til Eimskipafjelags íslands, fyrir áætlunarferðir skipsins Goðafoss árið 1921, alt að
................................................................. — 60000,00
Styrkurinn miðast við 3 ferðir út og 4 ferðir utan frá
Flyt kr. 202000,00
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3. júlí til ársloka milli Reykjavíkur og Kaupmannahafnar, með
áskildum viðkomum austanlands og norðan.
14. Til
að kaupa símastöðvarhús íVestmannaeyjum ..................
15. Tilendurbyggingar vitanna í Sandgerði
................................
10. Til Gests Guðmundssonar, vitavarðar við Arnarnesvitann, lífeyrir sökum meiðsla við vinnu íþarfirslarfsins
...
Samtals

kr. 202000,00

—
—

50000,00
10000,00

—
400,00
kr. 202400,00

0. gr.
Sein viðbót við 14. gr. fjárlaganna (kirkju- og kenslumál) veitast 109153 kr.
24 a.
1. Til húsabóta á preslssetrinu Útskálum
..................................
2. Styrkur til að reisa hús á prestssetrinu Stað i Grunnavík.........
Þessar fjárveitingar eiu bundnar því skilyrði, að húsin
verði jarðareign.
3. Dýrtíðarbætur til háskólaritara
..................................................
4. Til likhúss handa háskólanum
.................................................
5. Til utanfarar rektors mentaskólans
..........................................
6. Dýrtíðaruppbót á námsstyrk mentaskólanemenda 1921 ..........
7. Kostnaður við starf mentamálanefndar........................................
8. Aðgerð og málning mentaskólans..................................................
9. Launabætur til kennaranna Sigurbjörtis Á. Gíslasonar og Guðmundar Krisljánssonar fyrir 1920 ................................................
10. Þóknun til Svbj. Egilsonar fyrir fyrirlestraliald við Stýrimannaskólann...............................................................................................
11. Utanfararstyrkur skólastjórans á Eiðum ...................................
12. Uppbót á borgun fyrir smiða- og dráttlistarkenslu á Hólum og
Hvanneyri ........................................................................................
13. Fyrir bætur á Hólum í Hjaltadal með hjáleigunni Hofl og umbælur á bústofni þar
.................................................................
14. Skrifstofukostnaður fræðslumálastjóra..........................................
15. Uppbótarstyrkur til unglingaskólans á Núpi íDýrafirði...........
16. Til unglingaskólans í Hjarðarholti
..........................................
17. — Ilvítárbakkaskólans, viðbótarstyrkur ..................................
18. — Flensborgarskólans, viðbótarstyrkur
..................................
19. Fyrir aðgerð á daufdumbraskólanum..........................................
20. Til l’áls Erlingssonar sundkennara, í viðurkenningarskyni ...
Samtals
7. gr.
Sem viðbót við 15. gr. fjárlaganna (vísindi, bókmentir og
105990 kr. 52 a.
1. Til útgáfu minningarrits landsbókasafnsins
..........................
2. Styrkur til dr. Jóns Þorkelssónar, til útgáfu fornbrjefasafnsins,
800 kr. hvort árið .........................................................................
Flyt

kr.
—

8000,00
8000,00

—
—
—
—
—
—

600,00
4000,00
2500,00
3000,00
10000,00
25500,00

—

3000,00

—

300,00
3000,00

—

3600,00

— 19703,24
—
1200,00
—
2000,00
—
3000,00
—
3000,00
—
5450,00
—
1500,00
—
1800,00
kr. 109153,24
listir) veitast
kr.

4500,00

—
kr.

1600,00
6100,00
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3. Slyrkur handa sama manni, til að sækja fund norrænna sagnfræðinga í Kristíaníu
.................................................................
4. Styrkur handa dr. Jóni Aðils, í sama skyni
..........................
5. Styrkur handa magister Boga Th. Melsted, í sama skyni ...
6. Styrkur til Kvenrjettindafjelagsins, til að sækja alþjóðafund
Kvenrjettindasambandsins í Sviss........................................... —
7. Viðbót við utanfararstyrk Sigfúsar Einarssonar
............
8. Til að fullgera hús yfir Iistaverk Einars Jónssonar
............
9. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, í viðurkenningarskyni ...
10. Fyrir að ílytja mold í kirkjugarðinn í Reykjavík og fyrir landspildu undir hann .........................................................................
11. Til að gefa út þýðingu af fyrri hluta Göethes Faust
..........
12. Til Jóh. L. L. Jóhannssonar. Endurgreiðsla á prenlkostnaði...
13. Til sama, dýrtíðaruppbót
.........................................................
14. Til Steins Emilssonar, til fullnaðarnáms í Þýskalandi (lokaveiting)................................................................................................
15. Til Valdemars Sveinbjörnssonar íþróltanema (Iokaveiling) ...
16. Til Brynjólfs Stefánssonar verkfræðinema, lil framhaldsnáms
17. Til hjónanna Arnórs Sigurjónssonar og Helgu Kristjánsdóttur,
tii íullnaðarnáms
.........................................................................
18. Til Steins Steinssonar verkfræðinema, til að ljúka námi .......
19. Til Asmundar Sveinssonar, námsstyrkur ..................................
Samtals

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

kr.

6100,00

—
—
—

1200,00
2500,00
400,00

—
—
—

2500,00
1500,00
50000,00
2000,00

—
—
—
—

23065,19
2500,00
725,33
3000,00

—
—
—

2000,00
1500,00
2000,00

—
2000,00
—
2000,00
—
1000,00
kr. 105990,52

8. gr.
Sem viðbót við 16. gr. fjárlaganna (verkleg fyrirtæki) veitast 241972 kr. 40 a.
Styrkur til Jóns H. Þorbergssonar, til utanfarar í ullarmatserindum
.......................................................................................... kr. 1000,00
Til aðgerðar sjóvarnargarðs á Siglufirði
.................................... — 6000,00
Utanfararstyrkur Jóhanns Fr. Kristjánssonar ............................ — 2500,00
Dýrtíðaruppbætur til sama manns 1920 og 1921
—7719,90
Til Búnaðarfjelagsins, til verkfærasýningar.................................... — 20000,00
Til Einars Sæmundssonar skógarvarðar, launabætur fyrir 1920 —
440,00
Dýrtíðaruppbætur handa starfsmönnum Búnaðarfjelags íslands,
Garðyrkjufjelags íslands, Búnaðarsambandanna og Fiskifjelags
íslands......................................................... ... .......................... — 56000,00
Til skógræktar (eftirgjöf á láni) .................................................... — 5000,00
Styrkur til heimilisiðnaðarfjelaga 1919 (Endurveiting) ............. — 1000,00
Til heimilisiðnaðarsýningar í Reykjavik ..................................... — 2000,00
Fyrir mulningsvjel ........................................................................... — 1000,00
Til Skeiðaáveitunnar, ’ú kostnaðar
............................................ -- 29000,00
— erindreka á Spáni og ítalfu, 20000 kr. áári
....................... — 40000,00
Flyt kr. 171659,90
?.lþl. 1921, A. (33. löggjatai ping).
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14. Til sýslusjóða Mýra- og Borgarfjarðarsýslna, upp i kostnað við
rannsókn Andakílsárfossanna, alt að ..........................................
þó ekki yfir helming kostnaðar.
15. Til bryggjugerðar á Akranesi, þó ekki yfir einn þriðja kostnaðar
Slyrkurinn er veittur hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps,
og skal bryggjan vera til almenningsnota. Verkið sje framkvæmt eftir áætlun, er ríkisstjórnin lætur gera, og með eftirliti
af hennar hálfu.
16. Til aðstoðarmanns húsagerðarmeistara 1921 ...............................
17. Til viðgerðar bátabryggju á Blönduósi, þó ekki yfir einn þriðia
kostnaðar, alt að...............................................................................
18. Til björgunarskipsins »þórs« í Vestmannaeyjum
... ...........
Samtals

kr. 171659,90
—

5000,00

—

8000,00

—

8312,50

- 19000,00
— 30000,00
kr. 241972,40

9. gr.
Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (eflirlaun og styrktarfje) veitast
17867 kr. 90 a.
1. Til Sigurðar Jónssonar fyrv. atvinnumálaráðherra................... kr. 12619,90
2. Uppbót á eftirlaunum frú Sigríðar Hjaltadóttur.......................... —
900,00
3. Uppbót á eftirlaunum frú Ingileifar Aðils .................................. —
500,00
4. Eftirlaun handa frú Guðrúnu ekkju sr. Matthíasar Jochumssonar, 1200 kr., ásamt dýrtíðaruppbót eftir launalögum........... —
2848,00
5. Til Kristinar Grímsdóttur, helmingur af styrk þeim, sem syni
hennar, Jóhannesi Helgasvni, var veittur í 62. lið 15. gr. núgildandi fjárlaga...................................................................... .......... —
1000,00
Samtals kr. 17867,90
10. gr.
Sem viðbót við 19. gr. fjárlaganna (óviss útgjöld) veitast 223000 kr.
1. Kostnaður vegna fyrirhugaðrar komu Hans Hátignar konungsins og Hennar Hátignar drotningarinnar .................................. kr. 200000,00
2. Styrkur handa Sigurði Jónssyni trjesmið, Berlín
.................. —
500,00
3. Styrkur til Ara sýslumanns og bæjarfógeta Arnalds, 9500 krónur, Sigvalda hjeraðslæknis Kaldalóns, 8000 krónur, og Kristjáns hjeraðslæknis Kristjánssonar, 5000 krónur, til þess að
leita sjer heilsubótar........................................................................ — 22500,00
Samtals kr. 223000,00
11- gr.
Stjórninni er heimilt
1. að lána Guðmundi sýslumanni Björnssyni í Borgarnesi alt að 50000 krónum,
til þess að reisa þar íbúðarhús, þó ekki yfir 4/s hluta alls byggingarkostnaðar. Lánið er veitt til 40 ára og ávaxtast með 6°/o. Skal það standa afborgunarlaust fvrstu 2 árin, en endurgreiðist síðan með jöfnuin afborgunuin
á 38 árum.
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2. að lána Reykhóla-, Geiradals- og Gufudalshreppum 8000 krónur, til að kaupa
fyrir jörð til læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skal veitt gegn ábyrgð
sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 30 árum.
3. að láta virkja og starfrækja á rikiskoslnað silfurbergsnámuna í Helgustaðafjalli, og að taka alt aö 70000 kr. lán til stofnkostnaðarins, gegn veði i námunni sjálfri. Rentur og afborganir af láninu teljast með árlegum rekstrarkostnaði, en mismunur á tekjum og gjöldum námunnar færist á landsreikning
árlega.

(C. XVI, 1).
IVd.

408. Tillagrt

til þingsályktunar um rannsókn á sölu islenskra landbúnaðarafurða.
Frá landbúnaðarnefnd.
Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina:
1. Að láta rannsaka sölu, ílokkun og notkun islenskrar ullar erlendis.
2. Að gera sitt ítrasta til þess að fá undanþágu frá þeim innflutningshömlum,
sem nú eru á innflutningi liíandi sauðfjár til Bretlands, og kynna sjer jafnframt möguleikana fyrir slikum innflutningi til annara landa.
3. Að fá til þess hæfan mann að leitast fyrir um markað fyrir islenska hesta
í Sviþjóð, gera þá kunna þar og standa fyrir sölutilraunum þangað.

Ás t æ ö u r.
Síðastliðið ár varð, svo sem kunnugt er, stórfelt verðfall á nálega öllum
landbúnaðarafurðum, er kom bændum yfirleitt mjög á óvart. Þeir hötðu ráðið til
sin verkafólk fyrir afarkaup og margir byrjað á umbótum sjer til þæginda eða
hagsbóta, og bundið þannig fje sitt. Verðfall þetla, ásamt harðindum siðastliðins
vetrar, hjó það skarð í efnahag bænda, að fæstir þeirra munu telja sjer fært að
ráða til sín verkafólk að nokkrum mun, þótt kaupgjald lækki, meðan salan á
öllum landbúnaðarafurðum er jafnótrygg og nú er. Bændur munu því alment
draga saman seglin að miklum mun og framleiðsla og framkvæmdir landbænda
þokast aftur á bak, jafnvel svo árum skiftir.
Fáum mun geta blandast hugur um það, að hjer sje um alvörumál að
ræða fyrir okkar þjóðfjelag, og að ekki megi lengur svo búið standa, án þess að
reyna eitthvað til bjargar. Að vísu er ekki sennilegt, að mikið verði gert til umbóta i þessu efni á skömmum tíma. Aðalatriðið er, að Iandbúnaðarkreppan verði
sem skammvinnust.
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Eins og áður hefir verið drepið á, er ein af höfuðorsökum landbúnaðarkreppunnar verðfall afurðanna, sem stafaði að nokkru levti af hinu almenna verðfalli, mest á óunnum vörum, svo sem ull og gærum. Hitt inun þó ráða engu
minna, að vörur okkar eru vfirleitt ekki taldar 1. flokks vörur, hvorki að þvi er
snertir meðferð varanna, vöruvöndun eða vörugæði, en lakari vörutegundir falla
venjulega fyrst og mest í verði, þegar fjáikreppa ríður yfir.
Annað verulegt atriði í þessu máli er það, að markaðurinn hefir reynst
þröngur, einkum fyrir hesta og kjöt, svo að lítið rúm virðist leyft fyrir aukna
framleiðslu á þeim sviðum. Getur þvi hæglega svo farið, að markaðurinn ofiyllist,
en þá er kaupendunum greiðari leið aö gera samtök sín á inilli uin að halda
verðinu niðri, eftir eigin geðþótta.
Einn meginþátturinn í orsökum þessa verðfalls á landbúnaðarafurðum
mun mega teljast óviðráðanlegur; hinir þættirnir eru þannig vaxnir, aö á þeim
má vafalaust ráða verulega bót, ef bændur, þing og landsstjórn tækju höndum
saman í þessu máli. Aðrar þjóðir verja árlega stórfje til þess að Ieita að nýjum
kaupendum, kynna vörur sínar, rannsaka nýjar aðferðir um meðferð þeirra vörutegunda, er þær hafa á boðstólum, grenslast eftir óskuin kaupendanna um gæði,
llokkun og allan frágang varanna o. m. fl.
Enn þá höfum við íslendingar gert lítið í þessum efnum. Það mun þvi
tæpast seinna vænna að hefjast handa, ef verða mætti, að það gæti orðið til þess,
að landbúnaðarkreppunni ljetti fyr af.
Nánari greinargerð i framsögunni.
(C. XV, 2.)
Md.

400. Breytingaríillaga

við tillögu til þingsályktunar á þingskj. 393 (L’llariðnaður).
Elutningsmaður; Eiríkur Einarsson.
Fyrir »Neðri deild Alþingis« komi:
Alþingi.
(A. XXX, 30).
Kd.

410. Breyiiiigartillögur

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá Karli Einarssyni.
1. Viö 8. gr. 18.
Liðurinn orðist svo:
Styrkur til bæjarsjóðs Vestmannaeyja, til þess að halda úti björgunar- og eftirlitsskipinu sÞóra frá 1. jan. til 1. maí 1921, þó ekki yfir helming
kostnaðar, alt að
......................................................................... kr. 45000,00
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2. Við 11. gr.

A eftir 2. tölutið komi nýr liður, svo hljóðandi:
að lána bæjarsjóði Vestmannaeyja 80 þús. krónur, til þess að greiða rekstrarkostnað björgunar- og eftirlitsskipsins »Þórs« árið 1920. Lánið er veilt
til 7 ára, gegn tí°/0 vöxluni, og endurgreiðist á þeim tíma með jöfnum afborgunum árlega.

(A. XXXV. G).
!<I.

411. Lög

um lifeyrissjóð barnakeunara og ekkna þeirra.
(Afgreidd frá Nd. 27. apríl).
1. gr.
Stolna skal sjerstakan sjóð til að tryggja barnakennurum, er leggja
niður starf sitt annaðhvort fyrir elli sakir eða vanheilsu, geymdan lífeyri, svo
og lífeyri handa ekkjum þeirra. Sjóðurinn stendur undir umsjón ríkisstjórnarinnar, og annast hún reikningshald hans. Stofnfje sjóðsins er styrktarsjóður
barnakennara, eins og hann verður, er lög þessi koma til framkvæmda.
2. gr.
Ríkisstjórnin setur reglur um stjórn sjóðsins og skipulag hans.
3. gr.
Hver kennari, karl eða kona, sem laun tekur eftir taunalögum barnakennara, skal kaupa lífeyri i sjóði þeim, sem ræðir um í 1. gr., og verja til
þess 7°/o af árslaunum sínum.
Iðgjöldum skal halda eflir af þeim hluta launanna, sem barnakennarar l’á greiddan úr rikissjóði.
1. gr.
Þegar barnakennari er leystur frá starfi sínu annaðhvort fyrir sakir
elli eða vanheilsu, skal hann fá greiddan úr sjóðnum lifeyri, sem nemur 23°/o»
af samanlögðum ötlum þeim launum, er hann hefir greitt iðgjöld af i lífeyrissjóðinn, og einum fjórða hluta þeirra launa, sem hann hefir greitt iðgjöld af
i stvrklarsjóð barnakennara.
Lífeyrir þessi má þó aldrei fara fram úr 3/< hámarkslauna þeirra, sem
kennarinn hefir haft.
Nú er bárnakennari orðinn 70 ára að aldri, eða samanlagður aldur
hans og þjónustulimi er 95 ár, og á hann þá rjett á að leggja kenslustarf sitt
niður og taka lífeyri samkvæmt lögum þessum.
Verði sú breyting gerð á fræðsluhjeruðum eða skólahjeruðum, sem
gerir stöðu kennara óþarfa, svo að hann verði að láta af henni endurgjalds-
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laust, og fari hann ekki i aðra kennarastöðu, og hefir hann þá rjett til að fá
endurgreidd úr lífeyrissjóðnum, vaxtalaust og afdráttarlaust, iðgjöld þau, sem
hann hefir greitt i sjóðinn. Ef hann kýs það heldur, mega iðgjöld hans standa
inni í sjóðnum þangað til hann er 70 ára, og fær hann þá liteyri samkvæmt
4. gr. og ekkja hans samkvæmt 5. gr.
5. gr.
Ekkja eftir barnakennara, sem hafði rjetl til lifeyris eða naut lifeyris,
er hann ljest, fær lífeyri úr sjóðnum, með þeim undantekningum, sem
segir í 7. gr.
Lífeyrir ekkju nemur J/5 af byrjunarlaunum þeirrar kennarastöðu, sem
maður hennar var í, þegar hann ljest, eða þeirrar, sem hann fjekk lausn frá.
6. gr.
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu lifeyris samkvæmt lögum þessum, og
greiðist hann eftir þvi sem ákveðið verður í reglugerð þeirri, er i 2. gr. getur.
7. gr.
Ekkja eflir barnakennara öðlast ekki rjett til lífeyris úr sjóðnum, ef
hún hefir gifst eldra manni en 60 ára, eða á banasæng manns síns, eða eftir
að hann fjekk lausn frá kennarastarfi, eða ef hjónabandinu var gersamlega
slitið áður en maðurinn dó.
8. gr.
Rjettur ekkju til lífeyris fellur burt:
1. Ef ekkjan giftist af nýju.
2. Ef hún tekur sjer bústað utanrikis án samþykkis stjórnar sjóðsins.
3. Ef hún hirðir ekki lifeyri i 3 ár samfleytt án þess að sanna lögmæt
forföll.
Nú missir ekkja lífeyri af því að hún hefir gifst af nýju, og á hún þá
rjett á að fá hinn sama lifevri, ef hún verður ekkja i annað sinn.
9. gr.
likkill konu, sem verið hefir i kennarastöðu, hefir sama rjett til lifeyris
úr sjóðnum sem ekkja barnakennara, með öllum sömu takmörkunum.
*
10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um styrktarsjóð handa
barnakennurum, 9. júlí 1909, og lög um breyting á fögum um styrktarsjóð
handa barnakennurum, 20. okt. 1913.
11. gr.
Ákvæði þessara laga gilda frá 1. jan. 1921.
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(A. XLVI, 9).
E<1.

412. Frumvarp

til laga um vöiutoll.

(Eftir 2. umr. í Ed.).
L gr.
Af vörum, sem fluttar eru til íslands og ekki eru sendar í pósli, skal
greiða gjald i rikissjóð, eftir þyngd vörunnar með umbúðum eða eftir rúmmáli,
svo sem hjer segir:
1. Af kornvörum, jarðeplum, steinoliu, sementi, kalki, tjöru, blackfernis, asfalti,
krít, leir, etdföstum leir, hverfisteinum, kvarnarsteinum, gólf- og veggjaplötum,
steyptum eða brendum, hefilspónum, sagi, karbid, bensíni, þakhellum, netakúlum og tómum flöskum 30 au. af hverjum 50 kg.
2. Af gluggagleri, tómum tunnum og tunnuhlutum, girðingavír, girðingastólpum
úr járni, þakjárni, blikki, smiðajárni, járngirði, stáli, blýi, tini, olíufóðurkökum,
melasse, melassemjöli, kjötfóðurmjöli, fiskfóðurmjöli, hjólklöfum (blökkum),
saum, brýnum, sláttuvjelum og öðrum heyvinslutækjum, vögnum, kerrum,
bjólum og bjólásum, skilvindum og öðrum smjörgerðartækjum og ostagerðar,
plógum, herfum, skóflum, kvíslum, spöðum og öðrum jarðyrkjuáhöldum,
bifvjelum (mótorum), heilum og í blutum, lóðarvindum, akkerisvindum, lausum umbúðum, tómum pokum, korki, netagarni, tilbúnum seglum, allskonar
köðlum, vírköðlum, vírtrossum, færum, vjelaáburði, olíum í tunnum og
dunkum, öðrum en steinoliu og bensíni, segldúk, striga, tvistúrgangi, strigaábreiðum (Presenninger), járnbrautarteinum, búsapappa allskonar, akkerum,
akkerisfestum (hlekkjafestum), kokolit, járnbitum, eldavjelum, hitunartækjum,
járnpípum, gipsi, olíufatnaði, gólfdúkum (Linoleum) og gólfbræðingi (Linotol), kokosfeiti (cocosnutoil), baðmullarfræsoliu (cottonseedoil), jarðhnetuolíu (groundnutoil), feitarsýrum (fatacit) til sápugerðar, 1 kr. af hverjum 50 kg.
3. Af allskonar vefnaðarvöru, fatnaði, öðrum en olíufatnaði (þar með talinn
allskonar skófatnaður), tvinna og allskonar garni, öðru en seglgarni og netagarni, 1 kr. 80 au, af hverjum 10 kg.
4. Af salli og kolum, hverskonar sem eru og hvort sem varan er flutt á land
eða lögð til geymslu í skipum úti eða öðrum geymslurúmum á floti í landhelgi eða flutt á höfnum inni eða vogum yfir í önnur skip, þeim lil notkunar:
a. af salti 1 kr. 50 au. af hverri smálest;
b. af kolum 3 kr. af hverri smálest.
Kolatoll þann og salttoll, sem ræðir um í þessum lið, skal eigi innheimta
meðan lög nr. 13, 12. ágúst 1919, um aðflutningsgjald af salti, og lög nr. 27,
28. nóv. s. á., um aðflutningsgjald af kolum, eru í gildi.
5. Af allskonar trjávið, hurðum, gluggum, þakspæni, trjespæni (Finer) og
húsalistum 9 aura af hverju teningsfeti.

1024

Þingskjal 4Í2

6. Af allskonar leikföngum, allskonar munum, sem eingöngu eru ætlaðir til
skrauts, úr hvaða efni sem þeir eru, plettvarningi og munum, sem að meiri
hluta efnis að verði til eru úr gulli, silfri, platínu eða gimsteinum, 1 kr. af
hverju kg.
7. Af öllum öðrum gjaldskyldum vörum 60 au. af hverjum 10 kg. Sama gjald
skal greiða af öllum þeim vörurn, sem heyra lil 1.—2. og 4.-5. lið, ef þær
eru í umbúðum með öðrum vörum, sem eigi falla undir sama tolltaksta.
Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem sjerstaklega er Jagður tollur á,
prentaðar bækur og blöð, ósmíðað gull og silfur, skip, bátar, tígulsteinar,
eldfastir steinar, baðlyf, óhreinsað járn í klumpum, heimilismunir manna, er
flytja vistferlum til landsins, vanalegur farangur ferðamanna, pappír, tilbúin
áburðarefni, hey, síld, steinlímspípur, leirpípur, sandur og endursendar íiskumbúðir. Auk þess eru undanþegnar allar islenskar vörur, sem endursendar
eru til landsins frá úllöndum, ef þær eru endursendar í sömu umbúðum, sem
þær voru sendar í burlu, enda sje gjaldheimtumanni ríkissjóðs, þar sem heimsend vara er selt á land, afhent vottorð frá tollgæslustöð, þar sem varan er flutt
á skip til heimsendingar, um að hún sje íslensk vara. Notaðir munir, er sendir
hafa verið til aðgerðar, eru og undanskildir vörutolli.
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sein heil
tolleining, en minna broti skal slept.
2. gr.
Greiða skal og i ríkissjóð gjald af póslbögglum, er lil Jandsins flytjast, 1
kr. fyrir hvert heilt kg., nerna móttakandi sanni, hvert innihald þeirra sje, og
skal þá greiða gjald af þeim samkvæml ákvæðum 1. greinar. Lágmarksgjald sje
þó 1 kr.
Gjald þetta greiðir viðtakandi í frímerkjum um leið og hann tekur við
bögglinum, og skal pósthúsið, sem afhendir böggulinn, líma þau á hann og stimpla
þau á venjulegan hátt. Eru frímerkin úr því, í þessu tilfelli eins og öðrum,
eign viðtakanda. Af póstbögglum, sem endursendir eru til úllanda, skal ekkert
gjald greiða.
Heiinilt er póslafgreiðslumönnum að opna böggulsendingar, sem sendar
eru í pósli frá útlönduin, að viðtakanda ásjáandi eða umboðsmanni hans, um leið
og þær eru afbentar, ef grunsaml- þykir, að eigi sje rjett frá skýrl um innihald þeirra.
3. gr.
Nú kemur það í ljós, að vörutollur sá, er ræðir um í 6. eða 7. lið 1. gr.,
verður að teljast svo hár, að eigi sje sanngjarnt hlutfall milli hans og útsöluverðs
vörunnar, og er stjórnarráðinu þá heimilt að færa niður tollinn, ef þess er óskað.
Tollinn iná þó aldrei færa lengra niður en svo, að hann sje eins og segir í 2.
lið 1. gr.
Stjórnarráðið skal um hver áramót birta í B-deild Stjórnartíðindanna skrá
um ívilnanir þær, sem á næsta ári á undan hafa verið veittar samkvæmt
þessari gr.
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4. gr.
Vörutollinn sk'al greiða lögreglustjóra i því lögsagnarumdæmi, þar sem
varan er flutt úr skipi, nema hún samkvæmt farmskrá skipsins eigi að halda
áfram með sama eða öðru skipi til annarar hafnar innanlands, og að þvi er
lausakaupmenn snertir, þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl sín eftir gildandi lögum. Gjald þetta greiðist með peningum eða með ávísun, stílaðri á
borgun við sýningu, á banka eða aðrar peningastofnanir eða áreiðanleg verslunarhús, ef nægileg skilriki, þau er innheimtumaður tekur gild á sína ábyrgð, eru
fyrir þvi, að ávisunin verði greidd. Vörutoll skal ákveða eftir farmskrá skipsins
eða farmskírteini.
5. gr.
Hinar gjaldskyldu vörur má eigi byrja að flytja úr skipi fyr en skipsljóri
eða afgrciðslumaður hefir skilað lögreglusljóra eða umboðsmanni hans öllum
skjölum, er skipsfarminn snerta, og látið fylgja skriflegt vottorð skipstjóra upp á
æru og samvisku um það, að eigi sjeu i skipinu aðrar eða meiri gjaldskyldar vörur til þess staðar en þær, er tilfærðar eru á farmskránni, og þær, sem hann þá
samstundis skýrir frá, að ætlaðar sjeu skipinu sjálfu, skipverjum eða farþegum
til neyslu í því. Sje uppskipun byrjuð áður en fullnægt er fyrirmælum þessarar
greinar, verður skipstjóri sekur um all að 1000 kr.
6. gr.
Eigi má án samþykkis innheimtumanns afhenda viðtakendum gialdskyldar vörur fyr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæli varðar sektum, alt
að 200 kr., á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins, ef hann er þar á
staðnum. Hafl vörur verið afhentar viðtakanda án samþykkis innheimtumanns,
eða áður en hann hafi fengið kvittun innheimtumanns fyrir því, að gjaldið sje
þegar greitt, þá er viðtakandi skyldur til að skýra lögreglustjóra frá þessu þegar
i stað, eða i siðasta lagi innan 3 daga frá því, er hann tók við vörunum, og
greiði hann þá gjaldið um leið, ef það er eigi þegar greitt. Vörutollurinn fellur í
gjalddaga, þegar skip það, er vörurnar flytur, hefír hafnað sig þar, er gjaldið á
að greiða.
7. gr.
Lögreglusljóri heflr vald til þess, hve nær sem vera skal, að heimta af
hverjum manni í umdæmi sínu, er ástæða þykir til að ætla, að fái gjaldskyldar
vörur frá úllöndum, æru- og samviskuvottorð skriflegt um það, hvort hann hafi
fengið þess konar vörur, og ef svo er, hverjar og hve mikið af þeim.
Tregðist nokkur við að gefa vottorð þau, sem ræðir um í þessari grein,
má þvinga hann til þess með dagsektum, alt að 20 kr. á dag, og getur lögreglustjóri tiltekið sektirnar i brjefl til viðtakanda.
8. gr.
Farmskrá yflr allan farm skips skal frá hverju landi vera samin i tveimur sambljóða samritum, og auk þess samhljóða útdrættir úr farmskránni yfir
vörur þær, sem fara eiga á hverja einstaka höfn. Svo skal á farmskránni tilgreina
þvngd á öllum vörutegundum og hverri um sig, nema trjávið, trjegluggum,
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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hurðum og húsalistum, sem tilfært skal á farmskránni eftir tölu teningsfeta. Annað eintakið af aðalfarmskránni afhendist lögreglustjóra á þeirri höfn,
þar sem skipið fyrst hafnar sig. Lögreglustjóri skal síðah senda stjórnarráðinu
samritið af aðalfarmskránni með fyrstu ferð, en útdrættina úr aðalfarmskránni
skal afhenda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans á hverri höfn, þar sem vörurnar samkvæmt þeim eiga að aííermast, og skulu þeir síðan fylgja tollreikningunum frá hverjum innheimtumanni.
Sje ógreinilega sagt frá um gjaldskyldar vörur í farmskránni, eða ef skýrslurnar þar að lútandi eru eigi fullnægjandi, eða ef ástæða þykir til að rengja, að
rjett sje skýrt frá, má lögreglustjóri eða umboðsmaður hans láta rannsaka farminn og hafa eftirlit með uppskipun, svo sem með þarf. Kostnað þann, sem at
þessu leiðir, skal greiða úr rikissjóði, ef skýrslurnar reynast rjettar, en ef þær
reynast ónákvæmar, fellur kostnaðurinn á skipstjóra, eða, ef nauðsyn krefur, á
þá, er við vörum taka.
Pað varðar skipstjóra sektum, alt að 1000 kr., ef farmskrár fylgja eigi
skipi, samdar eins og hjer er mælt fyrir, eða ef vanrækt er að afhenda þær lögreglustjóra eða umboðsmanni hans.
9. gr.
Nú verður maður uppvis að því að hafa vanrækt að skýra innheimtnmanni, áður lögmæltur frestursje liðinn, frá tollskyldum vörum, er hann hefir
innflutt eða tekið við, eða að því að hafa sagt rangt til um slíkar vörur, án
þess að yfirlýsingin sje gefin á þann hátt, er i 155. gr. almennra hegningarlaga,
25. júní 1869, segir, og skal hann þá sæta frá 50 til 1000 króna sektum.
Nú hefir maður ranglega gefið slíka yfirlýsingu á þann hátt, sem í 155.
gr. almennra hegningarlaga greinir, eða á annan samsvarandi hátt, og skal hann
sæta þeirri refsingu, sem í nefndri grein hegningarlaganna er ákveðin, þó þannig,
að aldrei verði beitt vægari refsingu en 30 daga einföldu fangelsi eða lægri sektum en 100 króna.
Enn fremur skal jafnan, auk refsingar, greiddur þrefaldur tollur af vörum þeim, er undan hefir verið skotið eða rangt sagt til um.
Auk þeirrar refsingar, er í 1. og 2. málsgrein segir, skal sá, er þrisvar
hefir gerst sekur um þar nefnd brot, við þriðja brot, og ef miklar sakir eru,
dæmdur til þess að hafa fyrirgert leyfi til verslunar eða umboðssölu, ef hann
hefir slikt leyfi. Að liðnum 5 árum frá dómsuppsögn að telja, getur hann þó fengið slík leyfi aflur, enda hafi hann eigi á þeim tíma orðið sekur af nýju um brot
gegn ákvæðum þessara Iaga. Sá, er eigi hefir slík Ieyfi, er hann verður brotlegur,
getur eigi fengið þau fyr en að sama tíma liðnum.
Við ákvörðun sektanna skal taka sjerstakt tillit til þess, hvort viðtakandi
hefir haft ástæðu til að ætla, að lögreglustjóri hefði af farmskrá eða öðrum slíkum skilríkjum fengið vitneskju um vöru þá, sem um er að ræða.
10. gr.
Hinar aðfluttu, gjaldskyldu vörur skulu vera að veði fyrir gjaldinu og
sektum, og hefir eigandi eigi rjett til að ráða yfir þeim fyr en búið er að greiða
gjöld þessi. Veðrjelturinn helst eins, þótt vörurnar hafi verið afhentar viðtakanda.
Sjeu ekki skil gerð samkv. 6. gr., hefir lögreglustjóri vald lil að selja vörurnar,

Þingskjal 412

1027

án undangengins lögtaks eða fjárnáms, til lúkningar gjaldi og sektum. Það skal
gera á uppboði, er boðað sje með viku fyrirvara, og má lögreglustjóri krefjast
borgunar við hamarshögg. Nú næst eigi til vöru þeirrar, er gjaldið átti af að
greiða, og má þá, án undanfarandi birtingar, gera lögtak fyrir vörutolli og sektum
í öðrum eigum viðtakanda og selja hið lögtekna á sama hátt og að framan greinir
um hina gjaldskyldu vöru.

11- grVerði sú raun á, þegar gjaldskyldar vörur eru ílultar til íslands, að nokkuð af þeim hafi ónýtst eða rýrnað, eða vörurnar hafi með einhverjum hætti farið
forgörðum á leiðinni eða við uppskipun, skal ekkert gjald greiða af því, sem
farist hefir, ef eigandi eða umboðsmaður hans sannar með vottorði lögreglustjóra
eða umboðsmanns hans, að farmskráin telji meira en viðtakandi fær.
Þegar sjóskemdar vörur eru seldar á uppboði, skal gjaldið greiða fyrirfram af uppboðsandvirðinu, og fáist eigi svo hátt boð, sem gjaldinu nemur, gengur uppboðsandvirðið alt í rikissjóð, að kostnaði frádregnum.
12. gr.

Nú er gjaldskyld vara, er vörutollur hefir verið greiddur af, flutt úr landinu aftur, og getur útflytjandi þá fengið hjá lögreglustjóra skírteini þar að lútandi. Ef bann siðan skilar því skirteini aftur, með áritun útlendrar tollstjórnar
um það, að vara sú, sem ræðir um i skírteininu, sje þangað innflutt, þá skal
endurgreiða honum tollinn, að frádregnum innheimtulaunum.
13. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál. t'ó sæta brot gegn 2. málsgrein 9. gr. sakamálsmeðferð.
14. gr.
Sektir allar eftir 5., G. og 7. gr. renna i ríkissjóð. Hið sama er um sektir
eftir 8. og 9. gr., nema einhver hafi komið því til leiðar með frásögn sinni, að
sök komist upp, og fær hann þá helming sekta.

15. gr.
Fyiir gjaldheimlum og sektum eftir lögum þessum skal lögreglustjóri gera
reikning samkvæmt reglum þeim, sem settar eru eða seltar kunna að verða um
opinber reikningsskil.
16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922,
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(A. IV, 6).
Ed.

413. l'riiiHvarp

til laga um lestagjald af skipum.
(Ettir 2. umr. i Ed.).
1. gr.
Af hverju skipi, sem er 5 smálestir brúttó eða stærra og skrásett hjer
á landi, skal greiða í ríkissjóð 1 kr. 30 a. gjald á ári af brúttósmálest. Hálf
smálest eða meira telst heil, en minna broti skal slept.
2. gr.
Lögreglusljórar innheimta gjald þetta á manntalsþingum, í fyrsta sinn
1922, og skal það greiðast i því lögsagnarumdæmi, sem skip er skrásett.
Um greiðslu gjaldsins i rikissjóð fer sem um önnur manntalsbókargjöld.
3. gr.
Gjald þetta hefir lögtaksrjett og gengur i 2 ár frá gjalddaga fyrir
öllum veðkröfum i skipi.
4. gr.
Ef skip ferst eða er rjfið á fyrra helmingi almanaksárs, greiðist ekkert
gjald á því ári, en vilji þetta til siðar á árinu greiðist fult gjald. Gjaldfrjáls
eru þau skip, sem eigi eru notuð á gjaldárinu.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

(B. LVII, 2).
Ed.

414. I.ös

um framlenging á gildi laga nr. 57, 28. nóv. 1919 [Seðlaauki íslandsbanka].
(Afgreidd frá Ed. 27. apríl).
Lög nr. 57, 28. nóv. 1919, um heimild fyrir landsstjórnina til að leyfa
íslandsbanka að auka seðlaupphæð þá, er bankinn má gefa út samkvæmt 4. gr.
aga nr. 66, 10. nóv. 1905, skulu vera í gildi tit 1. júní 1921.
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(A. XXI, 3).
Ed.

415. Fruinvarp

til laga ura afstöðu foreldra til óskilgetinna barna.
(Eftir 2. umr. i Ed.).

í
I. kap.
Um það, hver börn sjeu óskilgelin.

j

!
!
j
j
j
j
j

E grÞau börn teljast óskilgetin, sein hvorki fæðast í hjónabandi nje svo
skömmuin tíma eftir hjúskaparslit, að þau geti verið getin í hjónabandinu. Geti
börnin verið getin í hjónabandi, leljast þau þó einnig óskilgetin, cf vefengt er, að
þau sjeu skilgetin, á þann hátt, sem lög mæla fyrir.

j
1

2. gr.
Það skiftir eigi máli að lögum þessum, þótt foreldri óskilgetins barns

i

sje gift.

II. kap.
Eaðerni.
3. gr.
Nu verður kona ljettari að barni, sem ælla má að sje óskilgetið, og skal
þá læknir sá eða ljósmóðir, er vitjar hennar í sængurlegunni, athuga nákvæmlega öll atriði, er ráða má af, hvort barnið hafi verið fullburða, eða hve mikið
hafi vantað á, að svo væri, enda sje skýrsla um þetta skrásett þá þegar.
4. gr.
Nú gengst karlmaður sá, sem kona kennir óskilgetið barn silt, frjáls og
viti sinu vitandi við faðerni þess fyrir presti eða valdsmanni, eða brjeflega og
vottfast, og telst hann þá faðir barnsins, hvorl sem gengist hefir verið við faðerninu fyrir eða eftir barnsburðinn, enda sje faðernisjátningin fyrir presti eða
valdsmanni þá þegar bókuð og brjefvotlarnir lögráða, valinkunnir menn, og eigi
ástæða til að vefengja undirskrift þeirra.
5. gr.
Nú kennir kona karlmanni óskilgetið barn silt, en hann gengst eigi við
faðerninu, og getur hún þá krafist þess, að valdsmaður, þar er hún er heimilisföst eða stödd, hlutist til um höfðun barnsfaðernismáls gegn manninum.
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Sama rjelt hefir sá, sem skyldur er að framfæra barnið, að móðurinni
látinni eða af öðrum lögmæltum áslæðum.
Nú er leitað fátækrastyrks til framfærslu barnsins, og hlutast þá oddviti
sveitarstjórnar þeirrar, er leitað er, til um höfðun barnsfaðernismáls gegn hinum
lýsta barnsföður.
6. gr.
Nú sannar kona, vanfær að óskilgetnu barni, með vottorði þjónandi
læknis eða Ijósmóður, að liðnir sjeu G mánuðir frá getnaði fósturs, og getur hún
þá krafist höfðunar barnsfaðernismáls með þeim hætli, sem getur i næstu grein
á undan, enda sje maðurinn á lífi.
Nú hefir sá, er konan kennir fóstrið, gengist við faðerni þess á þann hátt,
ergreinir í 4.
gr., eða gengst við þvi í rjeltinum, og er þá skorið úr um faðernið, enda gengur málið þá eigi til dóms.
Gangisthann aftur á móti eigi við faðerniuu, fer um úrslit málsins eftir
því, sem segir í 14. og 15. gr., sbr. 13. gr., þó svo, að eið samkvæmt 15. gr. skal
þá vinna undir rekstri málsins,
7. gr.
Nú er sá maður látinn, sem óskilgetið barn er kent, og má þá höfða
barnsfaðernismál gegu búi hans. Fari skiftaráðandi með búið, skal stefna honum
fvrir búsins hönd. Standi skiftaforstjórar eða erfingjar fyrir skiftunum, nægir að
stefna einum skiftaforstjóra eða erfingja.
Nú er stefndur horfinn eða farinn af landi burt, og má þá höfða mál
gegn honum hjer á landi, eftir opinberri stefnu.
8. gr.
Barnsfaðernismál skal höfða á varnarþingi þess, er barn (fóstur) er kent,
eða þvi, er hann síðast átti, eða þar sem farið er með bú hans, sje hann látinn.
Málið skal höfðað innan árs frá fæðingu barnsins, sje móðir þess málshöfðandi, ella innan árs frá því, að framfærsluskyldur tók við barninu til framfærslu. Standi sjerstaklega á, getur stjórnarráðið lengt frestinn, svo sem hæfa þykir.
9. gr.
Um stefnufresl i barnsfaðernismáli og stefnubirtingu fer að lögum, að
svo miklu leyti sem eigi er öðruvísi um mælt í lögum þessurn.
10. gr.
Sækjandi barnsfaðernismáls er undanþeginn öllum rjettargjöldum í hjeraði. Um greiðslu annara gjalda hans fer svo, sem málið væri gjafsóknarmál af
hans hendi.
Nú telur æðri dómstóll málsstað málshöfðanda eigi ólíklegan, og getur
dómurinn þá ákveðið, að svo skuli fara þar um greiðslu rjettargjalda og annara
gjalda, sem mælt er um í hjeraði.
11- gr.
Um barnsfaðernismál i hjeraði fer sem einkalögreglumál, að svo miklu
leyti, sem eigi er öðruvísi um mælt í lögum þessum.
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12. gr.
Dómaranum ber af eigin hvötum að aíla allra fáanlegra sannana fyrir
þeim atriðum, sem bent geta til þess, hver vera muni faðir óskilgetins barns,
meðal annars skýrslu læknis eða Ijósmóður um það, hvort barnið hafi fæðst
fullburða eða hve mikið hafi vantað á, að svo væri. Hann gelur í því skyni
kallað bæði barnsmóður og þann, er faðernið er kent, fyrir sig, og krafið þau
framburðar, en eið má hann eigi af þeim taka, nema svo standi á, sem greinir í
niðurlagi 6. gr.
Nú neitar annað þeirra að koma í rjeltinn, og má dómarinn þá láta
sækja það, nema barnsmóðir sje sækjandi málsins og neiti að sækja rjettarhaldið; þá frávísar hann málinu.
Nú neitar annað þeirra að svara spurningum dómarans, og getur dómarinn þá gert því þingvíti, nema barnsmóðirin sje sækjandi málsins og neiti að
svara; þá frávísar hann málinu.
Barnsmóðir og sá, er barn er kent, skulu spurð í rjetti fyrir lokuðum
dyrum, nema bæði sjeu á annað sált.
13. gr.
Nú koma fram líkur fyrir því, að fleiri hafi haft samfarir við barnsmóður á þeim tima, er barnið gæti verið getið, og ber þá dómaranum að stefna
þeim mönnum, til að svara til sakar, með stefndum.
14. gr.
Nú sannast eða er viðurkent, að stefndur hafi haft samfarir við barnsmóður um það leyli, sem barnið (fóslrið) hefir getið verið, og eigi er ástæða til
að ætla, að aðrir haíi haft samfarir við hana um þær mundir, og skal þá dæma
hann föður þess.
15. gr.
Nú þykja nokkrar líkur fyrir því, að stefndur hafi haft samfarir við
konuna á þeim tíma, að hann geti verið faðir barnsins (fóstursins), og dæmir
þá dómari þeim aðilja, er ætla má, að hafi rjeltari málsstað og trúverðari þykir,
að staðfesta framburð sinn með eiði, konunni með fyllingareiði og karlmanninum
með synjunareiði.
Nú er stefndur látinn, þegar málið er tekið til dóms, horfinn eða farinn
af landi burt, og verður konunni þá dæmdur eiðurinn, sje hún eiðgeng og framburður hennar líklegur.
16. gr.
í eiðstaf þeim, sem stílaður er í barnsfaðemismáli, skal einskorða tíniabil það, er eiðurinn tekur til.
Móðirin vinnur eið að því, að sá, er hún kennir barnið (fóstrið), hafi
haft saintarir við sig á því tíinabili, sem tiltekið er í eiðstafnum, en hann synjar
fyrir það með eiði, að svo hafi verið.
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III. kap.
Framjcersla barns o. fl.
17. gr.
Móðir er skyld að framfæra og uppala óskilgetið barn sitt sein skilgelið
væri, enda er framfærsluskylda óskilgetins barns gegn móður þess söm sem
framfærsluskylda skilgetins barns gegn foreldri.
18. gr.
Nú hefir maður gengist við faðerni að óskilgetnu barni (fóstri) eða hann
hefir verið dæindur faðir þess, honum orðið eiðfall eða eiður hefir fallið á hann,
og er honum þá, jafnt móður þess, skvlt að kosta framfærslu barnsins og uppeldi.
Framfærslu og uppeldi óskilgetins barns skal hagað svo, sem hæfa þykir
högum þess foreldris, sem betur er statt, hafi karlmaðurinn gengist við faðerninu eða verið dæmdur faðir þess, honum orðið eiðfall um faðernið eða faðerniseiður fallið á hann, en ella eftir högum móður þess. Þó má hvorugl vera síður
en alment gerist.
19. gr.
Nú er ástæða til að ætla, að fleiri karlmenn hafi haft samfarir við konuna á þeim tíma, er líklegt er að barnið (fóstrið) sje getið, og verður þá enginn
dæmdur faðir barnsins.
Hins vegar skal dæma þá alla í sameiningu til að gefa með barninu
þangað lil það er 10 ára, og til að inna af hendi þær greiðslur, sem móðir óskilgetins barns getur krafist sjer til handa af barnsföður sínum.
Nú eru fleiri dæmdir til meðgjafar með óskilgetnu barni eða til lögmæltra greiðslna til handa móður barnsins (29. og 30. gr.), og ábyrgjast þeir þær
greiðslur þá einn fyrir alla og allir fyrir einn.
Nú hefir einn greitt fyrir alla umsamið eða úrskurðað framlag, og getur
hann þá krafist hlutfallslegrar endurgreiðslu af hendi hinna.
20. gr.
Heimilt er barnsmóður eða þeim, sem kemur í hennar stað, þar á meðal
fátækrasljórn, að semjo, jafnvel fyrir barnsburð, við barnsföður eða þann, sem á
að greiða meðlag með barni, um greiðslu barnsfúlgunnar. En skriflegur skal sá
samningur vera og votlfastur, enda staðfestur af valdsmanni þar, er barnsmóðir
er heimilisföst eða dvelur.
Nú er samningurinn eigi í lögmæltum búningi, og má þá krefjast framlaga frainvegis, svo sem enginn samningur hefði verið gerður.
Nú er barnsfúlga greidd samkvæmt samningi um lengri tíma eða öll í
einu, og skal þá fara með hana sem fje ófjárráðra.
21. gr.
Pröngva niá barnsföður eða manni, sem lögskylt er að gefa með óskilgetnu barni (fóstri), með úrskurði valdsmanns, þar er hann á beima, til að gefa
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tneð barninu helming meðgjafar eða meira, þó aldrei meira en meðgjöf þá, sem
í raun og veru er greidd með barninu.
Nú má ætla, að barnið sje ávöxtur af samförum án vilja móður eða
að óvilja hennar, enda hafi faðirinn við rjettarrannsókn orðið sannur að slíku
tilræði við móðurina, og er hann þá skyldur að kosta framfærslu og uppeldi
barnsins að öllu leyti.
í yfirvaldsúrskurði þeim, sem gerir manni að skyldu að greiða meðlag
með óskilgetnu barni, eða meðlagsskyldan er staðfest með honum, skal vera
skýrt, svo sem kostur er á, frá aldri mannsins, fæðingarstað og framfærslusveit.
22. gr.
Nú sýkist barn á ómagaaldri eða andast, og getur móðir þess þá krafist
þess, að valdsmaður geri föður þess eða þeim, sem dæmdur hefir verið til meðgjafar með því, að leggja fram aukastyrk til bjúkrunar og lækningar og greftrunar barninu.
Sama rjett hefir sá, sem skyldur er að framfæra barnið, að konunni látinni eða vegna annara lögmæltra ástæðna, þar á meðal fátækrastjórn.
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23. gr.
Nú er barnið komið úr ómegð, en ófært, vegna andlegra eða líkamlegra
bresta eða annara ósjálfráðra orsaka, til þess að hafa sjálft ofan af fyrir sjer, og
getur þá sá, sem að lögum er skyldur að annast barnið, krafist þess, að valdsrnaður úrskurði föður þess skylt að framfæra barnið af sinni hálfu, að svo miklu
leyti, sem bann er aflögufær að dómi sveitarsljórnar í dvalarsveit hans.
Óskilgetnu barni er skylt að framfæra föður sinn með sama skilorði.

i

24. gr.
Meðlag með óskilgetnu barni skal gjalda fyrirfram, fyrir hálft ár í senn.
Úrskurðað meðlag má hækka eða lækka, ef hagur aðilja breytist.
Nú hefir manni verið gert að greiða meðlag með barni, áður en barnið
fæðist, en það fæðist andvana, og fellur þá meðlagsskyldan niður.
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25. gr.
Nú deyr karlmaður og lætur eftir sig óskilgetið barn, er honum ber að
gefa með, og skal þá greiða af fjármunum dánarbúsins sem skuld, er komin sje
i gjalddaga, barnsfúlgu þá, er hinn dáni skyldi greiða, hvort sem hún er ákveðin
með meðlagsúrskurði eða samningi, svo framarlega sem beiðni kemur um það
til skiftaráðanda, áður en skuidalýsingafrestur er liðinn, eða 12 mánuðum frá láti
mannsins, hafi skuldalýsingafrestur eigi verið auglýstur, enda er skiftaráðanda
skylt að lýsa slíkri kröfu í búinu, viti hann, að hinn látni hafi látið eftir sig
óskilgetið barn, er honum bar að framfæra.
Sje barnsfúlga sú, er hinn látni skyldi lúka, hvorki ákveðin með samningi nje yfirvaldsúrskurði, skal greiða svo mikið, sem meðalmeðgjöf með barninu
nemur frá dánardægri hans þangað til það er lfi ára.
Ef ekkja barnsföður er á lífi eða skilgelin börn, þá skal þess gætt, að
meðgjöf sú, er greidd er óskilgetnu barni til framfærslu, neini eigi meira fje en
því, er barnið skyldi í arf taka, ef skilgetið væri.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Nú situr ekkja barnsföður í óskiftu búi, og heldur hún þá áfram að greiða
barnsfúlgu þá, er á barnsföður hvíldi, nema valdsmaður ákveði með rökstuddum
úrskurði, að hún skuli greiða minna, eða jafnvel ekkert, um lengri eða skemri
tírna vegna breyttra ástæðna. Skjóta má þeim úrskurði til stjórnarráðsins.
Nú er barnsfúlga greidd af hendi í einu eftir lát föður (meðlagsskylds),
og fer þá um hana svo sem segir í 3. mgr. 20. gr., enda skal tiltaka, á hverjum
tíma og hverjum greiða skuli meðlögin.
Falli barnsfúlga niður að nokkru eða öllu fyrir þá sök, að barnið deyr
áður en það er orðið 16 ára, þá skal fje það, sem óeytt er, koma til skifta meðal
erfingja greiðanda. Verði afgangur af fúlgunni af öðrum ástæðum, nýtur barnið
hans.
26. gr.
Sje barnsfúlga sú, er barnsföður (meðlagsskyldum) er skylt að borga með
óskilgetnu barni samkvæmt úrskurði valdsmanns eða samningi, staðfestum af
valdsmanni, eigi greidd á rjettum gjalddaga, og eigi móðir þess rjett til framfærslu hjer á landi, þá er henni heimilt að krefjast þess, að fúlgan verði greidd
henni af sveitarfje í dvalarsveit hennar, þó eigi nema fyrir eitt ár og eigi ineira
en meðalmeðgjöf i þeirri sveit, er barnið dvelur í. En upphæð meðalmeðgjafa með
óskilgetnum börnum ákveða sýslunefndir og bæjarstjórnir fyrir hvert sveitarfjelag
um 3 ár í senn, og skal miða meðalmeðgjöf við aldur barna.
Beiðni barnsmóður til dvalarsveitar skal fylgja meðlagsúrskurður valdsmanns, löglega birtur, eða samningur, staðfestur af honum og löglega birtur, og
lifsvottorð barnsins, enda láti móðirin uppi þá skýrslu um framfærslusveit barnsföður (meðlagsskylds), sem hún er fær um.
Meðlagið skal talið sveitarstyrkur til handa barnsföður (meðlagsskyldum)
frá dvalarsveit móður, og fer um endurgjald á honum sem öðrum sveitarstyrk.
27. gr.
Sama rjett, sem móðir óskilgetins barns hefir samkvæmt framansögðu, hafa
og þeir, er annast eiga tramfærslu og uppeldi barnsius, að móðurinni látinni eða
af öðrum lögmæltum ástæðum, þar með talin framfærslusveit barnsins, hafi hún
tekist framfærslu þess á hendur.
28. gr.
Nú er karlmaður skyldur að lögum til að gefa með óskilgetun barni, en
ókunnugt er um verustað hans, og getur þá sá, er framfærslu- og uppeldisskyldan
hvílir á, krafist fulltingis lögreglustjórnar til þess að Ieita uppi verustað hans.
Þá getur framfærsluskyldur og, þótt annar sje en framfærslusveit, neytt
60. gr. fátækralaganna, þegar svo stendur á sem þar er lýst.
Nú fer maður af landi burt og hefir eigi sett slíka tryggingu, sem getur í
nefndri fátækralagagrein, og getur framfærsluskyldur þá heimtað Iögtak á gjaldkræfum greiðslum og löghald fyrir ógjaldkræfum, hvorttveggja samkvæmt lögmæltum reglum.
29. gr.
Faðir óskilgetins barns (meðlagsskyldur) er skyldur að greiða móður barns-
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ins að minsta kosti belming kostnaðar þess, er leitt hefir af barnsförunum, og styrk
til framfærslu hennar næstu 6 vikur fyrir og eftir barnsburðinn.
Nú hefir barnsfaðir við rjettarrannsókn orðið sannur að slíku tilræði við
móður barnsins, sem getur í 2. mgr. 21. gr., og ber hann þá allan kostnað, bæði
við barnsfarirnar og framfærslu og hjúkrun hennar, er leiðir af meðgöngunni og
barnsförunum.
Nú er skorið úr um faðerni barns (meðlagsskyldu) fyrir fæðingu þess, og
getur konan þá heimtað framfærslustyrkinn fyrir fyrri 6 vikurnar úrskurðaðan
sjer þegar í stað.
Valdsmaður, þar er konan dvelur, ákveður framlög þessi, framfærslustyrkinn, eftir högum beggja. Fyrirfram gerður samningur um framlög er ógildur. FramIögin eru gjaldkræf, þegar er úrskurður hefir gengið um þau.
Nú greiðir barnsfaðir (meðlagsskyldur) eigi framlög þessi á gjalddaga, og
getur þá móðir barnsins heimtað þau greidd af dvalaisveit sinni, hvort sem
barnsfaðir er lífs eða liðinn. Um endurgreiðslu framfærslusveitar barnsföður á
framlögum dvalarsveitar fer að lögum.
30. gr.
Nú sýkist kona, sem svo er ástatt um, sem segir í 6. gr., vegna meðgöngunnar og er lengur frá verki en 2 vikur, og getur hún þá heimtað, að valdsmaður, þar sem hún dvelur, úrskurði, að maður sá, er eigna má faðernið (meðlagsskyldur), greiði styrk til hjúkrunar hennar mánaðarlega fyrirfram, þangað til
hún verður ljettari, og framfærslustyrk jafnlengi, þó að frádregnum tíma þeim, er
henni áður kynni að hafa verið úrskurðaður framfærslustyrkur fyrir.
Nú hefir móðir óskilgetins barns sýkst af barnsförunum og er lengur frá
verki en venjulegt er um sængurkonur, eða hún sýkist svo eftir sængurleguna af
meðgöngunni eða barnsburðinum, að hún er lengur frá verki en 2 vikur, og hefir
hún þá sama rjett gegn barnsföður sinum (meðlagsskyldum), sem getur í næstu
málsgrein á undan, meðan hún er sjúk, þó eigi lengur en 6 mánuði eftir barnsburð og að frádregnum þeim framfærslukostnaði, er henni kynni að hafa verið
úrskurðaður áður.
Um ákvörðun og greiðslu framlaga þessara gilda sömu reglur og um
framlög samkvæmt 29. grein.
31. gr.
Nú líða meira en 6 mánuðir frá þvi, að konan varð heil, þangað til hún
leitar dvalarsveitar út af gjaldkræfu framlagi samkvæmt 29. og 30. gr., og er
dvalarsveit þá eigi skylt að inna það af hendi.

IV. kap.
Um forráð barna o. fl.
32. gr.
Móðir óskilgetins, ósjálfráða barns hefir jafnan rjett og foreldri skilgetins
barns til þess að hafa barn sitt hjá sjer og ráða því að öðru leyti.
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Nú giftist barnsmóðir öðrum en föður barnsins, og ráða þá hjónin barninu bæði saman, enda fylgi barnið móður sinni.
Nú andast móðirin frá manni sínum, og ræður þá stjúpinn barninu, sje
það á framfæri hans, enda hafi barnið eigi verið skilgert.
33. gr.
Nú andast ógift kona frá óskilgetnu, ósjálfráða barni sínu, eða fer alfarin
af landi burt, eða telst óhæf, að dómi valdsmanns með ráði sóknarprests og hjeraðslæknis, til að ala barnið upp, og á þá faðir þess rjett til að fá umráð yfir
barninu, ef hann skilgerir það á þann hátt, er segir í 38. gr., eða þinglýsir því
samkvæmt 39. grein.
Nú hefir barn, sem þinglýst hefir verið samkvæmt 39. gr., verið á fóstri
um lengri tíma og vel farið um það, og getur þá stjórnarráðið heimilað slíku
fósturforeldri að halda barninu áfram, enda kalli fósturforeldri eigi eftir meðgjöf
með því af hendi barnsföður.
34. gr.
Skólanefndir og fræðslunefndir skulu hafa eftirlit með þvi, að óskilgetin
börn innan umdæma þeirra sjeu vel upp alin.
Nú verður nefnd þess vör, að móður óskilgetins barns eða þeim, sem
barnið er hjá, fari uppeldi barnsins eigi svo vel úr hendi sem skyldi, og skal
nefndin þá áminna þann, sem i hlut á. Nú skipast hann eigi við áminning nefndarinnar, og skal hún þá skýra valdsmanni frá málavöxtum, en hann leitar álits
læknis og prests og gerir síðan þær ráðstafanir, er með þarf; getur meðal annars
komið barninu fyrir á öðrum stað.
35. gr.
Um rjett og skyldu óskilgelins barns til annars nafns en eiginnafns fer að
lögum, enda jafngildi faðernisdómur, eiðfall barnsföður eða eiður barnsmóður
faðernisjátningu.
Um sveitfesti og sóknfesti barnsins fer að lögum.

V. kap.
Um er/ðarjett barns og hverjir það erfi,
36. gr.
Óskilgetið barn erfir nióður og móðurfrændur sem skilgetið barn, svo og
föður sinn og föðurfrændur, hafi hann gengist við faðerni þess (4. gr.) eða verið
dæmdur faðir þess (14. gr.).
Nú er sambúð karls og konu, sem óvígð eru, óslitin frá því 10 mánuðum ■
fyrir fæðingu barns og þangað til 3 árum eftir hana, og jafngildir hún þá faðernisjátningu, þá er um erfðarjett barns eftir föður og föðurfrændur ræðir, eða
þeirra eftir það.
Móðir og móðurfrændur erfa óskilgetið barn, svo sem foreldri og foreldra-
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frændur erfa skilgetið barn. Slikt hið sama gildir um föður og föðurfrændur
óskilgetins barns, hafi barnið haft erfðarjelt eftir þá.

VI. kap.
Um skilgerð barna o. fl.
37. gr.
Nú giftast karl og kona, er átt hafa sarnan óskilgetið barn, í lifanda lífi
barnsins, og er barnið þá skilgert, enda hafl maðurinn annaðhvort gengist við
faðerni barnsins eða verið dæmdur faðir þess, honum orðið eiðfall eða eiður
fallið á hann.
38. gr.
Nú má telja faðerni óskilgetins barns vist,
mæltan hátt, og getur stjórnarráðið þá úrskurðað,
barnið skuli hafa skilgetinna barna rjettindi gagnvart
þeir gagnvart því, enda komi samþykki lögráðamanns
ráða, en ella samþykki þess sjálfs.

þólt eigi sje sannað á lögeflir beiðni barnsföður, að
föður og föðurfrændum, og
barnsins til, sje það ósjálf-

39. gr.
Nú lýsir maður, er kona hefir kent óskilgetið barn silt, því á varnarþingi
sínu, manntalsþingi eða bæjarþingi, og lætur bóka, að hann eigi barnið, og öðlast barnið þá öll rjettindi feðraðs óskilgetins barns gagnvart föður og föðurfrændum, og þeir gagnvart því.
40. gr.
Nú er óskilgetið barn skilgert samkvæmt 37. og 38. gr., og verður þá
afstaða þess til föður og föðurfrænda sem skilgetins barns. Þó getur faðir eigi
heimtað sjer fengin forráð barns, er skilgert hefir verið samkvæmt 38. gr., meðan
móður þess nýtur.

VII. Kap.
Ymisleg ákvœði.
41. gr.
Afstaða óskilgetins barns fer að íslenskum lögum, hafi móðirin íslenskan
ríkisborgararjett.
Slíkt hið sama gildir, þó að ríkisfesti móður slitni, haldist ríkisfesti
barnsins óbreytt.
42. gr.
Framfærsluskylda föður gagnvart óskilgetnu barni og greiðsluskylda hans
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gagnvart móður þess fer aö lögum lands þess, er konan álti ríkisborgararjett i,
þá er hún varð ljeltari eða vanfær, sje krafist barnsmeðlags eða framfærslustyrks
til konu fyrir fæðing barnsins.
Frekari kröfur en lögmæltar eru hjer í landi verða þó ekki teknar til greina.
43. gr.
Skilgerð óskilgetins barns fer að íslenskum lögum, hafi skilgerandi verið
ríkisfastur hjer, þá er skilgerðin fór fram.
Nú er skilgerandi útlendur, en barnið ríkisfast bjer, og er þá skilgerð
ógild, nema til komi samþykki lögráðamanns, sje barnið ósjálfráða, en ella samþykki þess sjálfs.
44. gr.
Nú er óskilgetið barn fætt áður en lög þessi gengu í gildi, og fer þá um
barnið samkvæmt þeim, frá þeim tíma.
Þó fer framfærsluskylda föður (meðlagsskylda) gagnvart barninu, nema
um hana sje samið, og skylda hans gagnvart móður þess eftir áður gildandi
lögum.
Enn fremur gilda erfðanýmæli 36. gr. eigi um önnur börn en þau, sem
fædd eru 10 mánuðum þritugnættum eftir að lögin ganga i gildi.
45. gr.
Með lögum þessum eru eftirfarandi ákvæði úr gildi numin: N. L. 5. 2.
33 og 71—74, sbr. konungsbrjef 17. febr. 1769, og D. L. 5. 2. 33 og 70—73, sbr.
2. gr. tilsk. 25. sept. 1850, N. L. 6. 13. 5, sbr. kbr. 2. mai 1732, 9. gr. i tilsk.
25. sept. 1850, niðurlag 3. gr. fátækralaganna 10. nóv. 1905, 6.-8. gr., 1. og 2.
mgr. 9. gr., 10.—13. gr. og siðari setning 1. mgr. 15. gr. sömu laga.
Þá ógildast og önnur ákvæði, er koma kunna í bága við lög þessi.
46. gr.
Lögin öðlast gildi 1. janúar 1922.

(A. VI, 8).
id.

410. Franilialflsnefiularálit

um frumvarp til laga um einkasölu á tóbaki.
*-

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta hefir orðið fyrir gerbreytingu í hv. Ed., jafnvel svo, að
fyrirsögninni hefir orðið að breyta. Áfengissalan hefir verið feld undan og tekin
upp i frumvarp um einkasölu lyfja, frv., sem óvíst er að afgreitt verði að þessu

j
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sinni. Telur meiri hluti fjárhagsnefndar þessa breytingu síður en til bóta og
horfurnar á tekjuauka fyrir rikissjóð miklu minni nú en ella hefði verið.
En með tilliti til þess, hve áliðið er nú þingtímann og hætt við að
frumvarpið dagi uppi, ef það yrði fært í sitt fyrra form, þá ráðum vjer hv. deild
til að samþykkja það óbreytt, og höfum vjer þá fyrir augum, að ekki verði sjerstök framkvæmdarstjórn fyrir tóbaksverslunina skipuð, heldur verði tóbaksverslunin sameinuð öðrum þeim verslunarfyrirtækjum, er ríkið kann að hafa á hendi.
Alþingi, 26. april 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Sveinn ólafsson,
framsm.

Þórarinn Jónsson.

j

(B. XXXI, 2).
1Í<I.

;

4lt. Wefiidarálit

um frv. til laga um breyting á 6. gr. laga nr. 48, 16. nóv. 1907, um ellistyrk
presta og eftirlaun.
Frá fjárhagsnefnd.
Það virðist vera svo sanngjörn krafa, sem frv. þetta fer fram á, og
misrjettið, sem það á að ráða bót á, svo auðsætt, en á hinn bóginn svo tiltölulega
útlátalítið fyrir ríkissjóðinn að bæta úr því, að fjárhagsnefnd hlýtur að mæla
með því, að frv. nái fram að ganga. Nefndin verður að telja það óþarft, að
færa fyrir þessu frekari rök í nefndaráliti en fram eru tekin í greinargerð þeirri,
er frv. fylgir á þskj. 136, og lætur sjer nægja að vísa til hennar.

i
i

Alþingi, 25. apríl 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.
Hákon J. Kristófersson

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Jakob MöIIer,
framsm

Þórarinn Jónsson,

Sveinn Ólafsson,
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(B. XIV,. 2).
Md.

418. SfefiKlnrállt

um frumvarp til laga um húsnæði í Reykjavík.
Frá allsherjarnefnd.
Frumvarp þetta, sem flutt er af þingmönnum Reykjavíkur og samið og
samþykt af bæjarstjórninni, hefir nefndin rætt á allmörgum fundum sínum.
Nokkru eftir að frumvarpi þessu var vísað til nefndarinnar, sendi borgarstjóri
nefndinni frumvarp til reglugerðar um húsaleigu í Reykjavík, sem bæjarstjórnin
hafði í smíðum og koma álti í stað húsaleigulaganna. Frumvarpi þessu fylgdu
breytingartillögur, sem fram voru komnar frá nokkrum bæjarfulltrúum. Frumvarpið
hafði ekki verið borið undir atkvæði í bæjarstjórninni; en borgarstjóri, sem átti
tal við nefndina um málið, taldi víst, að það yrði samþykt með þeim breytingum,
sem nefnd sú í bæjarstjórninni, er kosin var til að undirbúa málið, hefði fallist á.
Eftir allnákvæman samanburð á frumvarpinu, með breytingartillögum, og
húsaleigulögunum, þá afrjeð nefndin að skrifa borgarstjóra og mæltist til þess, að
bæjarstjórnin legði síðustu hönd á reglugerðina áður en nefndin afgreiddi málið.
Nú hefir nefndin fyrir nokkru fengið brjef frá borgarstjóra, þar sem skýrt
er frá því, að umrætt frumvarp til reglugerðar hafi verið fellt á bæjarstjórnarfundi
með eins atkvæðis mun.
Það er alkunnugt, að húsaleigulögin hafa frá öndverðu verið mjög óvinsæl af meginþorra húseigenda, enda verður því ekki neitað, að sum ákvæði þeirra
ganga mjög nærri eignarrjetti manna.
Eins og ástatt var hjer í bæ 1917, þegar lög þessi voru samþykt, þá
verður því þó tæplega mælt í gegn, að brýn nauðsyn hafi verið á þvi að gefa út
lög um þetta efni. Um hitt má auðvitað deila, hversu tekist hafi með þessa lagasmíð og framkvæmd laganna. Eftir upplýsingum þeim, sem nefndin hefir fengið
hjá borgarstjóra og fleirum, sem nefndin hefir átt tal við um þetta mál, þá virðist
víða hjer í bæ vera komið í mjög óvænt efni um sambúð og samkomulag húseigenda og leigjenda, og er svo af því látið, að það horfi sumstaður beinlínis lil
vandræða, og sje síst fyrir að synja, hversu fer að lokum, sje engu um þokað.
Þetta ástand er vissulega þess vert, að því sje gaumur gefinn, og bendir
ótvírætt til þess, að full þörf sje einhverra breytinga á lögunum.
En þó svo kunni að vera> þá dylst nefndinni það ekki, að tæplega sje gerlegt, enn sem komið er, eða á það hættandi að afnema húsaleigulögin, án þess að
nokkuð komi í staðinn, enda munu flestir vera sammála um það.
Fyrir þinginu liggja nú engar tillögur um breytingar á húsaleigulögunum
sjálfum, en hins vegar full ástæða til að það mál sje gaumgæfilega athugað, og
þykir nefndinni því ekki illa til fallið að veita einmitt bæjarstjórninni heimild til
að gefa út reglugerð um húsaleigu.
Bæjarstjórnin ætti að sjálfsögðu að standa hest að vígi með það að sníða
af verstu annmarkana, sem á húsaleigulögunum kunna að vera, gæta rjettar og
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hagsmuna beggja málsaðilja, og yfirleitt skipa þessu máli eftir þvi, sem hagkvæmast þykir og best á við.
En samkvæmt því, sem áður er sagt, að nefndinni virðist mjög varhugavert, að húsaleigulögin sjeu að svo komnu afnumin, án þess nokkuð komi í þeirra
stað, og með hliðsjón af því, hvernig um þetta húsaleigumál fór í bæjarstjórninni
fyrir skemstu, þá vill nefndin tryggja það, að húsaleigulögin falli ekki úr grldi
fyr en reglugerð um þetla efni hefir verið staðfest, ogleggurþvi til, að frumvarpið
verði samþykt með ettirfarandi

BREYTINGU.
Við 4. gr.
Orðin »þó eigi síðar en eftir 4 vikur« falli burt.
Alþingi, 2G. apríl 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Hallsson,
fundaskrifari, ineð fyrirvara.

Stefán Stefánsson.

J

Pjetur Ottesen.

(B. XXVIII, 3).
K«l.

j
j

Einar Þorgilsson,
framsm.

410. Frumvarp

til laga urn vexti.
(Eftir 2. umr. í Xd).

i

I’egar samið er um vexli af peningaláni, en ekki liltekin upphæð þeirra,
skulu þeir vera 5°« á ári.
2. gr.
Heimilt er að laka alt að fi" o ársvexti af peningaláni með veði í fast
eignunt.
3. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi nurnin lög um vexti, nr. 10, 7. febr.
1890.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþiog).

131
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(B. XXXV, 6).
Kd.

430. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 403 (Hvíldartími háseta).
Frá Hákoni J. Kristóferssyni og Jóni A. Jónssyni.
Fyrir »1. apríl« komi:
1. mars.

(B. XLV, 4).
Síd.

421. Frumvarp

til laga um sölu á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi i Siglufirði.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1- gr.
Landsstjórninni veitist heimild til að selja bæjarsfjórn Siglufjarðarkaupstaðar prestssetrið Hvanneyri og kirkjujörðina Leyning. Lndanskilið sölunni er kaupstaðarlóðin (Siglufjarðareyri), íbúðarhús prestssetursins og önnur
jarðarhús, heimatúnið þar, c. 32400 m2, hagbeit fyrir skepnur preslsins, svo
og rjettur til mótaks i jörðinni Leyningi, eftir þörfum hans.
gr.
Bæjarstjórninni er óheimilt að afhenda öðrum til eignar eða umráða
það land, er hjer um ræðir, nema til leigu um ákveðinn tíma.
2.

3. gr.
Reglur um leigu á landi bæjarins semur bæjarstjórn, og skulu þær
staðfestar af ráðherra.

(A. XXVIir, 7).
Kd.

433. Aíefndarállt

um frumv. til laga um bifreiflaskalt.
Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.
Frumvarp þetta er borið fram af stjórninni og komið frá háttv. neðri
deild. í stjórnarfrumv. er lagl til, að lagður sje skattur á mannflutningabifreiðar
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og reiðhjól með hreyfivjel, 15 kr. á hverja hestorku, og á flulningabifreiðar Vs
af því, en háttv. neðri deild hefir fært skattinn á mannflutningabifreiðum niður í
12 krónur.
Ástæður stjórnarinnar fyrir þessum skatti eru einkum þær, að bifreiðar
slíti mjög vegum, og að rjettmætt sje að leggja skalt á mannflutningabifreiðar,
sem sje »luxus«-skalt, með þvi þær geti alls eigi talist nauðsynlegar. Hins vegar
telur stjórnin flutningabifreiðar nauðsynlégri, og því beri að Ieggja Iægri skatt á
þær, enda sje svo gert í öðrum löndum.
Þegar stjórnin þannig leggur sama mælikvarða á notkun bifreiða bjer
eins og t. d. í Danmörku, þá er eðlilegt, að hún vilji leggja skatt á þær hjer
eins og þar, þar sem rikissjóðinn vantar fje. En mál þelta hefir of lítið verið
rannsakað, og þess vegna mun stjórnin hafa komist að þessari niðurstöðu.
Þegar bifreiðar komu á gang erlendis fyrir nokkrum árum, stóð þar svo
á, að búið var að leggja járnbrautarnet um löndin, nálega alstaðar, þar sem almenningsþörf var fyrir. Járnbrautirnar voru því orðnar ódj’rt samgöngutæki almennings þar. í bæjunum stóð enn fremur svo á, að búið var að leggja sporbrautir um alla bæina, þar sem þörf var á, svo almenningur gat innanbæjar
farið með þeim, eftir þörfum. Flutningstaxtinn var svo lágur fyrir styrjöldina, að
fara mátti með sporvögnum, t. d. i Kaupmannahöfn, eins langan veg fyrir eina
10 aura eins og frá Reykjavík til Hafnarfjarðar.
Járnbrautartaxtarnir hafa verið afarlágir, hjer um bil 6—7 aurar á hvern
kílómetra fyrir manninn. Og þessi flutningatæki hafa haldist áfram fyrir allan
almenning, og eigi hækkað að verulegum mun.
En ríkisfólk notar mikið bifreiðar, að mestu leyti að óþörfu, og má því
kalla þær »luxus«-áhöld þar, og því eðlilegt, að á þær sje lagður nokkuð hár
tollur, með því þau miða að eins að þvf að rýra tekjur flutningatækja almennings.
Og eins og eðlilegt er, gera Danir ráð fyrir þörfum mannflutningabílum,
á sama hátt og þeir eru hjer, og leggja skatt á þá, að eins 2 krónur á hvert
hestafl um árið. Sennilega er þessi lági tollur á lagður til þess, að slíkar bifreiðar
keppi ekki um of við járnbrautirnar og sporbrautirnar.
Hjer hjá oss er alt öðru máli að gegna. Hjer eru engar járnbrautir nje
sporbrautir. Almenningssamgöngutækin verða því að vera þau að fara fótgangandi, að nota hesta sem farartæki eða að ferðast með bifreiðum, þar sem vegirnir leyfa það. Og þetta ástand nær jafnt til fátækra sem ríkra.
Bifreiðarnar hjer verða því að skoðast sem a/menníngs-flutningatæki, en
ekki »Iuxus«-áhöld; þær koma í staðinn fyrir járnbrautirnar og sporbrautirnar,
sem oss vantar, enda ferðast með þeim jafnt fátækir sem efnamenn. Og þar sem
þær eru almenningsflutningatæki bjer, þá verður að sjá um, að þær flytji fólk
fyrir sem lœgst verð, enda er það viðurkent af þinginu, þar sem það hefir falið
stjórninni að setja bifreiðunum flutningstaxta.
En beri maður nú saman flutningskostnað annara landa t. d. á fólki,
við flutningskostnaðinn hjer, þá þolir hann engán samanburð, svo mikið er hann
hærri hjer. Vilji maður fara til Hafnarfjarðar t. d., þá kostar það nú með bifreið kr. 3,50. I Kaupmannahöfn mundi það kosta nokkra aura, eins og áður er
bent á, og með járnbraut ekki fulla 1 kr. Ög samskonar taxti hjer gildir fyrir
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lengri leiðir. Og ekkert vit virðist vera í öðru en að bera saman almenningsflalningatækin erlendis við almenningsflutningatækin hjer.
Þegar allur almenningur verður að notast við svona dýr flutningatæki,
þá er að minsta kosti ekki sanngjarnt að bæta ofan á það umferðaskatti, sem
þeir, sem ferðast, hljóta að bera einir, en ekki bifreiðaeigandinn.
Eigi verður annað sjeð en að það sje sönn neyð fyrir fátækan almenning að verða að nota biíreiðarnar, eins dýrar og þær eru í rekstri, sem meðal
annars slafar af miklu verri vegum bjer en gerist annarsstaðar, og allri aðstöðu
manna bjer til þess að ná nægilega ódýru efni til rekstrar bifreiðanna.
Ef litið er til skoðana manna í þessu efni að undanförnu, þá er auðsætt,
að öll ineðferð Alþingis á samgöngumálunum miða í þá átt að gera samgöngurnar sem ódýrastar fyrir almenning. Hvað er það annað, sem veldur því, að
strandferðaskip og flóabátar eru styrktir með stórfje? Það er vitanlega til þess
gert, að fólks- og vöruflutningar verði ekki óhæfllega dýrir, til þess að gera fátækum almenningi sem mögulegast að ferðast, og að flytja að sjer nauðsynjar sínar.
Það virðist því hin mesla ósamkvæmni i þvi, að fara að skaltleggja bifreiðasamgöngur. Meiri samkvæmni væri í því, að veita þeim stvrk, svo að flutningstaxti þeirra gæli orðið við hæfi.
Þá er eftir að minnast á slit veganna vegna bifreiðanna.
Allir vegir slitna, og því meir, sem þeir eru meira notaðir.
Langminstu slili ollu áburðarhestarnir, sem þrömmuðu fót fyrir fót.
Þar næst kumu mjóhjóluðu kerrurnar. Notkun þeirra heíir mjög vaxið, sem von
er. Og notkun þeirra hefir verið þannig, eftir að þeim fór að fjölga, að einn
maður hefir faiið með marga hesta í lest, hvern hest með kerru í eftirdragi;
þessar kerrur hafa þvi nákvæmlega þrætt sömu förin, svo að aðeins ein slík
lest hefir megnað að skera niður úr slitlagi veganna, einkum ef vegirnir eru blautir.
Þelta er þvi langversta slitið á vegunum. Þegar svo bifreiðarnar koma á eítir,
sökkva þær ofan i hjólför kerranna og víkka eðlilega förin. En þó kerrurnar
þannig skemmi mest vegina, þá kemur engum í hug að leggja skatt á þær.
Þar sem kerruumferðin er litil, slíta bifreiðarnar vegunum mjög litið,
neina þar sem ofaniburðurinn er afarlaus og ónýlur. Og sumstaðar er ofaníburður veganna svo ljelegur, að þeir mundu árlega spillast, þó engin umferð
væri um þá.
Af öllum þessum ástæðum sjer meiri blutinn sjer ekki fært að mæla með
þessu frumvarpi, og leggur til, að það nái ekki fram að ganga.
Alþingi, 28. apríl 1921.
Sig. Eggerz,
formaður.

Björn Kristjánsson,
framsm.

Guðjón Guðlaugsson.

Sigurjón Friðjónsson.

Þingskjal 423

j

(A. III, 7).
Kd.

<

1045

423. Befndarálit

um frumvarp til laga um fasteignaskatt.
Frá fjárhagsnefnd,

j
■
j

j
i
J
i

j
j
i
j

j
i
j

j

Fjárhagsnefndin hefir athugað frumvarp þelta á nokkrum fundum og
komisl að þeirri niðurstöðu að leggja til, að gerðar verði á því nokkrar breytingar, er gera skal hjer grein fyrir.
Pað, sem nefndin athugaði fyrst, var 10. gr. frumvarpsins, sem bætt var
inn i frumvarp stjórnarinnar í háttv. Nd., um það, að þriðjungur skattsins skyldi
renna fyrsta árið í sýslusjóði og bæjarsjóði.
Nefndin var öll sammála um það, að nauðsyn bæri til þess að veita
þessum sjóðum fastar tekjur, og sumir nefndarmanna voru þessu ákvæði frumvarpsins hlyntir í byrjun, en þegar nefndin fór að athuga þetta nánar, kom hún
sjer saman. um að leggja til, að þetta ákvæði væri felt í burtu. Hún sá fyrst og
fremst, að ekki gat komið til mála að halda ákvæðinu upp á reikning rikissjóðs,
eins og hv. Nd. virðist gera, og hefði þá þurft að hækka skattinn um alt að
helmingi, til þess að ekki rýrnuðu tekjur ríkissjóðsins af fasteignum úti um land,
og svo virtist nefndinni, að tekjur til sýslu- og bæjarsjóða þyrfti að leggja á fleiri
gjaldstofna en þennan, og það öllu heldur t. d. á tekjurnar, sem lagðar eru til
grundvallar fyrir tekjuskattsfrumvarpinu; en þá var vandinn, að vita hvað mikið
skyldi leggja á hvern sjerstakan gjaldstofn, nema þeir væru athugaðir allir i einu.
Þá lá næst fyrir nefndinni að athuga um það, hvað skatturinn til rikissjóðs þyrfti að vera hár, til þess að hann að minsta kosti gæfi ekki minni tekjur
en fengist eftir gildandi lögum (fasteignamatslögunum), að viðbættum skatti af
lóðum, sem er alveg nýr, og nokkurri hækkun á húsaskatli í kaupstöðum og
kauptúnum, vegna þess að veðskuldir, er á þeim hvíla, drágast ekki frá.
Samkvæmt hinu nýafsfaðna fasteignamati, ætti ábúðarskatturinn að vera
um 107000 kr., lóðaskatturinn samkvæmt trumvarpi stjórnarinnar um 07000 kr.
og húsaskatturinn um 78000 kr., eða samtals 252000 kr., en frumvarp stjórnarinnar gefur ekki alls nema 240000 kr. og það frumvarp, sem hjer liggur fyrir,
aðeins 181000 kr., og væri svo þriðjungurinn af því lagður til sýslusjóða og bæjarsjóða, þá fengi ríkissjóður aðeins rúmar 120000 kr., eða um 132000 kr. minna
en hann hefði eftir gildandi lögum og fremur lágum lóðaskatti. Nefndin setti sjer
þvi það sem takmark, að skatturinn alls til rikissjóðs yrði ekki Iægri en 250—260
þúsund krónur, og það því fremur, þegar þess er gætt, að lausafjárskatturinn
fellur niður og mikill efi er á þvi, að hann náist upp aftur með hækkuðum
tekjuskatti af landbúnaði.
í*á kom til að athuga sa'mbandið milli þessa frumvarps og fasteignamatslaganna. f þeim er svo ákveðið, að 10 ára umbætur á jörðum skyldu vera skattfríar. Þetta ákvæði er að vísu ekki svo sjálfsagt, að frá þvi mætti ekki vikja, en
samræming matsins er bygð á þessn, og það mundi valda nýju ósamræmi, ef
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farið væri að bæla þeim aftur við til skatts. Þess vegna hefir nefndin fallist á
að undanskilja þær skatti að þessu sinni, eins og gert er i fasteignamatslögunum,
og eins er með mannvirki, sem talin eru á lóðum hjer í Reykjavík, enda nemur
ekki skatturinn af þessu hvorutveggja nema um 7000 krónum.
í fasteignamatslögunum eru öll hús Ieiguliða, húsmanna, þar á meðal
þurrabúðir, og loks það af húsum sjálfseignarbænda, sem nemur meiru en hálfu
jarðarverðinu, undanskilin skatti, en í þessu frumvarpi er öllum húsum gert jafnhátt undir höfði, öll sköttuð og það jafnt. Þelta er ekki hægt að segja um annað en sje nokkuð mikil breyting, og er hætt við, að sumum komi hún á óvart
og þyki hún ekki í alla staði rjettlát. Það hefir þó orðið ofan á í nefndinni að
Iáta við það sitja að gera öll hús, sem eru einstakra manna eignir, skattskyld,
mest vegna þess, hvað sundurgreiningin milli húsa leiguliða og húsa sjálfseignarbænda er óljós, og getur aldrei staðið á steini. Á hinn bóginn var meiri hluti
nefndarinnar samdóma um það, að ekki væri rjettlátt að setja jafnháan skatt
á hús í sveitum sem í kaupstöðum og kauptúnum, og leyfir sjer því að koma
með slíka breytingu.
Eins og áður er bent á, taldi nefndin, að tekjurnar af frumvarpinu fyrir
ríkissjóð mættu ekki vera Jægri en um 260000 kr. Til þess að ná þvi takmarki,
gerði nefndin ýmsar tilraunir, og varð meiri hlutinn að lokum ásáttur um, að
skatturinn af landi og lóðum, án umbóta, væri 4 af þúsundi; af húsum i verslunarstöðum 2 af þús. og af öllum öðrum húsum 11 2 af þús.
Þetta reiknaðist nefndinni þannig:
1. Land og lóðir, án umbóta, kr. 43240732 með 4%0................... — kr. 172963
2. Hús í kaupstöðum og kauptúnum kr. 38910178 með 2°/00 ... = — 77820
3. Öll önnur hús kr. 13131200 með l1/2°/00 ................................... = — 196 96
Samtals kr. 270479
Þessar 10—15 þús. krónur, sem þarna verða fram yfir, verða, að áliti
nefndarinnar, fráleitt meira en fyrir vanhöldunum, sem verða á lausafjárskattinum við það að breyta honum í tekjuskalt, því fremur, sem tekjuskattur af landbúnaði er í gildandi lögum, en gefur þó furðu lágar tekjur, ekki aí því, að tekjurnar hafi verið svo litlar undanfarin ár, heldur af því, að tekjuskattur hefir
jafnan reynst að vera óvissar tekjur fyrir það opinbera, nema frá embættismönnum og öðrum, sem hafa haft ákveðin laun.
Þá hefir nefndin ekki getað fallist á ákvæði 9. greinar frumvarpsins,
fremur en í frumvarpinu um lestagjald af skipum. Henni virðist, að með því sje
gefinn helst til greiður aðgangur til þess að hækka skattinn, þrátt fyrir það, þó
háttv. neðti deild setti það ákvæði inn, að þelta yrði að vera samþykt af 2,3 atkvæða i sameinuðu Alþingi. Nefndin leggur því til, að þessi grein falli burt.
Samkvæmt þessu leggur nefndin það til, að háttv. efri deild samþykki
frumvarpið með eftirfylgjandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.
a. Á eftir orðinu »jarðeignum« i 1. lið komi:
að frádregnum 10 ára mannvirkjum.
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b. í staðinn fyrir »2’/»« komi:
4.
2. Við 1. gr.
2. liður orðist svo:
af húsum í kaupstöðum og kauptúnum, til livers sem þau eru notuð,
2 af þúsundi, og af öllum öðrum húsum, sem eru einstakra manna eign, l’/j
af þúsundi.
3. Við 9. gr.
Greinin falli burt.
4. Við 10. gr.
Greinin falli burt.

Alþingi, 28. apríl 1921.
Sig. Eggerz,
formaður.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari, með fyrirvara.

Björn Kristjánsson,
með fyrirvara.

Guðjón Guðlaugsson,
framsm.

Sigurjón Friðjónsson,
með fyrirvara.

(A. XXX, 31).
E<l.

424. Urpytiiijfaptiliögnr

við brtt. á þskj. 410 (Fjáraukalög).
Frá Sigurði Eggerz.
1. Við 1. tölulið, til vara:
Fyrir »kr. 45000,00« komi
................................................. kr. 40000,00
2. Við 2. tölulið, til vara:
Liðurinn orðist svo:
A eftir 3. tölulið komi nýr töluliður, svo hljóðandi:
að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs alt að 80000 kr. lán, er bæjarstjórn Vestmannaeyja kann að taka fyrir hönd bæjarsjóðs Vestmannaeyja til að greiða
rekstrarkostnað björgunar- og eftirlitsskipsins »Þórs« árið 1920.
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425. Tillaga

til þingsályktunar um, að ríkið nái eignarumráðum yfir vatnsrjettindum i Soginu o. fl.
Flutningsm.: Eiríkur Einarsson, Porleifur Jónsson og Sveinn Olafsson.
Alþingi ályktar, með skirskotun til þingsályktunartillögu frá 26. sept. 1919,
að skora á ríkisstjórnina:
Að gera nú þegar ráðstafanir til þess, að ríkið eignist eða nái öllum umráðarjetti á vatnsorku í Soginu, annaðhvort með frjálsum samningi eða eignarnámi.
Þegar ríkið hefir náð eignarráðarjettinum, eins og að framan segir, heim
ilast stjórninni að láta gera nauðsynlegar rannsóknir til undirbúnings virkjunar
Sogsins, með sjerstöku tilliti til almenningsþarfa í nálægum hjeruðum og verslunarstöðum, svo og járnbrautarlagningar frá Reykjavík austur í sveitir á Suðurlandsundirlendinu og að undirbúa fjárhagslegar framkvæmdir í nefndum fyrirtækjum.
Til framkvæmda þessu heimilast stjórninni að verja fje úr ríkissjóði, eftir
því sem nauðsyn krefur.

Ástæður.
Með þingsályktun 26. sept. 1919 ákvað Alþingi að gera ráðstafanir til
þess, að ríkið næði eignarumráðum vfir öllum vatnsrjettindum i Soginu, og fól
stjórninni rannsókn á því, sem snerti virkjun þess og hagnýtingu.
Árangurinn af þessu varð sá, að stjórnin leitaði samninga við fossafjelagið
ísland, um afhendingu þeirra vatnsrjettinda, sem það telur sig eiga í vatnsfalli
þessu. Svar fjelagsins um þetta, frá 27. nóv. 1919, er á þann veg, að það gerir
föl öll vatnsrjettindi, sem það hefir kevpt og leigt hjer á landi, í Skjálfandafljóti,
Laxá, Hvítá og Sogi, fyrir upphæð, sem svarar útlögðu fje með 5° » vöxtum til
afhendingardags, og telur þá upphæð í árslok 1919 munu verða 3—4 hundruð
þúsundir króna. — Þessu tilboði hefir eigi verið tekið, enda er það sýnilega að
eins samningsundirstaða. En fjárhagsnefnd neðri deildar hefir á fundi 27. apríl
1921 fyrir sitt leyti svarað því svo, að hún telur rjett, að stjórnin leiti samninga
við fjelagið um kaup á vatnsrjettindum Sogsins einum.
Dráttur á framkvæmd þingsályktunarinnar frá 1919 getur eigi leitt til
annars, eftir framansögðu, en að spilla aðstöðunni, hvort heldur yrði um frjálsa
afhendingu að ræða eða eignarnám, en hins vegar hefir óvissan um umráð
valnsrjettindanna lamandi áhrif á allan viðbúnað til hagnýtingar vatnsfalli þessu
af hendi ríkisins, sem lengi hefir þó vakað fyrir Alþingi, að ætti að verða sem fyrst.
Fyrir því höfum vjer álitið vert að koma fram með framanritaða tillögu,
og reyna með því að komast nær aðalmarkinu, að koma á ríkisvirkjun við
Sogið, hagnýting þess í landsins þarfir, og í sambandi við það fullnægjandi samgöngutæki milli höfuðstaðarins og framleiðsluhjeraðanna austanfjalls.
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496. Breytlngartlllögur

'j

j

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.

s

S

i
í
j

j
J
1
i

I. Frá Jakob Möller.
Við 10. gr. C, 1. a. (Sendiherra).
Fyrir »12000« komi.........................................................
Til vara:
Fvrir »12000« komi .................................................

kr.

20000
16000

II. Frá jjárveitingane/nd.
Við 12. gr. 5. (Læknavitjanastyrkir í Strandasýslu).
Liðinn skal orða þannig:
Styrkur til hreppsbúa í Árneshreppi í Strandasýslu, 600 kr., og Bæjarhrepps í sömu sýslu, 300 kr., til að
vitja læknis.................................................................................

900

III. Frá /járveitinganefnd.
Við 12. gr. 27. m. (Sjúklingar með hörundsberkla).
Liðinn skal orða þannig:
Til starfrækslu Finsensljósa ..................................

3000

IV. Frá /járveilinganefnd.
Við 12. gr. 27. r. (Yfirsetukona í Grímsey).
Á eftir liðnum kemur nýr liður:
Til Læknafjeiags Revkjavíkur, til þess að kosta umbúðasmið til útlanda
....................... .................................

8000

V. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. B. III. 4. (Krossárdalsvegur).
Á eftir liðnutn kemur nýr liður:
Öxnadalsvegur (endurveiting)..................................

10000

VI. Frá Jóni Sigurðssyni.
Við 13. gr. B. IX.
Nýr liður:
Til viðgerðar á vegi frá Hólum í Hjaltadal til
Kolkuóss, alt að..........................................................................
gegn 2000 króna tillagi frá Hólahreppi.
VII. Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Við 13. gr. C. 1.
Liðurinn orðist svo:
Til strandferða Sterlings, alt að
Alpt. 1921. A (33. löggjafarþing).

3000

400000

...........................
132
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VIII. Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Við 13. gr. C. 2.
Aftan við orðið »bátaferða« konii:
á flóum, fjörðum og völnum.
IX. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13.gr. D. III. 2. (Hábær í Vogum — Keílavík).
A eftir liðnum koma þessir nýir liðir:
a. Hólmavík — Reykjarfjörður (Kúvíkur) (endurveiting) ................................................................. kr.
b. Búðardalur — Króksfjarðarnes (endurveiting) —

60000
75000

X. Frá Eiriki Einarssyni.
Við 14. gr. A. b. 4. (Bæjargerð í Reykjaholti).
Liðurinn falli burt.
XI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. A. b. 5. (Húsabætur á prestsetrum).
Fyrir »6° 0« í athugasemdinni kemur:
3°/o.
XII. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 14. gr. B. X. (Verslunarskólar).
í stað liðanna a. og b. komi:
Til Kaupmannaíjelagsins, Verslunarmannafjelagsins
og Sambands ísl. samvinnufjelaga i Reykjavík, til þess að
halda uppi skóla fvrir verslunarmenn, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/r kostnaðar ..................

—

12000

XIII. Frá fjárveilinganefnd.
Við 14. gr. B. XII. 2. a. (Kvennaskóli á Blönduósi).
Fyrir »15000« kemur:................................................

—

15G00

—

1000

XIV. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 14. gr. XIV. a.
Fyrir »Unglingaskólar í kaupstöðum...............að
öðru jöfnu« í athugasemdinni komi:
Af upphæðinni skal þó veita skólanum á Núpi i
í Dýrafirði 5000 kr. á ári, Hvítárbakkaskólanum 5500 kr„
Hvammstangaskólanum 4000 kr. og skólum á ísafirði,
Seyðisfirði og Húsavík 3000 kr. hverjum.
XV. Frá Jakob Möller.
Við 14. gr. XIV. c. (Skólinn í Bergstaðastr.).
Fyrir »600«.................................................................
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XVI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 15. gr. 3. e. (Kaup á listaverkum).
Fyrir »3000« kemur.................................................. kr.
XVII. Frá jjárveitinganefnd.
Við 15. gr. 8 (Bókmentafjelagið).
Nýr liður:
Til sama, til þess að styrkja útgáfu bókar um
norræn viðurnefni .................................................................
XVIII. Frá Eiriki Einarssgni.
Við 15. gr. 11.
Nýr liður:
Til útgáfu þjóðsagna Jóns Árnasonar..................
Styrkurinn greiðist eftir tillögum stjórnenda Bókmentafjelagsins og Sögufjelagsins í sameiningu.
XIX. Frá fjárveilinganefnd.
Við 15. gr. 47.
Nýr liður:
Til Brynjólfs Stefánssonar, námsstyrkur

..........

5000

—

1500

—

5000

—

2000

—

21000

XX. Frá Jóni Sigurðssyni, Birni Hallssyni og Pjelri Ottesen.
Við 16. gr. 3.
Athugasemdin við slyrkinn til búnaðarfjelaga orðist svo:
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna eftir
dagsverkatölu og varið til verkfærakaupa og slyrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna, eða lagður í
fjelagssjóð.
XXI. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 16 gr. 5. b.
Liðurinn orðist svo:
Til skóggræðslu .........................................................
XXII. Frá Pjetri Pórðarsyni.
Við 16. gr. 5. b.
Fyrir »Laun skógarvarða og til skóggræðslu« komi:
Til skóggræðslu.
XXIII Frá fjárveitinganefnd.
Við 16. gr. 32.
Nýr liður:
Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:
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a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsuppbót
.......................................... kr.
7700
enda tekur hann enga borgun fyrir
leiðbeiningu eða vinnu við þá
húsagerð.
b. Ferðakostnaður, alt að.................. —
1000
c. Skrifstofukostnaður
.................. —_____600 kr,

9300

XXIV. Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 16. gr. 35.
Nýr liður:
Eftirgjöf á láni til Suðurfjarðarhrepps, vegna raforkustöðvarinnar
................................................................. —

15000

XXV. Frá Birni Hallssyni.
Við 16. gr. 36 (Halskipabryggja á Búðareyri).
Fyrir »10000« koma.................................................

—

12000

XXVI. Frá fjárveitinyanefnd.
Við 16. gr. 40.
Nýr liður:
Til útgerðar björgunarskipsins »Þórs« í Vestmannaeyjum.........................................................................................

—

45000

XXVII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 16. gr. 41.
Nýr liður:
Til sjómannahælis og gislihúss Hjálpræðishersins
á ísafirði ................................................................................. —

10000

Til

vara

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

—

5000

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

—

3000

XXIX.Frá fjárveitinganefnd.
Við 18. gr. II. d. 17. (Ingibjörg Sigurðard.)
Fyrir »300« kemur .................................................

—

400

XXX. Frá fjárveitinganefnd.
Við 18. gr. II. i. 5. (Páll Erlingss.)
Fyrir »500« kemur ..................................................

—

1000

XXVIII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 16. gr. 45.
Nýr liður:
Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli
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Við 18. gr. II. i. 7.
Nýr liður:
Til ekkju Þorsteins fiskimatsmanns Guðmundssonar .........................................................................................
XXXII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 19. gr.
Ný málsgrein:
20000 krónum af fjárhæðinni skal varið lil að
endurgreiða Ásgeiri kaupm. Pjeturssyni nokkurn hluta af
síldartunnutolli frá árinu 1919.
XXXIII. Frá fjárvcitinganefnd.
Við 21. gr. 5.
Nýr liður:
Dalasýslu til kaupa á jörðinni Hjarðarholti
fyrir skólasetur 30000 kr., gegn þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn 6°/o í ársvöxtu og endurgreiðslu
á 30 árum.
XXXIV. Frá Pjetri Pórðarsgni.
Við 21. gr. 5.
Nýr liður:
Vigfúsi Guðmundssyni, veitingamanni í Borgarnesi,
gegn tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn 6% í
ársvöxtu og endurgreiðslu á 16 árum, 8000 kr.
XXXV. Frá fjárveitinganefnd.
Á eftir 21. grein kemur ný grein, er svo hljóðar:
Stjórninni er heimilt að ábyrgjast alt að 500000
króna lán fyrir klæðaverksmiðjuna Álafoss.
Ábyrgðin er veitt með þessum skilyrðum:
1. Að verksmiðjan segi stjórninni allan sinn hag, og telji
stjórnin fyrirlækið trygt.
2. Að ríkið fái veð í eignum og mannvirkjum verksmiðjunnar og þær tryggingar aðrar, er stjórnin telur nauðsynlegar.
3. Að ríkið hafi sjerstakan mann til eftirlits með öllum
rekstri fyrirtækisins, enda greiði verksmiðjan þeim
manni kaup, er um semur.
XXXVI. Frá fjárveitingane/nd.
Við 22. gr.

Fyrir »400 kr. . . . fyr segir« kemur:
1000 kr. án uppbótar.
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XXXVII. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 23. gr.
Aftan við greinina bætist nj’ málsgr., svo hljóðandi:
Ef fjármálaráðherra telur, að tekjur hrökkvi ekki
fyrir gjöldum samkvæmt lögum þessum, er honum heimilt
að fresta eða fella niður greiðslu, eftir því sem honum
þykir fært, á þeim fjárveitingum, sem eru ekki ákveðnar
í öðrum lögum en fjárlögunum.

(A. XXX, 32).
Eil.

437« Breytingartillögur

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
I. Frá samgöngumálanefnd.
Við 5. gr.
Á eftir 12. lið komi 2 nýir liðir, svo hljóðandi:
a. Til mótorbátsferða milli Grímseyjar og lands árið
1921, alt að
................................................................. kr.
Slyrkurinn veitist eftir tillögum sýslunefndanna í
Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslum.
b. Til mannflutningaferða milli Borgarness og Reykjavíkur á hentugum tímum, alt að.................................. -

1000,00

250,00

II. Frá Karli Einarssyni.
Við 5. gr.
Á eftir 13. tölulið komi nýr liður, svo hljóðandi:
Skaðabætur til fyrv. stöðvarstjóra í Vestmannaeyjum,
A. L. Petersen
................................................................. — 17000,00
Til vara ....................................... — 10000,00
III. Frá Guðmundi Guðfinnssyni.
Við 9. gr. 4. (Ekkja Matthíasar Jochumssonar).
Fyrir »1200 kr. ásamt dýrtíðaruppbót eftir launalögum .......................................... — 2848,00« komi:
2000 kr., ásamt dýrtíðaruppbót eftir launalögum.......... —

4400,00

Þingskjal 427—42$

1055

IV. Frá fjárveitinganefnd.

Vjð 11. gr.
Á undan 1. lið koma tveir nýir liðir:
a. að ábyrgjast nauðsynleg rekstrarlán handa Landsbankanum.
b. að ábyrgjast alt að 325 þúsund kr. viðbótarlán fyrir
Reykjavíkurkaupstað til rafveitunnar.
V. Frá fjárveitinganefnd.
Við 11. gr. 1.
Á eftir orðunum »alls byggingarkostnaðar« kemur:
gegn þeirri ábyrgð, er stjórnin tekur gilda.

(B. XVII, 6).
flúl.

4«8. Lög

um breyting á lögum nr. 71, írá 14. nóv. 1917, um vátrygging sveitabæja og
annara húsa í sveitum, utan kauptúna, svo og um lausaíjárvátryggingu.
(Afgreidd frá Nd. 29. april).
1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Sveitarfjelögum á íslandi er heimilt að stofna með skylduábyrgð brunabótasjóði fyrir bæi og hús í hreppum, utan kauptúna.
Brunabótasjóðir þessir geta enn fremur trygt lausafje hreppsbúa gegn
eldsvoða, þó þannig að samanlögð vátryggingarupphæð lausafjár hvers hrepps,
sem trygt er, nemi aldrei meiru en ’A af samanlagðri vátryggingarupphæð
húsa í brunabótasjóði hreppsins.
Ákvæðin um tryggingu lausafjár koma ekki til framkvæmda fyr en
íengin er endurtrygging erlendis.
Lög þessi takmarka verksvið brunabótasjóðanna, en fyrirkomulagið
skal ákveðið i reglugerð.
2. gr.
2. gr. laganna orðist þannig:
Brunabótasjóður bætir ®/6 alls þess brunaskaða á húsum og lausafje,
válrygðu í sjóðnum, sem eiganda, konu bans eða nánustu erfingjum verður
eigi kent um að hafa valdið með ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, og gildir
það án tillits til byggingarefnis hússins, nema brunaskaði sje svo lítill, að ekki
nemi 50 krónum í húseign eða lausafje, sem er 2000 kr. virði eða meira, eða
l°/o i minni húseignum eða lausafjáreign, en þá skal eigandi hafa skaðann
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óbættan. Til brunaskaða teljast skemdir á trygðum húsum eða lausafje, seiri
stafa af björgunartilraunum.
3. gr.
í staðinn fyrir »fari eigi fram úr 6000 kr.« i 4. gr. laganna komi:
fari eigi fram úr 12000 kr.
4. gr.
í staðinn fyrir »þó hærra verði nemi en 6000 kr.« í 5. gr. laganna komi:
þó hærra verði nemi en 12000 kr.
5. gr.
6. gr. orðist svo:
Hvergi má tryggja þann sjötta hluta húsa eða lausaljár, sem ekki er
vátrygður samkvæmt lögum þessum.
6. gr.
11. gr. orðist þannig:
Nú stofnar hreppur brunabótasjóð samkvæmt lögum þessum, og skal
þá s^’slumaður nefna til skoðunarmenn, tvo eöa fleiri í hreppi, eftir því sem
sveitarstjórn ákveður nánar, til þess að gera lýsing og virðing allra húsa, sem
vátryggjast eiga isjóðnum; enn fremur virða lausafje það, sem óskast vátrygt,
og annað það, er reglugerð mælir fyrir. Skulu þeir vinna eiö að starfi sínu.
Endurvirðing fer fram á hverjum 10 ára fresti. Eigandi eða leigjandi húseignar
eða lausafjár getur krafist yfirviröingar á sinn kostnað, og dómkveður þá sýslumaður til þess 4 menn óvilhalla. Fyrir skoðun þá, er fer fram við stofnun
hrunabótasjóða, greiða sveitarsjóðir kr. 2,50 á hýli hverjum skoðunarmanni.
Fyrir skoðunarkostnað við endurvirðingar og önnur störf skoðunarmanna
skal launa sem reglugerð ákveður.
7. gr.
í stað orðanna »Nú eru hús veðsett, sem vátrvgð eru samkvæmt lögum þessum,« í upphafi 14. gr. komi:
Nú er hús eða lausatje veðsett, sem vátrygt er samkvæmt lögum
þessum.
8. gr.
A eftir 15. gr. komi ný grein, er verði 16. gr. og hljóði þannig:
Vátryggjendum er heimilt að taka lausafje sitt úr hrunabótatryggingu
hrunahótasjóðanna við áramót, að undangenginni uppsögn með 3 mánaða
fresti, og hafi vátryggjandi greitt iðgjald sitt til þess tima, er hann fer úr
fielaginu.
9. gr.
í stað orðanna »Til stofnunar þessa sjóðs veitast 10000 kr. úr landssjóði« í niðurlagi 17. gr. konri:
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Ríkissjóður greiði sem stofnfje til hins sameiginlega brunabótasjóðs
20 þús. krónur.
10. gr.

18. gr. verði 19. gr. og orðist þannig:
1 hinum sameiginlega brunabótasjóði skal endurtryggja helnhng þeirra
6,« bluta allra híbýla annara húsa og lausafjár, sem válrygt er i brunabótasjóði hreppanna. Helmingur allra fastra iðgjalda frá vátryggjendum gengur
til endurtryggingar. Stjórnarráð Islands mælir fvrir um gjalddaga og greiðslu
endurtryggingariðgjalds.
11. gr.
22. gr. verði 23. gr. og orðist svo:
Nú fær stjórnarráðið líkur fyrir, að of há sje brunabótavirðing á búsum eða lausafje i fleiri eða færri af hreppum þeim, er stofnað hafa brunabótasjóði samkvæmt lögum þessum, og er þvi þá heimilt að skipa fyrir um
endurvirðingu. Lækki virðing á þeim húsum eða lausafje til jafnaðar við endurvirðingu, greiðist kostnaðurinn við hana úr brunabólasjóði hlutaðeigandi
hrepps, en standi hún í stað eða hækki, greiðist kostnaðurinn úr hinum
sameiginlega brunabótasjóði.
12. gr.
Þá er lög þessi liafa öðlast staðfestingu konungs, skal færa þau inn í
meginmál iaga nr. 71, 14. nóv. 1917, og gefa þau út svo brevtt.

(A. XLI, 7).
IWrt.

420. BreytlngarttllÖ(pir

við frv, til fjárlaga fyrir árið 1922.
Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi.
Við 15. gr. 21.
Nýir liðir:
a. Til Jakobs Jóhannessonar, til þess að vinna að orðabók
þeirri, er getur í 21. lið, 3000 kr. með verðstuðulsuppbót kr.
b. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að vinna að söniu
orðabók......................................................................................
Við 21. gr. 2.
Nýr liður:
Stefáni skáldi Sigurðssyni frá Hvítadal 10000 kr., til jarðræktar og
húsagerðar á jarðarhluta þeim, sem hann hefir keypt, við þeim
tryggingum, er stjórnin telur gildar, og 6°'o í vöxtu og greiðslu
á 20 érum.
Alþt. 1921. A. (33. lðggjafarping).

133

6600
2500
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(B. LVIII, 1).

Wd.

430. Frunivarp

til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna.
Frá fjárveitinganefnd.
1- gr.

Bæjarfógetinn á Siglufirði skal bafa sömu laun og sýslumenn í lægra
launaflokki, sbr. launalógin, 11. gr. 3. málsgrein.
Fjórða málsgreiniu fellur burt.
2. gr.
Við 15. gr. launalaganna (Póstmenn) bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Dyravörður hefír að árslaunum, auk ókeypis húsnæðis, ljóss og hita, 1500 kr.
3. gr.
I 19. gr. (Skógrækt) verður 2. málsgrein þannig:
Skógarverðirnir á Vöglum og Hallormsstað og skógarvörðurinn í Arness-,
Rangárvalla- og Veslur-Skaftafellssýslu hafa að árslaunum 1200 kr.
4. gr.
Við 23. gr. (Háskólinn) bælist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Dyravöröur hefir að árslaunum, aukókeypis húsnæðis, ljóss og hita, 1600 kr.
5. gr.
Byrjun 2. málsgreinar í 26. gr. (Eiðaskólinn) orðast svo;
Við skólann skulu vera 2 kennarar, og hafa þeir að byrjunarlaunuin 2000
kr. á ári o. s. frv.
6. gr.
28. gr. (Stýrimannaskólinn og Vjelstjóraskólinn)

Önnur málsgrein í
orðast svo:
Kennarar við skóla þessa hafa að byrjunarlaunum 3000 kr. á ári, en
launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr., upp í 4200 kr.

7. gr.
Launahækkanir þær, er um ræðir í lögum þessum, gilda frá 1. jan. 1921.
Þó fá þeir kennarar, sem nú eru settir, ekki launabætur þessar, fvr en þeir verða
skipaðir fastir kennarar.
Greinargerð.
Um ástæður viðvíkjandi þessu frumvarpi skal vfsað til framsöguræðu í
fjáraukalögunum fyiir árin 1920 og 1921,
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Md.

431. Tlllaga

til þingsályktunar um landsverslunina.
I-'rá meiri hluta viðskiftamálanefndar.
Neðri deild Alþingis ályktar að fela stjórninni að láta starfsemi landsverslunarinnar til næsta Alþingis beinast aðaliega að þvi, að selja fyrirliggjandi
birgðir og innheimta úlistandandi skuldir, svo að næsta Atþingi geli tekið ákvörðun um iok íyrirtækisins, ef þá þykir ekki nauðsyn að balda þvi lengur áfram.

Greinargerð.

Landsverslunin, sem skömmu eftir óíriðarbyrjun var hjer upp tekin seni
óbjákvæmileg ófriðarráðstöfun og rekin hefir verið fyrir fje rikissjóðs, hefir verið
eitt af aðalviðfangsefnum viðskiftamálanefndarinnar. Hefir nefndin baft málið til
athugunar á mörgum fundum og fengið ítarlegar upplýsingar um starf og rekstur
verslunarinnar, og nolið þar kunnugleika núverandi forstjóra verslunarinnar, sem
sæti á i nefndinni, en hann befir með alúð og nákvæmni unnið að því að láta
nefndinni i tje allar þær upplýsingar og skýringar, sem bún hefir óskað eflir.
Um tildróg landsverslunarinnar og nauðsyn bennar undanfarin ófriðarár
þykir ekki ástæða til að fjölyrða hjer, þvi að þau atriði munu öllum kunn. Viðvíkjandi starfsemi hennar og rekstri höfum vjer til yfirlits gert eftirfarandi samdrátt úr reikningum hennar, sem sýnir aðalniðurstöðu rekstrarins ár frá ári.
Samdráttur
úr reikningum Landsverslunarinnar frá 1914 til ársloka 1920.
Vörusala
1914 —3",i T7 . . .
1917 30 4—3« 12 . .
1918........................
1919........................
1920 ........................

1
3131619,00, +
7764954,001
16293231,00*
20865949,00*
11506000,00! -5i
59561753,00

Arður

Vöruleifar Samanl.
Voruleitar varasjóður

Útist.
skuldir
i

313505,37 703250,70 556306,60
590000,00 3011917,18,4225237,88
418534,40 1568875,87 7325927,55
860932,79 1348558,00 1987772,90
347566,44 1995967,39 2279271,09

313505,37
903505,37
1322039,77
2182972,56
1835406,12

Til skýringar skal þess getið, að í dálkinum »Vörusala« felasl allar seldar
vörur, að meðtöldum kostnaði og álagningu; dálkurinn »Arður« sýnir rekstrarafgang hvers árs, þar i talinn arður af vörusölu, gengismismun o. fl.; i næsta dálki
felast eingöngu skuldir bjerlendra viðskiftamanna verslunarinnar, eins og þær eru
i hver árslok, en i síðasta dálkinum er varasjóðurinn samanlagður frá ári til árs.
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Nefndin vill og geta þess, að hún befir að eius hafl tii atkugunai aðalreikninga verslunarinnar og aðalreikningsbækur, en enga rannsókn gert á cinstökum ráðstöfunum eða daglegri bókfærslu.
Frá því verslunin byrjaði 1914 og til 30. april 1917 var hún rekin beinlínis undir umsjón atvinnumáladeildar stjórnarráðsins. Eins og samdrátlurinn
sýnir, var viðskiftaveltan Iítil á því timabili, i samanburði við það, sem síðar
varð. Frá þessu timabili bcfir nefndin ekki haft annað til meðferðar en lokareikning tímahilsins. Frá 1. maí 1917 hefir verslunin verið rekin senr sjálfstæð
stofnun með sjerstakri stjórn, og eftir það pykst veltan mjög mikið, og stafaði
það i fyrstu af því, að ráðstafanir ófriðarþjóðanna gerðu það óbjákvæmilegt, að
draga miklu meira af versluninni í hendur ríkisins en áður hafði verið.
í ófriðarlokin átti verslunin miklar birgðir af kolum og salti, sem hún
seldi ineð miklu tapi. Tapið nam:
á salti................................................................. kr. 499936,84
á kolum...................................................... ...... ... — 1036153,78
Samtals kr. 1536090,62
Pelta tap er ekki talið versluninni til útgjalda i reikningum þeim, sem
ofanritaður samdráttur er tekinn úr. Ákveðið hefir verið, svo sem kunnugt er, að
láta rikissjóð borga þetta tap og vinna það upp með sjerstökum tolli á kolum
og salti. Ef landsverslunin hefði átt að bera tapið, væri varasjóður hennar auðvitað þeirri upphæð lægri, en mundi þó hafa numið sainkvæmt reikningunum i
árslok 1919 kr. 646881,94.
Niðuistaðan af verslunarrekslrinum 1920 er sú, að varasjóðurinn lækkar
um kr, 347566,44, og er sú upphæð þá reikningslegur halli á rekstrinum það ár.
Orsökin er sú, að verslunin átti miklar b'rgðir af kolum i árslok 1920, og var
ákveðið að færa verð á þeim niður úr 300 kr. i 200 kr. tonnið frá áramótum,
en þessi verðlækkun vörubirgðanna er tekin inn á reikninginn fyrir 1920, og
nemur hún kr. 818594,56. f*ar upp í kemur svo viðskiftahagnaður ársins 1920,
sem stafar að löluverðu leyti frá gróða á gengi doilara.
Viðvíkjandi horfum fyrir afkomu verslunarinnar yfirstandandi ár, verður
að geta þess, að snemma á árinu var söluverð kolanna enn fæit niður úr 200 kr.
í 140 kr. fyrir tonnið, og hlýtur það tap, sem af þessu slafar, að rýra mjög útkomuna á þessu ári, jafnvel svo, að rekstrarhalli komi fram á ársreikningnuin
og varasjóðurinn minki eitthvað þess vegna.
Til frekari glöggvunar uin það, hvemig högum verslunarinnar er nú
háttað, er hjer birtur útdráttur úr efuahagsreikningi hennar 31. des. 1920.
E i g n i r.
Fasteignir
.................................................
Ýins áhöld .................................................
Vörubirgðir.................................................
Inneignir i böukum ..................................
Skuldir innl. viðskiftain. ;.........................
Skuldir útbúa verslunarinnar ..................
Víxlar .........................................................

kr.
—
—
—
—
—
—

142141,93
13219,20
2279271,09
1370684,46
764914,64
562496,65
831585,56

8. Peningar í sjóði..............................................

—

915848,97

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samtals

kr. 6880162,50
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S k ul d i r.
Inneign innl. viðskiftamanna .................... kr. 28903,21
Inneign úllendra viðskiftaro......................... — 1950450,04
Inneigu ríkissjóðs.......................................... — 2941754,01
Fyrningarsjóður............................................ — 23649,12
Ólokin viðskifti ............................................ — 100000,00
Varasjóður .................................................... — 1835406,12
Samtals kr. 6880162,50

Af vörubirgðunum eru kr. 1463266,44 í kohrtn og koksi, hitt í öðrurn
vörum.
Af 6. eignalið, skuldum útbúanna, er nái. 160000 kr. í vöruleifum og
nál. 400000 kr. í útistandandi skuldum hjá skiftavinum útbúanna.
Útistandandi skuldir verslunarinnar hafa því verið alls uin síðastliðin
áramót:
Samkv. 5. eignalið ......................................... kr. 764914,64
Hjá úlbúunum .................................................... — 399467,19
Víxilskuldir........................................................... — 831585,56
Samtals kr. 1995967,39
Nefndin hefir haft til athugunar skrár yfir þessar útistandandi skuldir
allflestar, og telur nieiri hl., að gera verði ráð fyrir einhverri rýrnun á þeim, seni
ekki er tillökumál, þar sem um svo mikla vellu er að ræða og svo þröngt sem
nú er i ári, og er ekki unt að segja fyrirfram, hve mikil sú rýrnun kann að veröa,
en ekki er sjáanlegt, að hún þurfi að verða mjög veruleg.
Að öllu athuguðu telur meiri hlutinn óhælt að áætla, að varasjóður
verslunaiinnar muni verða um næstu áramól full 1 milj. kr., ef fyrirtækinu verður þá lokið, og er það nokkru minna en sú upphæð, sem rikissjóður greiðir
versluninni til þess að standast hið fyrra tap á koluin og salti.
Því fer injög fjarri, að nefndin vilji álasa ríkisstjói ninni eða stjórn landsverslunarinnar fyrir það, að hafa ekki gert þessa ófriðarráðstöfun að gróðafyrirtæki. Meiri hluli nefndarinuar vill ekki heldur fara út i neinn samanburð á aðstöðu landsverslunar og fijálsrar verslunar, en einungis benda á, að auk þeirrar
aðsloðar, sem ríkissjóður veitir fyrirtækinu með greiðslu kola- og salltapsins, þá
hefir verslunin haft nijög hagkvæin afnot af skipastól landsins og sluðst við takmarkanir á innflutningi á vissuin vörutegundum til annara, og þelta alt á þeim
tiinum, er innflulningur á vörum gat tæpast gefið tap.
Þegar gera skal tillögur og taka ákvarðanir uin fraintíð þessa verslunarrekstrar rikisins, virðist oss fyrst verða að Iíta á það, að aldrei rnundi hafa verið
til hans stofnað, ef ekki hefðu gersl þeir viðburðir í heiminuni, sein komu meiri
truflun á alt viðskiftalíf en dæmi eru til áður. Er þá einkum átt við það, að
allskonar hömlur lögðusl á verslun og siglingar, og það svo, að stjórnir ófriðarþjóðanna heimtuðu afskifti viðkomandi ríkissljórna uin út- og innflulning, og
varð þetta þess valdandi og beinlínis orsök þess, að til landsverslunar var gripið.
Það hefir þó eflaust vakað jafnt fyrir þingi sem þjóö, að hjer væri að
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eins um bráðabirgðaráðstöfun að ræða, sem afnema bæii, þegar alt kæmist
á rjettan kjöl að ófriðnum loknum.
Má í þessu sambandi benda á útflutningsnefndina, sem i raun rjettri eigi
var annað en landsverslun með afurðir landsmanna, og að ráði allra aðslandenda var afnumin þegar í ófriðarlokin.
Landsverslunin aftur á móti, sem eingöngu hefir haft með inntlutning
nauðsynja að gera, hefir nú starfað á þriðja ár eftir ófriðarlok, en ýmsar ástæður hafa verið þess valdandi, að eigi hefir þótt tiltækilegt að leggja hana niður til
þessa tima.
Aðalstarf nefndarinnar í þessu máli hefir því verið að íhuga, hvorl eigi
væru nú komnir þeir tímar, að ríkissjóður gæti slepl fram af sjer þeirri miklu
ábyrgð, er óumflýjanlega hlýtur að fylgja svo áhættumiklum verslunarrekstri
sem hjer hefir verið um að ræða, og hvort kaupmenn og kaupfjelög muudu nú
ckki geta tekið til fuils við innflutningi nauðsynja, sem eðlilegast og sjálfsagðast
cr, að verslunarstjettin hafi með höndum.
L’m þefta aðalatriði hefir ineiri hlutinn komist að þeirri niðurslöðu, að
áhættulaust muni vera fyrir eðlilega innflutninga til Iandsins, þóll nú þegar verði
ljett af rikissjóðnum þeirri óeðlilegu ábvrgð, er innflutningur á nauðsynjum landsmanna óumflýjanlega hefir í för með sjer með lækkandi verðlagi, og fer þá aðalinnihald framanritaðrar tillögu í þessa átt.
A hinn bóginn liggur það í augum uppi, að jafnumsvifamiklu verslunarfyrirtæki og Landsverslunin er, er eigi hægt að lúka á einum degi eða tiltölulega
skömmuin tima, enda talsverðar vörubirgðir fyrirliggjandi, sem ráðstafa þarf, og
skuldir útistandandi, sem eigi verða krafðar ineð dagsfresti.
Með tilliti til þessa hefir nefndin eigi viljað ákveða nje einskorða niðurlagning verslunarinnar, en meiri hluti nefndarinnar leggur það til, að yfirstandandi ár verði notað líl þess að selja fyrirliggjandi vörubirgðir, sem nú eru að
eins: kol, hveiti, iúgmjöl, haframjöl og sykur, og að verslunin ráðist eigi í frekari iunkaup á þessuin eða öðrum vörum, nema hvað sjálfsagt er, að við núverandi kolabirgðir verði svo bætt, að þær verði seljanlegar án mikillar rýruunar,
og að þeim 150 smálestum af sykri, sem verslunin þegar hefir keypt í Danmörku,
eu ókomnar eru til landsins enn, verði bælt við og seldar. t’á telur og meiii hluti
nefndarinnar rjett og sjálfsagt, að sljórnin hafi vakandi auga á steinolíuversluninni
og gripi þar inn í ineð rikisiekslri, ef nauðsvn krefur.
Rekstur verslunaiinnar á þessum grundvelli Ieiðir að sjálfsögðu lil þess,
að sölu birgðanna og innheimlu skulda verði lokið fyrir næstu áramót, svo að
stjórn Landsverslunarinnar þá geti haft endanleg reikningsskil tilbúin og að næsta
þing taki þá endanlega ákvörðun um slit eöa framhald verslunarinnar.
Alþingi, 29. apríl 11)21.
Jón Porláksson.
form.

Pjetur Ottesen.

Ólafur Proppé.
tramsm. meiri hl.
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(A. VII, 2).
Nd.

432. Mefmlarállt

um frunivarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir á mörgum fundum rætt frumvarp þetta, sett undirnefnd til
rannsóknar á því og lsitað sjer ýmsra gagna til samanburðar og skýringar, jafnframt og hún hefir oröiö að hafa fyrir augum afdrif og örlög margra annara
tekjuaukafrumvarpa í þinginu.
Fyrirkomulag það, sem frv. þetla byggir á, er svo mjög frábrugðið eldri
skattalöggjöf landsins, að trauðlega verðui sjeð, hvernig það á við landshætti eða
reynist, fyr en venjan og reglur þær, se n um framkvæmdina verða settar, hafa
notið sín um nokkur ár.
Einn aðalvandinn við að setja slík lög sem þessi er það reikula verðgildi peninga og annara verðmæta, ekki síst vinnunnar, og óvissan um það,
hvernig þetta skipast, þegar stundir Ií3a og ölduganginn frá heimsstyrjöldinni
lægir. Á því veltur mjög um haldkvæmi eða óhaldkvæmi slikra laga.
Skattstiga þeim, sem í 6. gr. frv. er, virðist þannig ekki mikil ástæða til
að breyta eftir viðhorfinu á þessum tíma, nema þá á þann veg að fjölga þrepum
og smækka þau við háar tekjur, 20000 kr. og þaðan af meira, en stórfeld breyting á vinnulaunum og öðrum verðmætum getur auðveldlega haggað öllu samræmi hans.
Þetla á síður við um skatlstigana í 7. gr. og 15. gr., en þó taka verðmætibreytingarnar allmjög til stigans í 15. gr., og verður með þessu fyrirkomulagi eigi náð því gjaldþolsmarki, sem hið forna meðalverð landauranna veitti.
Nefndin hefir þó orðið sammála um að láta alla þessa skattstiga óbrevlta,
enda hafa þeir eigi valdið eins mikluin ágreiningi í nefndinni eins og ýms önnur ákvæði frumvarpsins, svo sem ívilnanir uni skaltgreiðslu fyrir samvinnufjelög,
frádráttur skaltþegna á því, sein skattfrjálst virðist eiga að vera, og varnir gegn
misrjetti við þá í framkvæmd laganna.
Engar verulega róttækar breytingar hefir nefndin sjeð sjer fært að gera
á frv., en til að komast að heildartillögu, og þannig, ef koslur væri, að flýta fyrir afgreiðslu málsins, sem eigi má daga uppi, vegna tekjuþarfarinnar, hafa einstakir nefndarmenn takmarkað kröfur sínar og stilt þeiin í hóf. Hefir þannig
unnist nær einróma samkomulag um að ráða hv. deild til að samþykkja frumvarpið ineð eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 3. gr.
Fyrir »5« í næslsíðustu máisgrein komi:
3.
2. Við 7. gr.
Aftan við greinina bætist ný málsgrein, þannig:
Af skattskyldum tekjum þeirra fjelaga, sem um ræðir í 3. gr. b,
greiðist jafnan 6®/o.
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3. Við 9. gr.
Aftan af annari málsgrein falli:
»Að öðru ...... önnur fjelög«.
4. Við 11. gr. c.
a. 2. og 3. málsliður orðist svo:
Enn fremur má draga frá tekjum þeirra manna, sem eigi eru að
lögum skyldir til að tryggja sjer eða konum sínum lífeyri, iðgjöld
af slíkum lífevri eða lífsábvrgð, seni greidd hafa verið, þó ekki
bærra iðgjald nje af hærri tryggingarupphæð en embættismanni
með sömu tekjum ber að kaupa. Að öðru leyti skulu iðgjöld af
lífsábyrgðum eigi dregin frá skaltskyldum tekjum.
b. í síðustu málsgrein eftir »til hjúahalds« komi:
nema til atvinnurekstrar sje.
5. Við 13. gr.
Fyrir »sem eru skattfrjálsar .......... þess almanaksárs« komi:
en 1000 kr., ef um hjón er að ræða, sem samvisluin eru, og er sú
upphæð skattfrjáls. Enn fremur fn.infærslueyrir fyrir börn (þar með talin
stjúpbörn, kjörbörn og fósturbörn, sem ekki er greitt fast meðlag með), 300
kr. fyrir hvert, ef þau eru ekki fullra 14 ára í byrjun þess almanaksárs.
6. Við 18. gr.
Örðið »fatnaður« í 6. linu falli burt.
7. Við 31. gr.
Fyrir »upp á æru og samvisku« komi:
að viðlögðum drengskap.
8. Við 38. gr.
Fyrir »sem tekju .............. hækkað hjá« í niðnrlagi annarar málsgreinar komi:
sem tekju eða eignamati hellr verið brevtt hjá.
9. Við 43. gr.
Fyrir »til heimilis hjá honum« komi:
heimilisfastir bjá honum á gjalddaga.
Alþingi, 28. apríl 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Hákon J. Kiistófersson.

Sveinn Ólafsson,
framsm.

Porl. Guðinundssou.

Jakob Möller,
með fyrirvara.

Þórarinn Jónsson.

(B. LIX, 2).
llid.

4S3. Frumvarp

til laga um útflutningsgjald.
Frá fjárhagsnefnd.
L gr.
Af öllum islenskum afurðum, sem fluttai eru til útlauda, nema síld,
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fóðurmjöli, fóðurkökum og áburðarefnum, skal greiða í rikissjóð l°/o gjald af
verði afurðanna.
2. gr.
Gjaid það, er ræðir um í 1. gr., skal miða við söluverð afurðanna með
umbúðum, íluttra um borð í skip (fob) á þeirri höfn, er þær fyrst fara frá, eða
söluverð erlendis (cif), að frádregnu flutnings- og ábyrgðargjaldi tii útlanda og
miðilsgjaldi. Gt afurðir eru sendar óseldar, skal lögreglustjóri ákveða gjaldið
eftir þvf, sem ætla má, að verðar sjeu með umbúðum, fluttar um borð. Sendandi
eða umboðsmaður bans er skyldur til að gefa lögreglustjóra vottorð, að viðlögðum drengskap, um, bvort bið senda er selt eða ekki, og ef selt er, þá söluverð
og söluskilmála.
3. gr.
Nú sannar sendandi það, áður 6 mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi farmskirteinis, að verð það, sem lögreglustjóri hefir sett á hinar útfluttu óseldu afurðir, er hærra en hann hefir selt þær, og er stjórnarráðinu þá heimilt að endurgreiða mismuninn.
4. gr.
Til afurða þeirra, er i 1. gr. getur, telst fiskur, sem verkaður er eða
fluttur milli skipa i landhelgi eða á höfnum inni, þótt veiddur sje utan landhelgi.
5- gr.
Gjaidið fellur f gjalddaga um leið og skipið er afgreitt úr höfn eða áður
en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðst. Gjaldið greiðist lögreglustjóra, þar sem varan er tekin, eða, ef hún er eigi flutt úr landi, þá þar
sem skip leggur frá landi.
ð- gr.
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um i löguin þessum,
er skyldur til að fá blutaðeigandi lögreglustjóra i hendur samrit eða staðfest
eftirrit af farmskirteinum eða öðrum hleðsluskírteinum, er út hafa verið gefin
um farminn, og skal það gert áður skip er afgreitt eða leggur frá landi. Ef engin
hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur i þeirra stað vfirlýsing sendanda um
vörumagnið, gefin að viðlögðum drengskap.
Ákvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef
sendandi er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumenn skipa.
Gjaldið skal talið eftir skilrikjum þeim, er um getur i þessari grein.
7. gr.
Skip og farmur er að veði fyrir útflutningsgjaldinu.
8. gr.
Lögreglustjórar skulu gera reikningsskil fyrir útflutningsgjaldinu, eftir þvi
sem stjórnarráðið og reglur um opinber reikningsskil mæla fyrir.
Alþt. 1921. A. (33. lóggjafarþing).
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9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—5000 kr., nema þyngri
refsing liggi við eftir öðrum lóguui. Auk þess skal sendandi, skipstjóri cða afgreiðslumaður, sem verður sannur að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi,
greiða þrefalt það útflutningsgjald, sem reynt var að draga undan.
Sektir allar renna í rikissjóð.
Ef lögreglustjóri hefír grun um, að skilríki þau, er um getur í 6. gr.,
sjeu röng, skal hann rannsaka farm skipsins áður en það er afgreitt eða það
lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem með þarf í þessu
efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilríkin reynast
röng, en ella ríkissjóður.
10. gr.

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
11. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922 og gilda að eins 1 ár.
Greinargerð.
Nefndin flytur þetta frv. eftir beiðni íjármálaráðherra, sem hefir sent
henni það eins og það liggur hjer fyrir. Ástæðan fyrir því er vilaskuld sú, að
auðsætt er, að bæði verður dregið nokkuð úr tekjufrv. þeim, er stjórnin lagði
fvrir þingið, og að hækkuð verða hin áætluðu gjöld 1922. Pað virðist mega gera
ráð fyrir 250 — 300 þús. kr. tekjum á ári af þessu frv., ef samþykt verður, en
eins og nú stendur er eigi unt að segja, hvort þetta er nægilegt, og mun þetta
atriði síðar verða tekið til athugunar.
Nánari greinargerð bíður frauisögu.

(B. XXX, 33).
Ed.

434. Hreytinffartillaga

við brtt. á þingskj. 410 (Fjáraukalög).
Frá Einari Árnasyni.
Við 1. lið. Til vara.
Liðurinn orðist svo:
Styrkur til bæjarsjóðs Vestmannaevja, til þess að halda úti
björgunarskipinu »Þór« frá 1. jan. til 1. maí 1921, þó ekki vfir hekning kostnaðar, all að.................................................................................kr. 40000,00
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1<1.

435. Tlllaga

til þingsályktunar um landsverslun.
Flutningsm.: M. J. Kristjánsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að halda Iandsvcrsiuninni áfram fyrst um sinn, þangað lil næsta regluiegt Alþingi kemur saman.
Starfsemin miðist einkutn við að selja fyrirliggjandi vörur og innheimta skuldir.
Kaupum á nauðsynjavörum, svo sem steinolíu, koluin, kornvörum og sykri,
sje hagað þannig, að á hverjnm tíma sjeu ekki fyrirliggjandi meiri vörubirgðir
en nauðsyn krefur.

Greinargerð.
Viðskiftmálanefndin, sem Nd. Alþingis kaus í þingbyrjun, hefir nú meðal
annars athugað starfsemi Landsverslunarinnar undanfarin ár, og tel jeg þvf rjett
að koma fram með eftirfarandi efnahagsyfiriit og skýrslu viðvikjandi verslunarrekslrinum. Auðvitað er ekki tækifæri til að birta hjer mjög ítarlegar skýrslur,
enda gerist þess siður þörf, eftir að hin afarnákvæma endurskoðun hefir farið
fram, sem fyrirskipuð er, bæði af endurskoðunarmönnum rikisstjórnarinnar og
Alþingis.

Efnahagsreikningar.

I.
30. apríl 1917.

1.
2.
3.
4.
5.
tí.
7.
8.

E i g n i r.
Peningar í sjóði .......... .................................
Inneign í fslandsbanka........................................
Inneign hjá Guaranty Trust................................
Skuldir viðskiftamanna........................................
ffús ... 7............................................................................
Áhöld..........................
................................
Vöruleifar................................................................
Fyrirfram greiddar vörur
................................

kr.
2385,30
— 246661,90
— 2149272,19
— 703250,70
—
26723,37
—
3047,19
— 556306,60
— 154360,40
Kr. 3842007,65
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S k u 1 d i r.
Inneign landssjóðs.........................................................................
Víxlar................................................................................................
Inneignir viðskiftamanna
.........................................................
Varasjóður
................................

kr. 621037,06
- 2750000,00
— 157465,22
— 313505,37
Kr. 3842007,65

II.
31. desember 1917.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E i g n i r.
Hús og áhöld.................................................
Vörubirgðir
.................................................
Inneign i bönkum..........................................
Skuldir innl. viðskiftamanna.........................
Skuldir erl. viðskiftamanna..........
.........
Fyrirfram greidd skipaleiga..........................
Fyrirfram greiddir vextir
..........................
Peningar í sjóði
.........................................

... kr. 104758,12
... — 4225237,88
... — 1572033,84
... — 3011917,18
... — 268328,09
... -- 352858,07
... -23616,67
... - 377526,02
Kr. 9936275,87

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sku1dir
Samþyktir vixlar
......................................
Inneignir innl. viðskiítamanna ...............
Inneiguir erl. viðskiftamanna
................
Inneign landssjóðs.......................................
Ólokin viðskifti
.......................................
Varasjóður
a) frá 1. mai 1917
..................................
b) frá 31. des. 1917 ..................................

kr. 2400000,00
344156,10
459766,46
5660659,03
168188,91
kr. 313505,37
— 590000,00
----- ------------

903505,37
Kr. 9936275,87
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III.
31. desember 1918.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eign»r.
Fasteignir.................................................................
Ýms áböld
.........................................................
Vörubirgðir
.........................................................
Inneign i bönkum.................................................
Skuldir innl. viðskiftamanna
..........................
Skuldir útl. viðskiftamanna..................................
Fyrirfram greidd kol og farmgjald með Angelo
Fyrirfram greiddir vextir
..................................
Fyrirfram greiddur kjötflutningur til útlanda ...
Peningar í sjóði
.................................................

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

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—

110280,11
10152,77
7325927,55
1080932,58
1586875,87
356963,73
256859,37
12548,62
22055,49
1585627,19

Kr. 12348223,28

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S k u 1 d i r.
Samþyktir vixlar ..........................................
Inneignir inn). viðskiftamanna ..................
Inneignir útl. viðskiftamanna
Inneign landssjóðs..........................................
Fyrningarsjóður
..........................................
Ólokin viðskifti
..........................................
Varasjóður:
a) frá fyrri árum ........................................
b) — 1918
.................................................

..........................
..........................
..........................
...........
.........
..........................
..........................
kr.
—

kr. 1000000,00
— 863797,78
—
96055,59
— 9010401,18
—
11028,01
—
44900,95

903505,37
418534,40
-

1322039,77

Kr. 12348223,28

IV.
31. desember 1919.
E i g n i r.
Fasteignir ...................
Ýms áböld.................
Vörubirgðir................
Inneign i bönkum ...

..................................................................................t

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

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

..........
..........
..........
..........
Flyt

kr. 110280,11
—
8027,62
— 1987772,90
— 2626033,47
... 4732114,10
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Flutt ...
Skuldir innlendra viðskiftamanna.. .................. ..................
Skuldir útlendra viðskiftamanna.......................... ..................
Skuldir útbúa verslunarinnar................................ ..................
Verðniðurfærsla á salti, sem greiðist með salttolli
Verðniðurfærsla á kolum, sem greiðist með kolatolli ..........
Peningar í sjóði
................................................. ..................

S k u 1 d i r.
Inneignir innlendra viðskiftamanna
..........
Inneignir útlendra viðskiftamanna ..................
Inneign ríkissjóðs
..........................................
Fvrningarsjóður .................................................
Olokin viðskifti .................................................
Varasjóður:
a. Frá fyrra ári .......................................... kr.
b. — 1919 ................................................. —

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

kr.
—
—
—
—
—
—

4732114,10
1348558,00
9045,49
309210,05
499936,84
1036153,78
1661810,10

Kr.

9596828,36

kr.
—
—
—

1157283,27
125,84
6179904,67
16542,02
60000,00

1322039,77
860932,79
2182972,56
Kr.

9596828,36

kr.
—
—
—
—
—
—
—

142141,93
13219,20
2279271,09
1370684,46
764914,64
562496,65
831585,56
915848,97

Kr.

6880162,50

kr.
—

28903,21
1950450,04
2941754,01

V.
31. desember 1920.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eignir.
Fasteignir
................
..........................
Ýms áböld ...............
Vörubirgðir ..........
..........................
lnneignir i bönkum
... ..........................
Skuldir innlendra viðskiftamanna ..................
Skuldir útbúa verslunarinnar ..........................
, . ...
Víxlar
....................... . ... ..........
Peningar í sjóði ...
. ... ..........................

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

•
Sku1dir.
1. Inneignir innlendra viðskiftamanna.........................................
2. Inneignir útlendra viðskiflamanna ..........................................
3. Inneign rikissjóðs
.................................................................
Flyt

... 4921107,26
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Flutl ... kr.
4. Fyrningarsjóður .................. ......... . ........... .................. —
5. Ólokin viðskifti ..................
... , . . ... —
(5. Varasjóður:
Frá fyrra ári.................. kr. 2182972,50
-+- ráðstafað af ríkisstjórn —
189620,90
— ------------kr. 2043351,66
Verðniðurfærsla á kolum og koksi S1,12
1920.................................. kr.
818594,56
viðskiftahagnaðurársins —
610649,02
----- ---------- .----■ _
207945,54
—

4921107,2G
23649,12
100000,00

Kr.

6880162,50

1835406,12

Sbýrsla um rerslnnarrekstnrinn.
/P/4—s% ’17 8U 4--S1 .2 ’17
Viðskiftavelta, i þús. kr....
Hagnaður,
- — —...
Rekstrarkostn. - — —...
Rekstrarkostnaður, 11 o af
viðskiftaveltu ..........
Vexlir, í þús. kr..............
Vextir,
af viðskiftav...

3132
314
73
2,3
145
4,6

7765
590
224
2,9
237
3,1

1918
16293
419
405
2,5
468
2,9

1919

1920

20866
861
503

11506
611
370

2,4
533
2,6

3,2
162
1,4

Atliugasemd:
Niðurfærsia á útsöluverði á kolum 1. jan. 1921 úr kr. 300,00 niður i kr. 200,00
tonnið og á koksi úr kr . 330,00 niður í kr. 250,00 tonnið nam 818’ t þús. kr.,
eða 208 þús. kr. ineira en hagnaðurinn á árinu, svo að þessi halli verður að
dragast frá varasjóði.

Framanskráðar skýrslur ætlu að líkindnm að geta orðið til hægðarauka
fyrir háltv. þingmenn, þannig að þeir eigi hægra með að mynda sjer ákveðna
skoðun uin það, hvort fyrirtæki þetta hali reynst þjóðinni til styrktar á undanfarandi neyðartímum.
Auk þess beina hagnaðar, sem reikningarnir sýna, verður einnig að líta
á það, að óhætt má fullyrða, að hefði Landsverslunarinnar ekki notið við undanfarin ár, þá hefði oft orðið algerður vöruskortur. Sjerstaklega má benda á það,
að kol, salt og fleiri vörutegundir hefir orðið að kaupa, jafnvel þótt fyrirfram
hafi verið sjáanlegt, að óhjákvæmilegt yrði að selja þær með stórlapi, þegar
ástandið breyttist, eins og líka kom á daginn haustið 1918, eftir að vopnahljeð
var samið. Sömuleiðis slðastliðið haust, þegar kolanámuverkfallinu mikla Ijetti
af. Því verður ekki neitað, að um þetta fyrirtæki hafa verið nokkuð skiftar skoð-
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anir. Fó miin mega fullyrða, eftir því sem ýmsar þiugmálafuudargeiðii béifl með
sjer, að niargir lfti svo á, að ekki sje timabært að leggja verslunina niður að
svo koinnu. Enda þótt sú skoðun hafi komið fram í nefndiuni, að til mála gæti
komið aö hætta versluninni uiii næslu áramót, þá hefi jeg þó álitið rjett að
halda fast við þá skoöun, sem keniur fram í tillögunni hjer að framan. Samkvæmt henni er ekki ætlast til, að þingið bindi hendur stjórnarinnar um verslunarrekstuiinn fvrst um sinn til næsta þings. f*að er fyrirsjáanlegt, hvað sem
öðru líður, að gjaldeyrisskorturinn hlýtur að hamla því, að verslunin verði rekin
í stórum stíl, eins og verið hefir, enda ekki sama nanðsyn nú sem fyr til að
hafa miklar vörubirgðir fvriiiiggjandi, eins og meðan striðshættan var mesl, og
auk þess eru nú talsverðar kornvörubirgðir fyrir í landinu, sem allnikil verðfallshætta hvílir á. Hins vegar verður eigi hjá því komist, að inn verði flutt talsvert
af steinolíu og kolum, og gæti þá svo farið, að haganlegt þætti, að Landsverslunin verslaði að meira eða minna leyti með þær vörur, til þess að fyrirbyggja
vöruskort, eða að hafa hömlur á útsöluverðinu, ef ástæða þætti til þess.
Eins og reikningarnir hjer að framan bera með sjer, hefir hagnaðurinn
af verslunarrekstrinum orðið samtals kr. 5793621,58 — tucer miljónir, sjö hundruð
níutiu og þrjú þúsund, sex hundruð luttugu og ein króna, pnimtíu og átta aurar
Sje þar frá dregið verðniöurfærsla á kolum um síðustu áramót, að upphæð kr.
818594,56, og kostnaður við erindreka í Ameríku og koslnaður við malvöruseðlaskrifstofuna 1918 — 19, að upphæð kr. 139620,90, verður eftir kr. 1835406,12, sem
telst vera hinn eiginlegi varasjóður um síðustu áramót.
Á þessu ári hefir enn nokkur niðurfærsla á kolaverðinu átt sjer stað, og
sömuleiðis hefir orðið að færa nokkuð niður verð á fleiri vörutegundum, en
hversu miklu þessi veröniðurfærsla muni nema alls, veröur ekki enn sagt um með
vissu. Yrði verslunarreksturinn ekki mjög takmarkaður á þessu ári, ætti að mega
gera sjer von mn að ávinna eitthvað talsvert upp í þennan áðurnefnda verðfallshalla.
Vegna hins nána samhands, sein verið hefir milli Landsverslunarinnar og
skipaútgerðar ríkissjóðs, verður ekki hjá því komist að minnasl lítillega á skipaútgerðina, í sambandi við verslunarreksturinn. Það kom fljótlega í Ijós, þegar
samgönguerfiðleikarnir fóru að gera vart við sig, að landið væri nauðulega statt,
ef það hefði ekki urnráð yfir nægum skipum, til þess að flytja vörur að og frá
landinu, eftir því sem nauðsvn krefði. Að vísu var það álit sumra manna, að
vel mætti komast af með leiguskip, enda var sú leið reynd framan af, en gafst
ekki vel. Skipaleigan afarhá og skipin óhentug og ekki vel útbúin, að undanskildu fslandi, sem raunar er besta skip, en ekki hentugt til vöruflutninga eingöngu. Erfiðleikarnir við að fá skip á leigu fóru og stöðugt vaxandi, eftir þvf
sem siglingahsettan ágerðist. Það varð því eigi hjá því komist að reyna að afla
landinu þeirra skipa, sem við mætti bjargast. Þess vegna voru skipin Villemoes.
Borg og Sterling keypt.
Elestum skynbærum, óhlutdrægum mönnum mun koma sanian um, að
skipakaupin hafi verið sjálfsögð ráðstöfun, eins og þá var ástatt. En þrátt fyrir
það, að nauðsyn skipakaupanna hafi af flestum verið viðurkend, hefir þó nú í
seinni tíð orðið vart við ýmsar miður ábvggilegar sögur um þetta fyrirtæki, og
svo mikil brögð hafa verið að þeim, að svo litur út, að á þennan bátt bafi verið
gerð tilraun til þess að gera útgerðina tortryggilega i augum almennings; hið
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sama hefir vitanlega átt sjer stað um Landsverslunina, en mun, sem betur fer,
lítinn árangur hafa borið, nema ef vera skyldi að einhverju leyti hjer i Reykjavik. Til þess að háttv. þingmönnum gefist kostur á að kynnast hinu rjetta i
þessum efnum, eru hjer að framan birtir reikningar verslunarinnar, en hjer fara
á eflir skýrslur um árangur skipaútgerðarinnar frá byrjun.
Það hefir jafnan þótt mikilsvert, að geta látið tölurnar tala, og ekki sfst
er þær hafa staðist nákvæma endurskoðun, eins og hjer hefir átt sjer stað.

Yflrlit yflr ágóða og tap ð Borg og Vlllemoes.
1917.
.................. , kr.
Ágóði af rekstri e.s. Villemoes
Tap á rekstri Borg (vegna hárrar stríðsvá335148,13
kr.
tryggingar, viðgerða og tafa í útlöndum)

113720,63

1918.
Ágóði á rekstri Villemoes
Ágóði af rekstri e.s. Borg

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

315452,79
414668,21

—

1919.
502829,08

Ágóði af rekstri e.s. Villemoes
Ágóði af rekstri e.s. Borg (þetta ár var skipið
lengi í viðgerð og tafðist vegna verkfalls)

123178,26

—

1920.
Ágóði af rekstri e.s. Villemoes
Tap á rekstri e.s. Borg
.................

Samaniagður ágóði e.s. Villemoes
Samanlagður ágóði
tap
.........

27057,20
—

06166,34
1496906,17

—

401314,47
959059,70
136532,00

Kr. 1496906,17

1496906,17

Tflrlit yflr tap á e.s. Sterllng.

Tap á rekstri e.s. Sterling

1917.
.................................................................

kr.

Tap á rekstri e.s. Sterling

1918.
..........................

— 301209,07

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

.........

17186,75

Fiyt ... kr. 318395,82
Alþt, 1921. A, (33, lðggjafarþing),

135
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Flutt ... kr. 318395,82
1919.

Tap á rekstri e.s. Sterling

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

Tap á rekstri e.s. Sterling

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

— 336427,89

1920.

— 294300,66
Kr. 949124,37

Eins og sjá má af skýrslunni hjer að fratnan, hefir árangurinn af rekstri
Villemoes orðið góður; hagnaðurinn samkvæmt reikningunum kr. 959059,70.
Hefði þissari upphæð verið varið til afborgunar, hefði skipið sjálft nú verið búið
að greiða raikinn hluta af kaupverðinu. Um Borg er aftur nokkuð öðruvísi ástatt,
vegna ýmissa óhappa, sem fyrir hana hafa komið. Það kom brátt í ljós skömmu
eftir að skipið var keypt, haustið 1917, að vjelin þarfnaðist talsverðrar aðgerðar.
Skipið var því sent til Englands til viðgerðar, en þar tafðist það í 6 mánuði, og
má nærri gela, að þetta hafði ærinn kostnað t för með sjer. Enn fremur varð
skipið seinna fyrir svipaðri töf f Danmörku, vegna verkfalls og annara óviðráðanlegra orsaka. Rekstrarhagnaðurinn hefir því orðið fremur lítill, eða ekki meiri
en kr. 136532,00, en þess ber jafnframt að gæta, að skipið hefir fengið miklar
aðgerðir, og mun nú vera i góðu ásigkomulagi.
Sterling hefir, eins og kunnugt er, nær eingöngu. annast strandferðlr hjer
við land. Þær t'erðir hafa aldrei reynst arðvænlegar, og er þess heldur ekki að
vænta, að svo hafi verið nú síðustu árin, þegar allur rekstrarkostnaður, og þó
einkum kolin, hefir margfaldast að krónutali. Það er þvi ekki undarlegt, þótt
rekstrarhalli á þessu skipi sje æði mikill, nefnilega kr. 949124,37, yfir fjögur siðastliðin ár.
I.andið hefir um mörg undanfarin ár orðið að leggja stórfje til slrandferðanna, og þessi útkoma þvi ekki nema eðlileg, og jafnvel betri en við hefði
mátt búast, þegar litið er á hinar afarertiðu kringumstæður, sem að undanfórnu
hafa átl sjer stað. Það hefði því verið eðlilegast, að tekjuhalli skipsins hefði jafnóðum árlega verið færður á landsreikninginn. Þá reglu ætti að taka upp nú og
fýlgja henni framvegis.
Með því að nokkrar raddir hafa heyrst um það, að hyggilegast myndi
að selja skip ríkisins sem allra fyrst, verður varla hjá því komist að minnast
lítillega á það efni hjer. Það má óhætt fullyrða, ef skipin yrðu boðin út nú,
að þá fengist ekkert viðunanlegt boð í þau, líklega ekki hærra en sem svaraði
einum fjórða hins upphaflega kaupverðs, en hins vegar ekki ólíklegt, að þetta gæti
aftur breyst til batnaðar áður mjög laiigt líður. Þessi skoðun, að rjett sje að
selja skipin nú þegar, getur því varla skoðast öðruvísi en sem hrein og bein fjarstæða. Hitt virðist liggja nær að reyna að benda á það, á hvern hátt þau verði
rekin með hagnaði, bæði fvrir ríkissjóðinn og eins fvrir almenning. Líklegasta
leiðin lil þess er auðvitað sú, að nota þau til þeirra vöruflutninga, sem landið'
þarfnast, Þessu verður svo best við komið, að Lnndsverslunin haldi áfram störfum fyrst uin sinn. Það myndi nægilegt verkefni fyrir Borg og Villemoes að tlvtja
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hingað það af kolum og steinoliu, sem landið þarfnasl, og auk þess \öiur til útlanda, eftir því sem tækifæri byðist og ástæður leyfðu. Mætti i þessu sambandi
benda á, að það er beinlínis skylda landsstjórnarinnar að sjá um, að hross þau,
sem kunna að verða send til útlanda á þessu ári, verði flutt á nefndum skipum.
Af þvi, sem að framan greinir, ætti það að vera öllum augljóst, að það
væri mjög mipráðið að taka fasta ákvörðun um að leggja Landsverslunina niður
nú, og eins væri það mjög varhugavert að selja skipin nú fyrir litið verð. Þetta
tvent, skipin og verslunina, verður að reka áfram fyrst um sinn með hyggilegu
samstarfl; á þann hátt verður óefað hagsmunum rikisins best borgið. Að endingu
skal þess getið, að þess er vænst og þvi treyst af mörgum, að háttv. Alþingi sje
svo vel skipað, að það sjái hið rjetta í þessu máli og meti meira hag almennings en örfárra einstaklinga, sem kynnu að álíta þetta fyrirkomulag koma i bága
við sina hagsmuni.
Alþingi, 30. april 1921.
M. J. Kristjánsson.

(A. XLI, 8).
M<1.

436. Breytingartillaga

við brtt. á þingskj. 426 (Fjárlög).
Frá fjárveitinganefnd.
Við XX.
Aftan af athugasemdinni skulu falla orðin:
»eöa lagður í fjelagssjóð«.

(B. XXIX, 7).
Wri.

437. Brpytliigartlllaga

við frumv. til laga um samvinnufjelög.
Fiutningsm.: Jakob Möller. Við 38. gr. tölul. 3.
Fyrir »2°/o« komi:
3%.

1076

Þingskjal 438

(A. XX, 2).
F.d.

438. B'efndarikllt

uin frv. til laga um afstöðu foreldra til skilgetinna barna.
Frá allsberjarnefnd.
Nefndin getur nú loks lagt þetta frv., sem vísað var til hennar t þingbyijun, fyrir háttv. deild, ásamt tillögum sínum um það, og leyfir sjer að vænta
þess, að hún verði eigi talin hafa legið á málinu að óþörfu, þegar þess er gætt,
að hún hefir afgreitt frá sjer frv. um slofnun og slit bjúskapar, frv. um afstöðu
foreldra til óskilgelinna barna, hlutafjelagafi v., samvinnufjelagafrv., frumvörpin
um lifeyrissjóði fyrir embæltismenn og kennara, auk ýmsra annara smærri mála,
og þar sein nefndarinennirnir sitja einnig í öðrum slórnefndum, sem hafa haft
til meðferðar hin vandasömuslu og flóknustu mál, er eigi hafa tekið upp skemri
tíma fyrir þeiin en mál þau, er allsherjarnefndin hefir fjallað um.
Um frv. þetta er það að segja, að það befir fengið sama undirbúninginn
og hin sifjafrumvörpin, er samið af sama manni og hefir verið lagt óbreytt af
stjórninni fyrir þingiu 1919 — 1921, og eru hinar fróðlegu og ilarLgu alhugasemdir höfundarins, sem hjer skal skirskotað til, prentaðar í Alþingistiðindunum
1919, A. 1. bls. 337 -346. Við samningu þess hafa gildandi lagaákvæði um sama
efni i Danmörku, Noregi og Sviariki verið höfð til hliðsjónar, hjer gildandi lagaákvæðum verið safnað á einn stað og nýjum verið bætt við, eftir því, sem við
hefir þótt eiga. Frv. gerir engar slórvægilegar breytingar á núgildandi löggjöf um
sama efni. Þó má benda á það, að i þvi eru nýjar reglur um það, hverjir og
hversu megi vefengja, að börn sjeu skilgetin, og eru um þær tekin til fyrirmyndar
sænsk lög frá 14. júni 1917. Þá er i 17. gr. þess ákvæði um það, að valdsmaður geti, eftir kröfu konu, sem skilin er samvistuin við eiginmann sinn, án
þess að leyfi til skilnaðar að borði og sæng eða algerðs hjónaskilnaðar sje
fengið, bannað eiginmanninuin að raska saineigninni, rneðan þau eru óskilin að
borði og sæng eða að Iögum.
Þá hefir 20. gr. þess og inni að halda ákvæði uin það, hvort foreldra
skuli ráða ráðstöfun viðvíkjandi barni, er fjárframlagi veldur, sem ekki hefir
áður verið hjer i lögum.
I.oks er i 24. gr. algert nýmæli, þess efnis, að foreldrar geti ákveðið með
erfðaskrá, að fara skuli með arf barns eftir þau sem fje þeirra, sem ófjárráöa eru.
Akvæði frv. ná að eins til afstöðu foreldra og barna ineðan foreldrarnir
eru eigi skilin að borði og sæng, eftir leyfisbrjeli eða að lögum. Sjeu foreldrarnir
aðskildir, eru ákvæðin um afstöðu þeirra til barnanna að finna í frv. uin stofnun
og slit hjúskapar.
Við efni frv. hefir nefndin eigi fundið annað að athuga, er teljandi sje,
en að henni virðist ekki áhorfsmál, að lengja tima þann, sem heimta má greitt
meðlag fyrir fyrirfram af hálfu þess hjóna, sem yfirgefið hefir hitt, án Ieyfis til
aðskilnaðar að borði og sæng, eða valdið samvistaslitum, lil hins, frá einum
mánuði upp i hálft ár, svo samræmi komist á, að þvi er meðlag með börnun-
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um snertir, þegar eins er ástatt, og kemur þvi fram með brtt. i þá átl við 3.
mílsgr. 15. gr. Mismunurinn á timalengdinni myndi, að áliti nefndarinnar, valda
of tiðum og óþðrfum málarekstri.
Hinar aðrar breytingartillögur, sem nefndin leyfir sjer að stinga upp á,
eru orðabreytingar, sem ekki skai fjölyrt um.
Nefndin leyfir sjer að leggja til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Fyiirsögn 1. kap. verði:
Um það, hver börn sjeu skilgetin.
2. Við 1. gr.
Greinin orðisl þannig:
Þau börn efu skilgetin, sem fæðast í bjónabandi eða eftir bjónabandsslit á þeim tíma, að þau geta verið getin í bjónabandinu, enda sje ekki
vefengt á þann hátt, er siðar segir, að þau sjeu skilgetin.
3. Við 2. gr.
Greinin orðist þannig:
Faðerni verður aðeins vefengt af eiginmanni, barninu sjálfu, eða, að
eiginmanni látnum, af þeim erfingja hans, er gengur jafnhliða eða næst barninu að erfðum eftir hann.
4. Við 3. gr.
Greinin orðist þannig:
Nú vefengir eiginmaður, að barn konu hans sje skiigetið, og skal
hann þá böfða xnál gegn lögráðamanni barnsins áður en 6 mánuöir eru
liðnir frá því, að bonum varð kunnugt um fæðingu þess, enda bafi hann
ekki gengist við barninu eftir fæðinguna.
Nú næst ekki til lögráðamanns, eða hann er, að dómi hjeraðsdómara,
ekki fær um að gæta rjettar barnsins, og skal þá dómari setja því svaramann
á likiskostnað.
Nú er eiginmaður sviftur lögræði vegna vitskeiðingar eða fávits, og
gengur þá lögráðamaður í hans stað.
5. Við 4. gr.
Greinin orðist þannig:
Nú er eiginmaður látinn, en málshöfðunarfrestur þó ekki liðinn, og
getur þá sá, er gengur jafnhliða eða næst barninu að erfðum eftir hinn látna,
höfðað vefengingannálið innan 6 mánaða frá þvi, að hann fjekk vitneskju
um fæðingu barnsins og dauða eiginmanns, enda hafi eiginmaður ekki gengist við barninu eftir fæðinguna.
6. Við 5. gr.
a. Fvrri ínálsgr. orðist þannig:
Barn getur stefnt eiginmanni móður sinnar til vefengingar faðerninu, eða, að honum látnum, þeim erfingja hans, er gengur jafnhliða
þvi eða næsl að erfðum eftir hann.
b. Fyrir orðið »ólögrátt« i síðari málsgr, komi:
ólögráða.
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7. Við ‘ 6- gr.
Fyrir »að« í upphafi gr. komi
af.
8. Við 7. gr.
a. Fyrir »bónda« í fyrri málsgr. komi
eiginmanni.
b. Fyrir »bóndi« i siðari málsgr. komi:
eiginmaður.
9. Við 9. gr.
Fyrir »skilfengins foreldris gagnvart barninu« í niðurlagi gr. komi:
foreidris gagnvart barninu, sem skilgetið væri.
L
10. Við 10. gr.
a. Fyrir »hvoru fyrir sig« komi:
hvoru um sig.
b. Fyrir »börnin« komi:
þau.
11. Við 11. gr.
a. Fyrir »hvoru fyrir sig« í 1. málsgr. komi:
hvoru um sig.
b. 'Fyrir »temja« i 2. málsgr. komi:
innræta.
12. Við 12. gr.

Fyrir »maka sinn« komi:
eiginkonu sina eða eiginmann.
13. Viö 13. gr.
a. Fyrir »Nú eru foreldrin vegna efnaskorts eigi fær« í 1. málsgr. komi:
Nú eru foreldrar vegna efnaskorts eigi færir.
b. Fyrir »foreldrin« í sömu málsgr. komi:
foreldrana.
14. Við 14. gr.
•
a. Fyrsta máisgr. orðist þannig:
Nú eru hjón skilin að samvistum, án þess að hafa fengið leyfi
til skilnaðar að borði og sæng, og annað þeirra fullnægir ekki lögmæltri
framfærslu- og uppeldisskyldu sinni, og gelur þá hill hjónanna, eða annar
lögráðamaður barnanna, krafist úrskurðar valdsmanns um meðlag með
þeim börnum, sem á vegum þess eru.
b. Á eftir »foreldris« í 2. málsgr. komi:
eða lögráðamanns.
15. Við 15. gr.
a. Fyrir »án þess að leyfis til skilnaðar að borði og sæng hafi verið aflað«
i 1. málsgr. komi:
án þess leyfi tii skilnaðar að borði og sæng hafi .verið fengið.
b; ‘Fyrir »fyiir meðlagi« i sömu raálsgr. komi:
um meðlag.
c. Fyrir »einn mánuð« i 3. málsgr. komi:
*/» ár.
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jl6. Við 17. gr.
a. Á undan orðinu »skilnaðar« i 1. raálsgr. btttist:
leyfi til.
b. Fyrir »aflað« í sömu málsgr. komi:
fengið.
j
c. Fyrir »bónda« í sömu málsgr. komi:
eiginmanni.
d. Fyrir »bóndi« í 2. málsgr. komi:
eiginmaður.
e. Fyrir »drengskaparskýrslu« í sömu málsgr. komi:
skýrslu að viðlögðum drengskap.
f. Þriðja málsgr. orðist þannig:
Nú hefir valdsmaður orðið við beiðni húsfreyju og eiginmanni
verið birt bann valdsmanns, en eiginmaður brotið það, og- varðar það
hann þá o. s. frv.
g. Fyrir »tefla« i 4. málsgr. komi:
j
ræða.
í 17. Við 18. gr.
a. Fyrir »lögtak fyrir« í 3. málsgr. komi:
lögtak á.
b. Fyrir •>! bjerlendum eignum foreldris« 1 niðurl. gr. komi:
;
í eignum foreldris hjer á landi.
j 18. Við 19. gr.
Fyrri málsgr. orðist svo:
Foreldrar skulu, svo sem þeir eru færir um, ala önn fvrir börnum
sínum 16 ára og eldri, og mega börnin ekki verða sveitarþuríar ineðan þau
j
eiga toreldri á lífi, sem er þess umkomið að annast þau.
j 19. Við 20. gr.
j
a. Fyrir wForeldri ráða bæði saman, sjeu þau« í 1. málsgr. komi:
Foreldrar ráða báðir saman, sjeu þeir.
1
b. Önnur málsgr. orðist þannig:
|
Nú greinir foreldra, sem eru samvistuin, á um einhverja ráðstöfun
í
viðvíkjandi börnunuin, enda valdi hún fjárframlögum, og ræður þá það
hjónanna, er leggja vill fram fje til hennar af sjereign sinui, eða framfærir
aðallega heimilið og gætir rjettar barnanna, að því leyti, er þá ráðstöfun snertir.
c. Fyrir »Foreldrin« i upphafi 4. málsgr. komi:
Foreldrar.
í 20. Við 21. gr.
i
Fyrir »að leyfis hafi veriö aflað« komi:
leyfi hafi verið fengið.
1 21. Við 22. gr.
j
Fyrir »þeim manni til að hann« i 2. málsgr. konii:
þeim manni til þess að hann.
! 22. Við 24. gr.
1
j
a. Fyrri málsgr. orðist þannig:
Nú er heilsu eða högum barus þannig varið, :<ð ástæða «i til að
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ælla, að það verði ósjálfbjarga eða kunni ekki með fje að fara, og geta
foreldrai þá báðir saman, eða hvor i sínu lagi, ákveðið i erfðaskrá, að
geyma skuli arf barnsins eftir þá, annan eða báða, svo sem fje þeirra,
seni ófjárráða eru.
b. Fyrir »þá valdsmaður« í 2. niálsgr. komi:
skiftaráðandi þá.
e. Fyrir »enda fer upp þaðan um meðferð fjárins sem um fje ófjárráðrau í
sömu málsgr. komi:
enda fer upp frá þvi um meðferð fjárins eins og fje þeirra, sera ófjárráða eru.
23. Við 25. gr.
Fyrir »að fela þykir mega honum« komJ:
að óhætt þykir að fela honum.
24. Við 30. gr.
Fyrir »1. jan. 19...« komi:
1. janúar 1922.
Alþingi, 20. apríl t921.
Sigurjón Friðjónsson,
formaður.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

Jób. Jóhannesson,
ritari.

(B. LX, 1/
1<I.

439. Frinnvarp

til laga mn veiting ríkisborgararjettar.
Flutningsmaður: Stefán Stefánsson.
Kíkisborgararjeltur veitist útvegsmanni Ole Andreas Olsen Tynes á Siglufirðí, sem fæddur er 7. febrúar 1877, í Sökkelven-hreppi á Sunnmæri í Noregi.

Greinargerð.
Ole Andreas Olsen Tynes á Siglufirði hefir verið búsettur á Siglufirði
siðan 1907. Árið 1911 giftist hann islenskri konu, Indíönu Pjetursdóttur. Borgarabrjef tii verslunar á Siglufirði fjekk hann 1907, enda tekið þátt í stjórn bæjarmála
þar, t. d. verið í hafnarnefnd frá því hún var stofnuð 1915, og vfirleitt sýnt sig
sem áhugasaman og mætan borgara á Siglufirði. Síðustu 9 ár hefir hann haft
kosningarrjetl til Alþingis og bæjarstjórnar (hreppsnefndarj. Pau hjón eiga pitt
barn, sem alið er upp sem íslendingur, og á heimilinu er töluð íslenska. Eignir á
hann miklar á Siglufirði og heflr rekið atvinnu þnr í stórum stil síðan 1909.

löSi
(A. XXXVII, 6).
440. Weíndaráltt

Etl.

um frumvarp til laga um varnir gegn berklaveiki.
Frá lyfjasölunefnd.
Frumvarp þetta hefir gengið breytingalaust gegn um hv. neöri deild og
lyfjasölunefndin hefir heldur ekki sjeð sjer fært að gera breytingar á því.
Nefndinni virðast þó ákvæði 6. gr., um eftirlit með heiibrigði kennara
við skóla fyrir eldri nemendur en 14 ára, tæplega nógu ströng, af þeirri ástæðu,
að telja má vist, að i þeim skólum geti einnig verið um smitunarhættu að ræða af
berklaveikum kennurum, og hins vegar ekki næg ástæða til þess að losa þessa
menn við samskonar eftirlit og harnakennarar eru háðir.
Nefndinni dylst heldur ekki, að erfitt muni að framkvæma í bráð ýms
ákvæði frumvarpsins, þar sem framkvæmdin byggist á því, að til sjeu næg sjúkraskýli og barnahæli.
Sama má segja um valdboð 13. gr. Ákvæði þeirrar greinar munu áreiðanlega reynast læknum og yfirvöldum erfið í framkvæmd, og þarf ekki annað en
minna á framkvæmd samskonar ákvæða í holdsveikislöggjöf vorri; þar að auki
myndu ákvæði þessarar greinar gera lögin óvinsæl, ef hart er að gengið.
Þrátt fyrir þessa agnúa á frumvarpinu, hefir nefndin ekki viljað koma
fram með breytingartillögur, einkum vegna þess, að nú er áliðið þings og breytingar myndu geta valdið því, að frv. dagaði uppi. En það álítur nefndin illa
tarið, þar sem frumvarpið leggur heppilegan framtíöargrundvöll undir berklavarnir
landsins, og rjettast þykir að leggja hann sem fyrst.
Nefndin leggur því eindregið til, að hv. deild samþykki frv. óbreytt.
Alþingi, 29. apríl 1921.
Karl Einarsson,
form.

Halldór Steinsson,
fundaskrifari.

Guðm. Guðfinnsson,
ritari.

(B. XLVI. 7).

Ed.

441. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um einkasölu á áfengi.
Frá lyfjasölunefnd.

1. Við
2
2. Við
í

2. grein:
síðustu málsliðirnir falli niður.
4. grein:
stað orðanna »eftir beiðni, fyrir lækna« komi:
eftir beiðni, fyrir rikissjóð og lækna.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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(B. XXIX, 8).
Xil.

44». íjögr

um samvinnufjelög.
(Afgreidd frá Nd. 30. apríl).
I. kafli.
Almenn ákvœði.
1- grLög þessi gilda um öll fjelög, er starfa á samvinnugrundvelli, með því
markmiði að eíla hagsæld fjelagsmanna, í rjettu hlutfalli við þátttöku þeirra
í fjelagsstarfinu, og hafa það verksvið og skipulag, sem nánar er tekið tram í
eftirfarandi greinum.
2. gr.
Verksvið samvinnufjelaga er:
1. Að kaupa vörur til heimilisþarfa handa fjelagsmönnum, eða hluti, er þeir
þarfnast til afnota fyrir sjálfa sig, á þann hátt, að vörurnar fáist sem
beinasta leið frá framleiðendum og sparist útgjöld við óþarfa milliliði
(kaupfjelög, pöntunarfjelög).
2. Að selja afurðir af búum fjelagsmanna, eða vörur, er þeir framleiða sjálfir
með eigin atvinnurekstri, enda sje lögð stund á vöruvöndun og hún háð
opinberu eftirliti eða trygð á annan hátt (sláturfjelög, smjörbú).
3. Önnur starfsemi, svo sem almenn fræðsla, bvgging híbýla fyrir fjölskyldur,
starfræksla iðnaðarfyrirtækja og útvegun lána til atvinnurekstrar.

1.
2.

3.
4.
5.

0.

3. gr.
Aðaleinkenni á skipulagi samvinnufjelaga eru:
Aðgangur frjáls fvrir alla, er fullnægja ákveðnum skilyrðum.
Sameiginleg ábyrgð allra fjelagsmanna i öllum fjárreiðum fjelagsins.
Þó nægir takmörkuð ábyrgð í þeim fjelögum, sem um er rætt í 2. og
3. lið 2. greinar.
Atkvæðisrjettur jafn, þannig að hver fjelagsmaður hafi eitt atkvæði, án
tillits til eigna eða viðskifta í fjelaginu.
í varasjóð greiðist árlegt fjártillag af óskiftum tekjum fjelagsins.
Tekjuafgangi í ársreikningi fjelags, er stafar af því, sem útsöluverð á
keyptum vörum fjelagsmanna hefir verið ofan við kostnaðarverð, ellegar
útborgað verð fyrir seldar vörur þeirra hefir reynst neðan við fullnaðarverð, skal úthlutað eftir viðskiftamagni hvors um sig.
í stofnsjóð leggist sem sjereign hvers fjelagsmanns nokkuð af tekjuafgangi
þeim, er kemur í hans hlut við reikningslok.
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7. Arður af viðskiítum, er utanfjelagsmenn kunna að hafa við fjelagið, skal
lagður í varasjóð, nema honum sje varið á annan hátt til almenningsþarfa.
8. Vextir af innieignum fjelagsmanna, hvort heldur i stofnsjóði eða innlánsdeild, ellegar viðskiftareikningi, eigi hærri en V/j’/o ofan við innlánsvexti
í bönkum, enda eigi úthlutað arði á annan hátt.
9. Nafnaskrá skal haldin yfir fjelagsmenn, svo að jafnan sje fyrir hendi
óræk skýrsla um fjelagatal.
10. Innstæðufje í óskiftilegum sameignarsjóðum sje ekki útborgað við fjelagsslit, heldur skal það, að loknum öllum skuldbindingum, sem á fjelagsheildinni hvila, ávaxtað undir umsjón hlutaðeigandi hjeraðsstjórnar, uns
samvinnufjelag eða samvinnufjelög með sama markmiði taka til starfa á
fjelagssvæðinu. Fær það fjelag eða þau fjelög þá umráð sjóðeignarinnar,
að áskildu samþykki sýslunefndar, eða bæjarstjórnar, og atvinnumálaráðherra.
II. kafli.
Fjelagssíofnun.
4. gr.
Nú vilja menn stofna samvinnufjelag, og skulu þeir þá kveðja til
almenns fundar á þvi svæði, sem fjelaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið
upp til umræðu og atkvæða.
Ef 15 menn eða fleiri koma sjer saman um fjelagsstoínun og bindast
samtökum um að gerast fjelagsmenn, setja þeir fjelaginu samþyktir, í samræmi
við lög þessi, og er þá fjelagið löglega stofnað.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. gr.
í samþyktum skulu greind eftirfarandi atriði:
Heiti fjelagsins fullum stöfum og skammstafað heimilisfang og varnarþing.
Markmið fjelagsins og fyrirhugaðar framkvæmdir.
Tilhögun á stjórn fjelagsins og- vald hennar i fjelagsmálum.
Deildaskipun fjelagsins, ef gert er ráð fyrir þvi fyrirkomulagi, og fullfrúakosning deilda.
Skipun framkvæmdarstjóra og starfsvið hans.
Vald og verksvið fjelagsfunda og á hvaða timabili aðalfund skal halda
ár hvert.
Sjóðstofnanir og lántökuheimildir.
Ábyrgð fjelagsmanna gagnvart skuldbindingum fjelagsins.
Reikningsskil, endurskoðun og úrskurðir reikninga.
Breytingar á samþyktum og viðaukar, svo og fjelagsslit.

6. gr.
Jafnskjótt sem fjelag er slofnað og samþyktir settar, skal kjósa stjórn
og endurskoðendur,
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7. gr.
í samþyktum skulu ákveðiu skilyrði fyrir inngöngu nýrra fjelagsmanna.
Við inngöngu skrifar hver fjelagsmaður undir skuldbindingu um, að hann sje
háður samþyktum fjelagsins eins og þær eru eða verða á hverjum tima.
Inngöngueyrir er minst 10 kr., er rennur i varasjóð eða annan óskittilegan sameignarsjóð.
8. gr.
Enn fremur skulu i samþyktum ákveðin skilyrði fyrir úrgöngu úr
fjelaginu, og ástæður, er heimili brottrekstur fjelagsmanns. Úrsögn sendist fjelagsstjórn og sömuleiðis tilkynning um andlát fjelagsmanns eða burtflutning
af fjelagssvæði. Fjelagsmaður, er fer úr fjelaginu, eða bú þess, er deyr, ber
ábyrgð á þeim skuldbindingum fjelagsins, er á því hvíldu, er hann gekk úr,
þó eigi lengur en 2 ár frá næstu áramótum eftir úrgöngu, nema mál hafi risið
út af skuld, er bíði úrslita dómstólanna.

III. kafli.
Skrásetning.
9. gr.
Samvinnufjelag, sem er löglega stofnað, skal skrásett samkvæmt lögum
þessum, og getur það þá fyrst öðlast rjetfindi á hendur mönnum með samningi, og aðrir á hendur þvi.
í ijelagi, sem ekki er skrásett, bera stjórnendur þess eöa fjelagsmenn
sem einstaklingar ábyrgð á þeim skuldbindingum, er þeir gera íyrir fjelagsins
hönd.
10. gr.
Skrásetning annast lögreglustjóri, þar sem fjelagið hefir heimilisfang.
Atvinnumálaráðherra setur ákvæði um, hvernig skrásetningu skuli haga, og
lætur gera eyðublöð undir tilkynningar til 'skrásetningar.
11- gr.
Á mánaðarfresti eftir að fjelag er stofnað skal stjórn þess tilkynna
það til skrásetningar. Fjelög, sem stofnuð eru áður en lög þessi öðlast gildi,
hafa tilkynningarfrest frá fyrsta aðalfundi, sem tækifæri hefir haft til að breyta
fjelagssamþyktum i það horf, sem lög þessi mæla fyrir. í tilkynningu skulu
greind þessi atriði:
1. Heiti fjelagsins, heimili og varnarþing.
2. Tilgangur fjelagsins og starfsemi.
3. Dagsetning Qelagssamþykta.
4. Full nöfn, staða og heimili stjórnenda og framkvæmdarstjóra.
5. Hver heimild hafi til að skuldbinda fjelagið með samningum og hvernig
undirskrift sje hagað.
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6. Hvernig boða skuli fjelagsmönnum fundi og birta þeim fundarályktanir
eða önnur málefni, er þá varða.
Tilkynningu skulu fylgja samþykíir fjelagsins í 2 eintökum, svo og
lögboðin gjöld.
12. gr.
Nú setur samvinnufjelag útibú í öðru lögsagnarumdæmi en heimili
þess er, og skal fjelagið þá einnig skráselt þar. Tilkynning sje komin til lögreglustjóra, þegar útibúið tekur til starfa, og skal auk þess, sem fyr greinir,
geta þess, hver stýri útibúi og skuldbindi fjelagið vegna þess.
Ef fjelag setur útibú i sama iögsagnarumdæmi og heimili þess er,
skal tilkvnna til skrásetningar stofnun útibúsins og hver skuldbindi fjelagið
vegna þess.
13. gr.
Ef samþyktum fjelags er breytt eða breyting verður að öðru leyti á
því, sem tilkynt hefir verið til skrásetningar, skal tilkynna lögreglustjóra breytinguna innan mánaðar. Bústaðaskifti þarf þó eigi að tilkynna, nema maður
taki sjer bólfestu utanlands, nje heldur breytingu á heimilisfangi fjelags innan
sama lögsagnarumdæmis. En sje heimili þess fiutt i annað lögsagnarumdæmi,
skal fjelagið skrásett þar.
14. gr.
Nú vantar i tilkynningu greinargerð um einhver þau atriði, sem skylt
er að geta, eða henni er áfátt að öðru Ieyti, og skal lögreglustjóri birta það
tilkynnanda, svo fljótt sem kostur er á, en fresta skrásetningu uns úr er bætt.
Rjett er tilkynnanda að bera málið undir atvinnumálaráðherra eða leita úrlausnar dómstóla.

j
j
í

15. gr.
Tilkynningu til skrásetningar skal lögreglustjóri tafarlaust birta i Lögbirtingablaði á kostnað tilkynnanda.
Skrá yfir allar tilkynningar, sem auglýstar hafa verið á ári hverju,
lætur atvinnumálaráðherra birta i B-deild Stjórnartiðinda.
16. gr.
Um firmu samvinnufjelaga fer samkvæmt ákvæðum firmalaganna.
Sama er um varnarþing, stefnubirtingu og stefnufrest i málum á hendur fjelagi.
17. gr.
Það sem skrásett hefir verið og birt samkvæmt lögum þessum, skal
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telja manni kunnugt, nema atvik sjeu svo vaxin, að telja niegi hann hvorki
hafa haft vitneskju um það nje að til þess verði ætlast aí honum. Nú hefir
lögskipuð birting eigi fram farið, og hefir skrásetningin þá eigi þvðingu gagnvart öðrum en þeim, er sannanlega höfðu vitneskju um hana,

IV. kaíli.
Fjelagsstjórn.
18. gr.
Fjelagsfundur hefir æðsta vald í málefnum fjelags, með þeim hætti,
sem lög ákveða og samþyktir þess.
Einn aðalfund skal halda ár hvert. Aukafund getur fjelagsstjórn boðað, þegar henni þykir þess þörf. Enn freinur er stjórninni skylt að boða til
aukafundar, ef fjórðungur fjelagsmanna eða þriðjungur fjelagsdeilda krefst þess
skriflega og greinir fundarefni. Nú hefir sljórn eigi boðað fund innan 14 daga,
eftir að henni barst krafan, og geta hlutaðeigendur þá sjálfir kvatt til fundar,
sbr. og 22. gr.
Dagskrá skal jafnan greina í fundarboði.
19. gr.
A fundum í fjelagi, sem er óskift heild, hafa atkvæði allir fjelagsmenn.
En i fjelagi, sem skiftist í deildir, hafa fulltrúar deildanna einir atkvæðisrjett.
Hve marga fulltrúa hver fjelagsdeild má senda á fund með fullu umboði, fer
eftir tölu fjelagsmanna í deildinni, svo sem samþyktir fjelagsins nánar ákveða.
Aðalfundur er lögmætur, er meira en þriðjungur fjelagsmanna eða fulltrúar frá meira en helmingi fjelagsdeilda sækja fundinn, enda sje á fundinum
meiri hluti þeirra fulltrúa, sem þar eiga atkvæðisrjelt.
Úrslitum mála á fjelagsfundum ræður afl atkvæða, nema þar sem lög
þessi eða fjelagssamþyktir mæla fyrir um aukinn meiri hluta.
20. gr.
Á aðalfundi skal kjósa stjórn, aðalmenn og varamenn, og gengur
varamaður til fulls í sljórnina, ef aðalmaður deyr, gengur úr fjelaginu eða
vikur úr stjórninni á löglegan hátt, áður kjörtími hans er liðinn. í samþyktum skal tiltaka tölu stjórnenda og kjörtima, og sjeu þeir eigi færri en þrír.
Skulu þeir ganga úr á vixl, og aldrei meiri hluti á sama ári, nema óviðráðanleg atvik valdi.
Engan má kjósa i stjórn, nema hann sje fjelagsmaður.
21. gr.
Stjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur stjórnenda er á
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i'undi. Stjórnin fer með málefni fjelagsins milli funda samkvætiit lögum og
samþyktum fjelagsins. Úrslitum ræður afl atkvæða, en sjeu þau jötn, ræður
atkvæði formanns.
Stjórnendur bera ábyrgð fyrir aðalfundi, einn fyrir alla og allir fyrir
einn, nema sá, er látið hefir bóka ágreiningsatkvæði i gerðabók fjelagsins.
22. gr.
Á aðalfundi skal kjósa tvo endurskoðendur og aðra tvo til vara.
Kosning þeirra gildir um 2 ár, og ganga þeir úr sitt árið hvor.
Endurskoðendur skulu vera fjelagsmenn, en mega ekki vera í stjórn
fjelagsins. Þeim er skylt að sannprófa, að reikningum beri saman við bækur
fjelagsins, enda eigi þeir aðgang að öllum bókum og skjölum, hve nær sem
er á starfstíma fjelagsins, og er stjórninni skylt að veita þeim þær upplýsingar,
sem þeim eru nauðsynlegar við framkvæmd starfsins. Enn fremur er það
skylda endurskoðenda að hafa eftirlit með starfrækslu fjeiagsins yfirleitt. Nú
verða þeir varir við misfellur, er þeir álita fjelaginu stafi hætta af, og skulu
þeir þá hlutast til um, að bót verði á ráðin, svo fljótt sem þörf krefur. En
takist það eigi, skulu þeir kveðja til fundar í íjelaginu og bera málið þar upp
til úrlausnar.
Endurskoðendur bera ábyrgð fvrir aðalfundi.
23. gr.
Reikningsár fjelagsins er almanaksárið. Reikningsskilum skal lokið
svo timanlega, að endurskoðun geti farið tram áður en ársfundur er haldinn.
Á aðalfundi skal ávalt leggja fram endurskoðaða reikninga fvrir umliðið ár og taka ákvörðun uni þá. Nú fellir fundurinn tillögu um að samþykkja reikninga, og getur hann þá ákveðið, að vfirskoðun skuli fram fara
eftir þeim reglum, er fundurinn setur. Að þeirri yfirskoðun lokinni, skal af
nýju boða til fundar, er tekur fullnaðarákvörðun um reikningana.

V. kafli.
Skyldur og rjettindi.
24. gr.
Árgjald í varasjóð fjelags og aðra óskiftilega tryggingarsjóði skal ákveða í samþyktum, eigi minna samtals en svarar 1% af viðskiftaveltu. —
Vexti af innstæðu skal árlega leggja við höfuðstól. Fje má ekki greiða úr
varasjóði, nema eftir tillögu fjelagsstjórnar, í samráði við endurskoðendur
og með samþykki aðalfundar, enda sjeu tillögunni fylgjandi eigi færri en
þeirra fjelagsmanna eða fulltrúa, sem atkvæðisrjett eiga á fundinum.

1088
25. gr.
í samþyktum skal ákveða árlegt tillag i stofnsjóð fjelagsins, hve mikið
það skuli vera frá hverjum fjelagsmanni og hvernig það skuli greitt. Má það
eigi vera minna en svarar 3 °/o af verði aðkeyptrar vöru i þeim fjelögum, er
hafa vörukaup sem aðalverksvið. Fje stofnsjóðs skal notað sem veltufje í
þarfir fjelagsins, og skulu vextir lagðir við höfuðstólinn um hver áramót.
Stofnsjóðseign hvers fjelagsmanns fellur til útborgunar:
a. Við andlát hans.
b. Viö burtflutning af fjelagssvæði.
c. Við gjaldþrot hans.
d. Verði hann fátækrastyrksþurfi.
Þegar stofnsjóðseign fjelagsmanns verður meiri en svo, að nemi árlegri úttekt hans, eins og hún hefir verið að meðaltali 5 næstliðin ár, má
greiða það, sem umfram er, enda hafi hann ekki skifl við fjelagið skemur
en 15 ár.
Aldrei má þó borga út stofnsjóðseign, lyr en eigandi hefir int af hendi
allar fjárhagslegar skuldbindingar, er á honum hvíla sem fjelagsmanni.
Að öðru leyti er stofnsjóðsfje óuppsegjanlegt, og veröur ekki selt nje
af hendi látið á annan hátt, nema með samþykki fjelagsstjórnar.
2fi. gr.
Samvinnufjelög með samábyrgð hafa heimild til að stofna og starfrækja innlánsdeild, er tekur við innlögum irá fjelagsmönnum til ávöxtunarsem
rekstrarfje. Um útborganir á innlögum fer eftir ákvæðum fjelagssamþykta.
Til tryggingar fyrir fje því, sem lagt er í innlánsdeild, er varasjóður
fjelagsins og aðrar eignir þess, ásamt sameiginlegri ábyrgð fjelagsmanna.
27. gr.
Ileimilt er samvinnufjelögum, er leysa horgarabrjef, að hafa verslunarviðskifti við utanfjelagsmenn, hvort heldur er aðaldeild fjelagsins eða útibú.
Enn fremur er þeim heimilt að hafa úlsölustaði í sama kauptúni, svo marga
sem viðskiftaþörf krefur.

VI. kafli.
Samvinnusambönd.
28. gr.
Ef 3 eða fleiri samvinnufjelög með liku verksviði koma sjer saman
um að mynda samband sejtt sjerstakt fjelag, skulu um stofnun þess, skrásetningu og skipulag gilda sömu ákvæði sem um samvinnufjelög yfirleitt, að
þvi leyti sem þau eiga við.
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Hvert það fjelag, sem fullnægir ákvæðum laga þessara og skilyrðum
þcim, er sambandið setur, hefír rjett til upptöku.
29. gr.
Æðsla vald i sambandsmálum er í höndum fulltrúafunda. Fulltrúar
ern kosnir af fjelögum þeim, iem eru i sambandinu, og fer tala þeirra, er
hvert fjelag má senda á sambandsfund, eftir tölu fjelagsmanna, svo sem samþyktir sambandsins nánar ákveða.
Ginn aðalfund skal halda ár hvert, og aukafundi þá er stjórn þess
þykir nauðsyn á eða meiri hluti fulltrúa óskar. Sambandsfundur er lögmætur,
þegar ineiri hluti fulltrúa sækir fundinn. Úrslitum mála ræður afl atkvæða,
nema þar sem lög þessi eða samhandssamþyktir mæla fyrir um aukinu
meiri hluta.

j

j
j

30. gr.
Sambandsstjórn skal kosin á aðalfundi, og sjeu í henni eigi lærri en
þrír menn. Stjórnin boðar til fulltrúafunda og undirbýr fundarmálefni, framkvæmir fundarályktanir og annast störf milli funda, leggur fyrir aðalfund
endurskoðaða reikninga sambandsins fyrir næsta ár á undan, hefir umsjón
ineð sjóðeignum, húsum, áhöldum og öðrum eignum, og gælir hagsmuna
sambandsins i öllum greinum.
Sambandsstjórn ræður framkvæmdarstjóra til þess að standa fyrir
starfrækslu sambandsins, sjá um viðskifti og annast reikningsskil. Hún gerir
við hann starfssamning, er skal lagður fyrir fulltrúafund til álita.

!

31. gr.

1
i
1

Endurskoðun reikninga hafa á hendi tveir nienn, er aðalfundur kýs.
Peir skulu rannsaka reikningsskil, starfrækslu og allan hag sambandsins.
Tillögur þeirra skulu lagðar fyrir aðalfund til úrskurðar ásamt ársreikningum.
Heimilt er sambandsstjórn að hafa eftirlit með öllum ijelögum í sambandinu, á þann hátt að láta trúnaðarmann sinn rannsaka reikninga þeirra,
starfshætti og efnahag. Yfirskoðunarmaður þessi h'utast tii um, að bót sje á
ráðin, ef misfellur eru, og gefur fjelagsstjórn leiðbeiningar i því, sem betur
má fara, en lætur sambandsstjórn í tje skýrslu um árangur af rannsókninni.

j
j

j

j
j
j
j

j

'
j

VII. kafli.
Fjelagsslit.
j
i
j

32. gr.
Samvinnufjelagi skal slíta, ef ályktun um það er samþykl á tveim lögmætum Qelagsfundum í röð og henni eru fylgjandi eigi færri en */s atkvæðAlþt. 1921. A. (33. töggjafarþing).
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isbærra fundarmanna, enda hafi málið verið borið undir fjelagsmenn milli
lundj og samþykt af þeim með meiri hluta atkvæða.
33. gr.
Þegar fundur ákveður fjelagsslit, getur hann annaðhvort afhent fjelagsbúið skiftarjetti til meðferðar eða kosið skilanefnd lil þess að fara með niál
fjelagsins, meðan á fjelagsslitum stendur. í skilanefnd er einn maður eöa fleiri,
löggiltir at dómsmálaráðherra. Skilanefnd kemur í stað stjórnar fjelagsins og
hefir samskonar vald og skyldur og ábyrgð. En fjelagsfundur getur sett nefndarmenn frá starfinu, hve nær sem er. Meðan skilanefnd stjórnar fjelagi, gilda
reglur laga þessara um fjelagsfundi, reikningsskil og endurskoðun.
Um meðferð skilanefndar á fjelagsbúi gilda ákvæði skiftalaganna, að
því leyti scm við á, og ber skilanefnd að haga störfum sínum eftir þeim. Fjelagsslit skal jafnan tilkynna lögreglustjóra, og skal hann þá afmá skrásetningu
fjelagsins.
,

34. gr.
Sömu aðiljar, sem ráða fjelagsslitum, geta slöðvað þau á livaða stigi
sem er, fengið fjelagsbúið aftur afhent sjer í hendur og haldið áfram starfsemi fjelagsins af nýju. En þar að iútandi ályktun skal vera samþvkt með
sama hætti og hin upphaflega ályktun um tjelagsslitin.
35. gr.
Stjórn samvinnufjelags er rjett og skvlt að framselja hú þess til gjaldþrotaskifta á sama hátt, sem einstakur maður getur gert eða er skvldur að
gera um bú sitt. Á henni hvíla samsvarandi skvldur sem einstökum mönnum til þess að veita skiftarjetti upplýsingar um búið, enda liggur sama við,
ef út af er brugðið.
Skiftarjettur skal lilkynna til skrásetningar upphaf og Iok gjaldþrotaskifta.
36. gr.
Ef svo ber til, að samvinnufjelag, sem skrásett hefir verið, fullnægir
ekki ákvæðum laga þessara, og þess er ekki kostur að koma því aftur í
löglegt horf, er stjórn fjelagsins skylt, innan eins árs, að tilkynna það lögreglustjóra, svo að skrásetning þess verði afmáð, enda nýtur það úr því engra
rjettinda samkvæmt lögum þessum.
37. gr.
Bækur fjelags, sem slitið er, eru ríkiseign, og skal afhenda þær á þjóðskjalasafnið. Sama gildir um bækur annara fjelaga, sem orðnar eru eldri en
svo, að nota þurfi í þarfir fjelagsins.
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VIII. katli.
Ýmisleg ákvœði.
38. gr.
l’angað til frani heíir farið gagngerð endurskoðun á löggjöfinni uni
tekjur sveitar- og bæjarsjóða, greiða samvinnufjelög gjöld til þeirra sem hjer segir:
1. Skatt af lóðum og öðrum fasteignum, eftir þvi sem lög mæla fyrir.
2. Utsvar af arði, sem leiðir af skiftum við utanfjelagsmenn, eftir sömu
reglum og kaupmenn á slaðnum, samkvæmt ákvörðun skattanefndar,
bygðri á skýrslu, er hlutaðeigandi fjelag gefur henni. En vanræki 1 jelagið
þetta framtal, skal skattanefnd áætla tekjur af þessum viðskiftum, og
byggist útsvarið á því.
3. Skatt, alt að 2°/o, af virðingarverði þeirra húsa, sem fjelagið notar við
starfrækslu sina. Þó skulu ekki þar roeð talin hús, sem notuð eru aðallega til líknarstarfsemi eða fræðslu, t. d. sjúkrahús, bókasöfn, skólar o. s.
frv. Skatturinn fellur jafnt á, hvort sem fjelagið á húseignina eða tekur
hana á leigu, og .skal jafnan vera bygður á siðasta fasteignamati.
Um gjöld til ríkissjóðs fer eftir almennum lögum.
39. gr.
Ef stjórnendur eða skilanefndarmenn herma visvitandi rangt eða villandi í skýrslum, reikningum, auglýsingum eða yfirlýsingum til fjelagsfunda
eða forráðamanna, eða i tilkynningum til skrásetningar, skulu þeir sæta sektum eða fangelsi, samkv. 26. gr. hinna almennu hegningarlaga, nema verkið
varði þyngri refsingu að lögum.
Sömuleiðis liggja sektir við, alt að 2000 kr., ef þeir herma visvitandi
eða af stórfeldu gálevsi rangt eða villandi í öðrum skjölum, viðskiftabrjefum,
umburðarbrjefum eða tilkvnningum um eignir og efnahag fjelags, er þeir stýra.
Enn fremur varðar það sektum, alt að 1000 kr., að vanrækja tilkynningu til skrásetningar lögum þessum samkvæmt.
10. gr.
Mál út af brotum þeim, sem um er rætt í undanfarandi grein, skulu
rekin sem almenn lögreglumál. Sektir renna i ríkissjóð.
11. gr.
Gjöld fyrir störf þau, sem lögreglustjórum eru falin í lögum þessum,
renna i rikissjóð, og eru þau sem hjer segir:
a. Fyrir skrásetningu fjelags, sem eigi hefir verið skrásett áður . . . kr. 30,00
b. Fyrir skrásetningu útibús..................................................................................... —
20,00
c. Fyrir skrásetningu breytinga eða viðauka við eldri skrásetningu . — 15,00
d. Fyrir að afmá skrásetningu greiðist helmingur af ofanrituðumgjöldum.
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42. gr.
Lög þessi öðlast gildi 15. júli 1921, og eru þá um ieið úr gildi fallin,
að þvi er snertir samvinnufjelög, öll þau ákvæði, er koma i bága við þessi lög.

(B. XLIX, 2).
Ed

443. 1'pfndarálH

um frumv. til laga um breyting á sveitarsljórnarlögum 10. nóv. 1905.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hetir atbugað frumvarpið og leggur til,.aö það verði samþykt
óbrevtt.
Alþingi, 29. april 1921.
Sig. Eggerz,
formaður.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Bjórn Kristjánsson.

Sigurjón Friðjónsson,
ritari.

Guðjón Guðlaugsson.

(A. XXX, 34).
Ed.

444. Breyttngartillaga

við breytingartillögu á þingskj. 424 [Fjáraukalög].
Frá fjárveitinganefnd.
Fyrir »björgunar- og eftirlilsskipsins Þórs« í 2. lið komi.
björgunarskipsins Þórs.
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(A. XXX, 35).

IWd.

445. Frtimvarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
(Eftir 3. umr. í Ed.).

!• grSem viðbót viö gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum 1920 og 1921, veitast
1189742 kr. 73 a., til útgjalda þeirra, sem um getur hjer á eftir.
2. gr.
Til viðbótar við 10. gr. fjárlaganna (til ráðuneytisins) veilast 0000 kr.
Dýrtiðaruppbælur til ráðherranna, 2000 kr. til hvers............... kr.
6000,00
3. gr.
Sem viðbót við 11. gr. fjárlaganna (til gjaida við dómgæslu o. fl.) veitast
2000 kr.
Til Guðm. L. Hannessonar bæjarfógeta á Siglufirði, launabót fvrir 1920 ................................................................................. kr. 2000,00

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4. gr.
Sem viðbót við 12. gr. tjárlaganna (læknaskipun o. fl.) veitast
Til þess að Ijúka við að reisa læknisbústað á Vífilsstöðum og
koma fyrir barnadeild i herbergjum þeim, er læknir áður notaði til íbúðar
.......................................... ..................................
Heimilt skal stjórninni að verja fje til að leiöa rafmagn frá
orkustöðinni við Elliðaár til Vifilsstaða.
Viðbótarstyrkur til aðgerðar og nýbvggingar sjúkrahússins Gudmanns Minde á Aknreyri................................................................
Kostnaður af milliþinganefnd um varnir gegn berklaveiki
...
Styrkurhanda Guðnýju Jónsdóttur, til hjúkrunarnámsi Nevv-York
Til varnarráðstafana vegna kvefpestar..........................................
Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar ..........................................
Til rafmagnstækja handa Röntgenstofnuninni og kaupa á Finsenslömpum
.................................................................................
Ti! Neshrepps i Norðfirði, endurgreiðsla á lækniskaupi 1920...
Til Gunnlaugs Claessens læknis, utanfararstyrkur ..................
Til Jóns Kristjánssonar læknis, stvrkur til utanfarar og áhaldakaupa.............................................................. .................................
Til Magnúsar Einarsonar dýralæknis, utanfararstyrkur ...........

205960 kr.

kr.

55000,00

-—
—
—

20000,00
12000,00
1000,00
90000,00
3000,00

—
—
—

18000,00
460,00
2500,00

•—
—

2500,00
1500,00

Samtals kr. 205960,00
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
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5- gr.
Sem viðbót við 13. gr. fjárlaganna (til samgöngumála) veitast 265900 kr.
Til undirbúnings endurbyggingar Holtavegarins, gegn þvi,
að Rangárvallasýsla leggi fram x/3 kostnaðar
.......................... kr. 7000,00
Til dragferju á Lagarfljóti 1919 (Endurveiting)
.................... —
300,00
— dragferju á Hjeraðsvötnum (Þar af 300 kr. endurveiting fvrir 1919)
— Skaftfellingabáts 1919 (Endurveiting) ................................... — 6000,00
— Auslfjarðabáts 1919 (Endurveiting)
................................... — 1000,00
Viðbótarstyrkur til vjelbátaferða um ísafjarðardjúp, 11000 kr.
hvort árið ........................................................................................ — 22000,00
Til stvrktar bátaferðum á flóum og fjörðum kring um land — 80000,00
Aukafjárveiting til Breiðafjarðarbáts fyrir árið 1921 .................. —
3000,00
Ti! mótorbátaferða frá Revkjavik tii kauptúnanna í Arnessýslu,
alt að 3/a tlutningskostnaðar......................................................... —
5000,00
Stvrkurinn veitist eftir tillögu sýslunefndar Arnesinga.
Aukafjárveiting til Rangárbáts árið 1921, alt að 1 3 flutningskostnaðar ........................................................................................... — 8000,00
Til bátaferða á Hvalfirði................................................................... — 1000,00
Til mótorbátsferða frá Hornafirði norður á bóginn, í sambandi
við ferðir Sterlings og Goðafoss ............................................
—8000,00
Styrkurinn veitist eftir meðmælum sýslunefndar
Austur-Skaftafellssýslu.
Til mótorbátsferða milli Grimseyjar og lands árið 1921, alt að —
1000,00
Styrkurinn veitist eftir tillögum sýslunefndanna í Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslum.
Til mannflutningaferða milli Borgarness og Reykjavíkur á henlugum timum, alt að
................................................................. — 2500,00
Til Eimskipafjelags íslands, fyrir áætlunarferðir skipsins Goðafoss árið 1921, alt að
................................................................. — 60000,00
Styrkurinn miðast við 3 ferðir úl og 4 ferðir utan frá
3. júlí til ársloka milli Reykjavfkur og Kaupmannahafnar, með
áskildum viðkomum austanlands og norðan.
Til
að kaupa símastöðvarhúsí Yestmannaeyjum ..................... — 50000,00
Tilendurbyggingar vitanna í Sandgerði
...................................... — 10000,00
Til Gests Guðraundssonar, vitavarðar við Arnarnesvitann, lífeyrir sökum meiðsla við vinnu í þarfir starfsins
..................... —
400,00
Samtals kr. 265900,00
6. gr.
Sem viðbót við 14. gr. fjárlaganna (kirkju- og kcnslumál) veitast 109153 kr.

21 a.
1. Til húsahóta á preslsselrinu Ulskálum
.................................. kr.
2. Styrkur til að reisa hús á prestssetrinu Stað í Grunnavik......... —
Flyt kr.

8000,00
8000,00
16000,00
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Fluttar
Þessar fjárveitingar eru bundnar þvi skilyrði, að húsin
verði jarðareign.
3. Dýrtíðarbætur til háskólaritara
..................................................
4. Til likhúss handa háskólanum
.................................................
5. Til utanfarar rektors nientaskólans
..........................................
6. Dýiliðaruppbót á námsstyik mentaskólanemenda 1921 ..........
7. Kostnaður við starf menlamálanefndar........................................
<3. Aðgerð og tnálning mentaskólans.................................................
9. Launabætur til kennaranna Sigurbjörns A. Gíslasonar og Guðmundar Kristjánssonar fyrir 1920..................................................
10. Þóknun til Svbj. Egilsonar fyrir fyrirlestrahald við StjTrimannaskólann...............................................................................................
11. Utanfararstyrkur skólastjórans á Eiðum
..................................
12. Uppbót á borgun fvrir smíða- og dráttlistarkenslu á Hólum og
Hvanneyri .................................................
13. Fyrir bætur á Hólum í Hjaltadal með hjáleigunni Hofi og umbætur á bústofni þar
.................................................................
14. Skiifstofukostnaður fræðslumálastjóra..........................................
15. Uppbótarstyrkur til unglingaskólans á Núpi íDýrafirði..........
16. Til unglingaskólans í Hjarðarholti
..........................................
17. — Hvítárbakkaskólans, viðbótarstyrkur ..................................
18. — Flensborgarskólans, viðbótarstyrkur
..................................
19. Fyrir aðgerð á daufdumbraskólanum..........................................
20. Til Páls Erlingssonar sundkennara, í viðurkenningarskyni ...
Samtals

1095

kr.

16000,00

—
—
—
—
—
—

600,00
4000,00
2500,00
3000,00
10000,00
25500,00

—

3000,00

—
—

300,00
3000,00

—

3600,00

— 19703,24
—
1200,00
—
2000,00
—
3000,00
—
3000,00
—
5450,00
—
1500,00
—
1800,00
kr. 109153,24

7. gr.
Sem viðbót við 15. gr. fjárlaganna (vísindi, bókmentir og listir) veitast
105990 kr. 52 a.
1. Til útgáfu minningarrits landsbókasafnsins
.......................... kr.
4500,00
2. Styrkur til dr. Jóns Þorkelssonar, til útgáfu fornbrjefasafnsins,
800 kr. hvort árið ..................................................................... —
1600,00
3. Styrkur handa sama manni, til að sækja fund norrænna sagnfræðinga í Krislianíu
......................................................... —
1200,00
4. Styrkur handa dr. Jóni Aðils, ísama skyni
.............................. —
2500,00
5. Styrkur handa magister Boga Th.Melsted,í saina skyni
...
-400,00
(i. Styrkur til Kvenrjettindafjelagsins, lil að sækja alþjóðafund
Kvenrjettindasambandsins í Sviss..........
—
2500,00
7. Viðbót við utanfararstyrk Sigfúsar Einarssonar
.................. —
1500,00
8. Til að fullgera hús yfir lislaverk Einars Jónssonar
.......... — 50000,00
9. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, í viðurkenningarskyni ... —
2000,00
10. Fyrir að ílytja rnold í kirkjugarðinn í Reykjavík og fyrir landspildu undir hann .......................... ' .......................................... — 23065,19
11. Til að gefa út þýðingu af fyrri hluta Göethes Faust
.......... —
2500,00
12. Til Jóh. L. L. Jóhannssonar. Endurgreiðsla á prentkostnaði... —
725,33
Flyt kr. 92490,52
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Ftultar kr.

92490,52

13. Til sama, dýrtlðarnppbót
........................................................... — 3000,00
14. Til Steins Emilssonar, til fullnaðarnáms i Þýskalandi (lokaveiting)............................................................................... —
2000,00
15. Til Valdeniars Sveinbjörnssonar iþróltancma (lokaveiting) ... —
1500,00
16. Til Brynjólfs Stefánssonat verkfræðinema, til framhaldsnátns —
2000,00
17. Til bjónanna Arnórs Sigurjónssonar og Helgu Kristjánsdóttur,
til fullnaðarnáms
........................................................................... — 2000,00
18. Til Steins Steinssonar verkfiæðinema, til að
Ijúka námi ... — 2000,00
19. Til Ástnundar Sveinssonar. námsstyrkur ...............................
— 1000,00
Samtals kr. 105990,52

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

8. gr.
Sem viðbót við 16. gr. fjárlaganna (verkleg fyriitæki) veitast 251972 kr. 40 a,
Styrkur til Jóns H. Þorbergssonar, til utanfarar í ullarmats1000,00
erindum
........................................................................................ kr.
6000,00
Til aðgerðar sjóvarnargarðs á Siglufirði
.................................. —
2500,00
Utanfararstyrkur Jóhanns Fr. Kristjánssonar .......................... —
7719,90
Dýrtíðaruppbætur til sama manns 1920 og 1921
.................. —
Til Búnaðarfjelagsins, til verkfærasýningar.................................. — 20000,00
440,00
Til Einars Sæmundssonar skógarvarðar, launabætur fyrir 1920 —
Dýrtiðaruppbætur handa starfsmönnum Búnaöarfjelags íslands,
Garðyrkjufjelags fslands, Búnaðarsambandanna og Fiskifjelags
56000,00
íslands.........................................................
.................................
5000,00
Til skógræktar (eftirgjöf á láni) ................................................. —
1000,00
Styrkur til heimilisiðnaðarfjelaga 1919 (Endurveiting) .......... —
2000,00
Tii heimilisiðuaðarsýningar í Reykjavík
.................................. —
1000,00
Fyrir mulningsvjel ......................................... .......................... —
29000,00
Til Skeiðaáveitunnar, ’ 4 kostnaðar
..........................................
— erindreka á Spáni og Ítalíu, 20000 ki. á ári
........... ... — 40000,00
Til sýsltisjóða Mýra- og Borgarfjarðarsýslna, upp í koslnað við
5000,00
rannsókn Andakílsárfossanna, alt að ... ................................ ___
þó ekki yfir helming kostuaðar.
8000,00
Til brvggjugerðar á Akianesi, þó ekki yíir einn þriðja kostnaðar _
Styrkurinn er veitlur hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps,
og skal bryggjan vera til almenningsnola. Verkið sje framkvæmt eftir áætlun, er ríkisstjórnin lætur gera. og með eftirliti
af hennar hálfu.
Til aðstoðarmanns búsagerðarmeistara 1921 ............................... —
8312,50
Til viðgerðar bátabryggju á Blönduósi, þó ekki ytir einn þriðja
kostnaðar, alt að............................................................................... — 19000,00
Styrkur til bæjarsjóðs Vestmannaeyja, til þess að halda úti
björgunarskipinu »Þór« frá 1. jan. til 1. mai 1921, þó ekki
yflr helming kostnaðar, ait að.................................. .................. — 40000,00
Samtals kr. 251972,40
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9. gr.

Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (eftirlaun og styrktarfje) veitast
19760 kr. 57 a.
1. Til Sigurðar Jónssonar fyrv. atvinnumáiaráðherra................... kr. 12619,90
2. Uppbót á eftirlaunum frú Sigríðar Hjaltadóttur.......................... —
900,00
3. Uppbót á eftirlaunum frú Ingileifar Aðils .................................. —
500,00
4. Eftirlaun handa frú Guðrúnu ekkju sr. Matthíasar Jochumssonar, 2000 kr., ásamt dýrtíðaruppbót eftir launalögum........... —
4746,67
5. Til Kristínar Grímsdóttur, helmingur af styrk þeim, sem syni
hennar, Jóhannesi Helgasvni, var veittur í 62. lið 15. gr. núgildandi fjárlaga................................................................................. —
1000,00
Samtals kr. 19766,57
10. gr.
Sem viðbót við 19. gr. fjárlaganna (óviss útgjöld) veitast 223000 kr.
1. Kostnaður vegna fyrirhugaðrar komu Hans Hálignar konungsins og Hennar Hátignar drotningarinnar .................................. kr. 200000,00
2. Styrkur handa Sigurði Jónssyni trjesmið, Berlín
.................. —
500,00
3. Styrkur til Ara sýslumanns og bæjarfógeta Arnalds, 9500 krónur, Sigvalda hjeraðslæknis Kaldalóns, 8000 krónur, og Krisljáns hjeraðslæknis Kristjánssonar, 5000 krónur, til þess að
leita sjer heilsubótar........................................................................ — 22500,00
Samtals kr. 223000,00

1.
2.
3.

4.

5.

6.

11- gr.
Stjórninni er heimilt
að ábyrgjast nauðsynleg rekstrarlán handa Landsbankanum.
að ábyrgjast alt að 325 þúsund kr. viðbótarlán fyrir Reykjavíkurkaupstað til
rafveitunnar.
að lána Guðmundi sýslumanni Björnssyni í Borgarnesi alt að 50000 krónum,
tii þess að reisa þar íbúðarhús, þó ekki yfir 4,s hluta alls byggingarkostnaðar, gegn þeirri ábyrgð, er stjórnin tekur gilda. Lánið er veitt til 40 ára
og ávaxtast með 6°/o. Skal það standa afborgunarlaust fyrstu 2 árin, en end*
urgreiðist síðan með jöfnum afborgunum á 38 árum.
að lána Reykhóla-, Geiradals- og Gufudalshreppum 8000 krónur, til að kaupa
fyrir jörð til læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skal veitt gegn ábyrgð
sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landssljórnin
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 30 árum.
að láta virkja og starfrækja á ríkiskosfnað silfurbergsnámuna í Helgustaðafjalli, og að taka alt að 70000 kr. lán til stofnkostnaðarins, gegn veði i námunni sjálfri. Rentur og afborganir af láninu teljast með árlegum rekstrarkostnaði, en mismunur á tekjum og gjöldum námunnar færist á landsreikning
árlega.
að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs alt að 80000 kr. lán, er bæjarstjórn Vestmannaeyja kann að taka fyrir hönd bæjarsjóðs Vestmannaevja til að greiða
rekstrarkostnað björgunarskipsins »Þórs« árið 1920.
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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1Ö98
(A. XLI, 9).
Ed.

446. Frnmvarp

til fjárlaga fyrir árið 1922.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

I. KAFLI.
T e k j u r.

1. gr.
Arið 1922 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2.-5.
gr., og að þeirra verði aílað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

kr.
1.
2.
3.
4.

Ábúðar- og lausafjárskattur ..........................................
Húsaskattur.........................................................................
Tekjuskattur
.................................................................
Dýrtíðar- og gróðaskattur.................................................

kr.

100000
40000
400000
50000
590000

5.
6.
7.
8.

Aukatekjur.........................................................................
Eríðafjárskattur.................................................................
Vitagjald
.........................................................................
Leyfisbrjefagjöld.................................................................

120000
17000
100000
8000
245000
500000

9. Útflutningsgjald.................................................................
10. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vín,
ávaxtasafi og límonade)..................................................
11. Tóbakstollur.......................................................................

125000
400000

Flyt ...

525000

1335000

1099

kr.
Flutt ...
12. Kaffi- og sykurtollur................................. ........................
13. Vörutollur ................................................ .......................
14. Annað aðflutningsgjald ......................... .......................
15.
16.
17.
18.

Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð .. .......................
Stimpilgjald................................................ ........................
Pósttekjur ................................................ ........................
Síinatekjur................................................ .......................

525000
525000
750000
60000

kr.
1335000

1860000
10000
1500000
240000
1000000
2740000

Samtals ...

..........

5945000

kr.

kr.

3. grTekjur af fasteignum og skipum ríkissjóðs eru taldar:

1.
2.
3.
4.

Eftirgjald
Tekjur af
Tekjur af
Tekjur af

30000
50
10000
350000

eftir jarðeignir ríkissjóðs, alls ..................
kirkjum .........................................................
silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli. ...
skipum .........................................................
Samtals ...

..........

390050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlað:
kr.

70000

1. Tekjur af íslandsbanka .................................................
2. —
— Landsbankanum:
a. Árgjald.........................................................................
b. Ágóðahluti .................................................................

7500
68000
75500
20000

3. Tekjur af Ræktunarsjóði.................................................
Flyt ...

kr.

••

•»1

165500
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kr.

165500

Flutt ...
4. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyplum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júlí 1909 ...............................................
5. Væntanlega útdregið af þeim brjefum..........................
6. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi íslands .................................................................................
7. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................
8. Greiðslur frá Landsversluninni
..................
.........
Samtals ...

kr.

41000
15000
6000
5000
240000
..........

472500

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og eudurgjöld er talið:
kr.
1. Óvissar tekjur .................................................................
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna..................
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur........................
Samtals ...

kr.
20000
400
2000

..........

22400

II. KAFLI.
Gj öl d.

6. gr.
Árið 1922 eru veiltar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i
7, —19. gr.
7. gr.
Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið
1629470 kr. 95 a.
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kr.
Vextir:
1. 4 °/o lán úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr.
tekið 1908 til 15 ára til símalagninga..................
2. 4^/s °/o lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum,
1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. Ilokks
bankavaxtabrjef Landsbankans............... ...........
3. 4' '■> °/o lán bjá lífsábyrgðarstofnuninni í Kaupmannahöfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára,
til að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Landsbankans........................................................................
4. 4‘/s °/o lán bjá dönskum bönkum, 500000 kr.,
tekið 1912 til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda
(Reykjavíkurhöfn o. fl.) ..........................................
5. Ritsímalánið 1913, 4 °/o og endurborgun á 30
árum, tekið hjá mikla norræna ritsimafjelaginu...
0. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára,
með bankavöxtum hjá Landsbankanum, að upphæð 100000 kr.
7. 5 °/o lán, tekið til símalagninga 1917 bjá mikla
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára 500000 kr. ...
8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum,
2 milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir Vs °/o
bærri en forvextir þjóðbankans danska................
9. Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 20. jan.
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr.......
10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918
með útlánsvöxtum bjá íslandsbanka, að upphæð
1 milj. kr.....................................................................
11. Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með
5 °/o vöxtum, 2J/s milj. kr........................................
12. Lán hjá Háskóla íslands, tekið 10. jan. 1919
með 5 °/o vöxtum, afborgunarlaust, að uppliæð
1 milj. kr.....................................................................
13. Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júli 1919
ineð 5 °/o vöxtum til 20 ára, 41/’ milj. kr............
14. Innlent lán 1. júli 1920 með 51/- °/o vöxturn lil
20 ára, 3 milj. kr.......................................................

kr.

3333,34

38812,50

7968,75

9000
16739,83

6400
23055,50

92000
5712

48000
50000

50000
196875
152625
700521,92

Afborganir:
1. Af láninu frá 1908
2. — —
— 1909

.................. ..........................
.................................................
Flyt ...

33333,34
50000
83333,34 700521,92
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kr.

3.
4.
5.
6.
7.
<3.
9.
10.
11.
12.

Af
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
láninu frá 1912 ..................................................
—
— 1912 ..................................................
— 1913 ..................................................
—
— 1916 ..................................................
rilsímaláni 1917 ... ..........................................
skipakaupaláni .................................................
ritsímaláni Landsbankans..................................
íslandsbankaláni 1918..........................................
láni danskra banka 1919..................................
innlenda Iáninu 1920 .........................................

kr.

83333,34 700521,92
8333,33
33333,33
12251,19
4000
9297,84
200000
3400
100000
225000
150000
828949,03

Framlag til Landsbankans, 9. greiðsla........................
Samtals ...

100000
..........

1629470,95

kr.

kr.

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins..........................

60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:
kr.
1. Til alþingiskostnaðar
..........
2. — yfirskoðunar landsreikninga

kr.

270000
6000
276000
Samtals

..........

276000

Þingskjal 44tí

1103

10. gr.
Til ráðuneylisins o. fl. er veitt:
kr.

kr.

A.
1. Til ráðherra:

a. Laun................................................................
b. Til risnu.........................................................
2.
3.
4.
5.
6.

30000
4000

Til utanferða ráðherra .................................................
Laun starfsmanna Stjórnarráðsins..................................
Annar kostnaður...............................................................
Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ..........................
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráðherrabústaðnum.................................................................

34000
9000
105000
30000
20700
3000
201700

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.
Hagstofa Islands.
Laun hagstofustjóra...............................
— aðstoðarmanns . ........................
Pappír, prentun og hefting hagskjrslna
Prentun eyðublaða ...............................
Húsaleiga, hiti og ljós m. m..................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ...

9500
7700
12000
2000
4500
20000
55700

C.
Gjöld í Kaupmannahöfn.
1. Til sendiherra:
a. Laun.................................................
b. Til húsaleigu..................................
c. — risnu..........................................
d. — skrifstofuhalds..........................

12000
2000
2000
16000
32000
12000
4000

2. Fyrir meðferð utanríkismála..........
3. Ríkisráðskostnaður ..........................

48000
Samtals ...

305400
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11- gr.
Til gjalda við dómgæsluna og lögreglustjórnina o. fl. er veitt:
kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.
1. Hæstirjettur:
a. Laun dómara................................................
b. — ritara .................................................
c. Annar kostnaður ..........................................

kr.

52500
7700
3000

2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og Iögreglustjóra.........
3. — hreppstjóra................................................ ..........
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavik:
27720
a. Laun...............................................................
3000
b. Húsaleiga
.................................................
3000
c. Hiti, ljós og ræsting ..................................
2000
d. Ýms gjöld .................................................

63200
185000
39000

35720
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík:
a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtu29700
manns .........................................................
19800
b. Laun 3 tollvarða.......................... ..........
C500
c. Húsaleiga
..................................................
1800
d. Hiti og ljós.................................................
12000
e. Yms gjöld .................................................
09800

6.
7.
8.
9.
10.

Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og lögreglustjóra í Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar eftir
reglum launalaganna.
Skrifstofukostnaður sýsluinanna og annara bæjarfógeta .......................... ..................................
Til hegningarhússins í Revkjavík og viðhaldskostnaðar fangelsa .................................................
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
Rorgun til sjódómsmanna............................... ..........
— — setu- og varadómara .................. ...........

80000
20000
12000
600
400
506320

B.
Ýmisleg gjöld.
1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. ...

900

Flyt ... 900

• • • • •»

506320

hingskjal 446

Í105
kr.

Flutt ...
b. Til pappírs og prentunar..........................
c. Til kostnaðar viö sending með póstum...

kr.

900
15000
1200

506320

17100
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir
burðareyri undir embættisbrjef.. ...........
b. Fyrir embættisskeyti..................................

20000
60000
80000

Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar
opinberar byggingar..........................................
Til embættiseftirlitsferða.................................. , , , , , ,
Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoðun á skipamælingum........ . ..................
Til landhelgisgæslu .......................................... ..........
Gjöld til yfirskaltanefnda og fyrir skattvirðingar.........
Gjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv.
1905 .................................................................

8000
6000
500
40000
1500
75000
228100

Samtals ...

..........

734420

12. gr.
Til gjalda við læknaskipunina er veitt:
kr.

kr.

1. Laun .................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ...
3. Styrkur til íbúa Ólafsfjarðar í Eyjafjarðarsýslu, til að
vitja læknis........................................................................
4. Styrkur til hreppsbúa í Kolbeinsstaða-, Evja- og
Miklaholtshreppi í Hnappadalssýslu til að vitja læknis,
til hvers hrepps 200 kr. á ári........................................
5. Styrkur til hreppsbúa í Árneshreppi í Strandasýslu,
600 kr., og Bæjarhrepps í sömu sýslu, 300 kr., til
að vitja læknis.................................................................
Styrkurinn lil Árneshrepps fellur niður þegar læknir
sest að í Beykjarfjarðarhjeraði.
Flyt ...
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

282360
3900
600

600

900

,,, ««•

288360
139

t
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kr.

kr.

6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Flutt ...
Styrkur til Öræfinga til að leita sjer læknishjálpar ...
Styrkur til hreppsbúa í Kjósarhreppi, til þess að leita
sjer læknishjálpar .........................................................
Styrkur til Þingvallahreppsbúa til að vitja lækuis ...
Styrkur til Flateyjarhreppsbúa í Þingeyjarsýslu til að
vitja læknis.........................................................................
Styrkur til Grímseyinga til að vitja læknis..................
Styrkur til Suðureyrarhrepps í Súgandafirði til að
vitja læknis.........................................................................
Styrkur til Klofnings- og Skarðshreppa til að vitja
læknis.................................................................................
Styrkur til Holts- og Haganeshrepps til að vitja
læknis ... ........................................................................
Styrkur til Breiðdalshrepps i Suður-Múlasýslu til að
vitja læknis.........................................................................
Styrkur til Jökuldalshrepps, Hlíðarhrepps, Tungulirepps og Hjaltastaðahrepps i Norður-Múlasýslu og
Eiðahrepps í Suður-Múlasýslu til að vitja læknis, til
hvers hrepps 300 kr.........................................................
Styrkirnir til að vitja læknis greiðist hreppsnefndunum, og eru þeir enn fremur bundnir því skilvrði,
að stjórninni sje árlega send skilagrein um það, á
hvern hátt þeim sje varið.
Til núverandi aðstoðarlæknis á ísafirði
.................
a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsted í
Reykjavík
.................................................................
b. Styrku- til sama manns til lækningaferða kringum
landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með því
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að minsta
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi alt að..........................

18. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í Reykjavík ...
19. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í
Reykjavík .........................................................................
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsted, Vilh.
Bernhöft og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn því skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum i læknadeild háskólans til í sinni sjerfræði og veiti fátæku

Flyt ...

288360
400
200
200
100
400
200
300
300
300

1500

3000
3000

500
3500
2000
2000

302760
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kr.

20.
21.
22.
23.

Flutt ...
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknuin stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.
Til starfrækslu Röntgensáhalda m. m....
Til Gunnlaugs Claessens læknis, til að starfrækja
ljóslækningastofu.......................................
Rekstrarstyrkur Radíumstofnunarinnar
.................
Holdsveikraspítalinn..................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis
..........................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsmanna
.......................... 19100
2. Viðurværi 65 manna (ca. 200 a. á dag) 47450
3. Klæðnaður ..........................................
4000
4. Meðul og sáraumbúðir
..................
1800
5. Eldsneyti
.......................................... 30000
3500
6. Ljósmeti ................................................
7. Húsbúnaður og áhöld.........................
2000
6000
8. Viðhald á húsum
..........................
2500
9. Þvottur og ræsting
..........................
500
10. Greftrunarkostnaður ..........................
500
11. Skemtanir
..........................................
2500
12. Skattar o. fl.
..................................
1000
13. Ýmisleg gjöld
..................................

kr.
302760

10000
2000
3000
130350
9500

120850
130350
24. Geðveikrahælið á Kleppi.................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.................................................................
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna..................................
8000
2. Viðurværi 86 manna (ca. 200 a. á dag) 62780
3. Klæðnaður 50 sjúklinga á 100 kr.
handa hverjum
..................................
5000
4. Meðul og umbúðir................................
200
5. Ljós og hiti .......................................... 30000
6. Viðhald og áhöld..........
15000
7. Þvottur og ræsting................................
2000
8. Skemtanir................................................
1000
9. Skattar m. .. ...........................................
1000
10. Óviss útgjöld................................
1000
Flyt ...

—

80920

9500

125980
135480

529030
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4108

kr.
Flutt ...
Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 60 sjúklingum, 200 a. á dag
Meðgjöf með 6 sjúklingum, 400 a. á dag
Tekjur af búinu..........................................

135480

kr.
529030

43800
8760
2000
54560

Mismunur ...
2'o.

Heilsuhælið á Vífilsstöðum ......... ................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...
B. Laun aðstoðarlæknis, auk fæðis og húsnæðis. ...
C. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna................................
32300
2. Viðurværi .......................................... 134502
3. Lyf og hjúkrunargögn........................
5380
4. Ljós og hiti..........................................
77000
5. Þvottur og ræsting ..........................
7860
6. Viðhald húsa........................................
5000
7. Viðhald vjela........................................
5000
8. Húsbúnaður og áhöld........................
8000
Flutningskostnaður
..........................
9.
10000
10. Óviss gjöld ..........................................
3000

80920
112662
9500
2000

288042
299542
Þar frá
Meðgjöf
Meðgjöf
Meðgjöf

dragast tekjur:
með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag
með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag.
með 18 börnum, 4 kr. á dag ..

146000
14600
26280
186880

Mismunur ...
26 Til undirbúnings landsspítala......... . ..........................
27, Önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ..................
Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 60 aurar
fyrir hvern dag, gegn því, að hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.
b. Styrkur til þess aö koma upp sjúkraskýlum á
Flyt_...

112662
7500
10000

10000

649192
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c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.
j.
k.
l.
m.

n.
o.

Flutt ...
föstum læknissetrum, alt að þriðjungi byggingarkostnaðar, og með þvi skilyrði, að stjórnarráðið
samþykki teikningu af húsinu, eflir að hafa fengið
álit landlæknis, og að sýslufjelag það eða hreppsfjelag, er sjúkraskýlið heyrir til, taki það að sjer
til eignar og rekstrar.................................................
Bólusetningarkoslnaður................................................
Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma................
Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um
varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til
íslands .........................................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðuskólum.................................................................
Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni
að afla sjer nýrrar læknisþekkingar..........................
Þennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillögum
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis..........................
Styrkur til sjúkrasamlaga..........................................
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins islenska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkur þessi
má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er almenn
sjúkrasamlög fá að lögum.
Til styrktar- og slysasjóðs verkamanna í fjelaginu
Dagsbrún.......................................................................
Til berklahjúkrunarfjelagsins »Líknar«, gegn að
minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur
Til hrákarannsóknarstöðva.........................................
Til væntanlegs berklavarnarfjelags..........................
Til starfrækslu Finsensljósa ..................................
Styrkur til hvers sjúklings nemi að jafnaði ekki
ineiru en tveim þriðju alls koslnaðar.
Til Helgu Eggertsdóttur hjúkrunarkonu, utanfararstyrkur....................................................................... .
Til Þuríðar Jónsdóttur hjúkrunarkonu, utanfarar-

10000 ■

649192

80000
1500
4000

1000
2000
3000

6500

500
3000
1500
10000
3000

1000

styrkur................................................................................

1000

p. Til Jónínu Pálsdóttur, utanfararstyrkur til hjúkrunarnáms......................................................................

1000

Flyt

kr.

129000

649192
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Flutt ...
q. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til framhaldsnáms í Kristíaníu eða Kaupmannahöfn.........
r. Viðhótarlaun vfirsetukonu í Grimsev, gegn jafnmikilli launabót annarsstaðar frá ..........................

kr.
129000

649192

800
300
130100
30000

28. Hluti ríkissjóðs af launum yíirsetukvenna..................
Samtals ...

kr.

.........

809292

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
kr.

kr.

A.
Póstmál.
Laun:
a. Eftir launalögum..........................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Rvíkur...............
c. Brjefhirðingamenn........................................
Póstílutningur......................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður í Rvík hjá aðalpóstmeistara og póstmeistara, eftir reikningi...
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavíkur hjá póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum .................................................
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri
póststofum og póslafgreiðslum..................
d. Önnur gjöld.................................................

101420
70000
20000
..........

191420
200000

9200

20000
13000
47000
89200
480620

Flyt ...

480620
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kr.
Flutt ...

B.
Vegabætur.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra..................................
2. — aðstoðarverkfræðings.......................
.3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir reikningi, alt að..........................
4. Til aðstoðarinanna og mælinga, alt að ..
5. Skrifstofukostnaður ..................................

.........

kr.
480620

9500
S140
3500
7500
7300
35940

II. Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraut.......................................
2. Skagfirðingabraut.......................................
3. Biskupstungnabraut..................................
4. Hvammstangabraut..................................
5. Viðhald tlutningabrauta ..........................
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóabrautarinnar, gegn því, að Arnessýsla leggi
fram einn þriðja kostnaðar.......................
7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holtavegarins, gegn því, að Bangárvallas\sla leggi fram einn þriðja kostnaðar...
III.
1. Stykkishólmsvegur ..................................
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu..........
3. Vallavegur í Fljótsdalshjeraði..................
4. Til Krossárdalsvegar (endurveiting kr.
4000) .........................................................
5. Öxnadalsvegur (endurveiting)..................
6. Kjalarnesvegur .........................................
7. Aðrar vegabætur og viðhald ..................
IV. Fjallvegir.........................................................
V. 1. Til áhalda.................................................
2. Til bókasafns verkamanna ..................

12000
18000
25000
18000
55000

25000

25000
178000
18000
20000
10000
6000
10000
10000
50000
..........
15000
1000

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að .......... ..........
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglugerð nr. 3, 3. janúar 1916.
VII. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum .......... ..........
Flvt ...

124000
12000

16000
50000

500
416440

480620
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1112

kr.
Flutt ...
VIII. Til dragferjuhalds á Lagaríljóti .................. ...........
IX. Til dragferju á Skjálfandafljóti .................. ...........
X. Til viðgerðar á vegi frá Hólum I Hjaltadal til Kolkuóss, alt að......................................................... ..........
gegn 2000 króna tillagi frá Hólahreppi.
C.
Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða.................................................
2. — bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum

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

D.
Hraðskeyta og talsímasamband.
I. Ritsímafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (til
1925) ................................................................. ..........
II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o . fl. ...
III. Til lagningar nj'rra lína o. fl.:
11000
1. Norðtunga — Grund................................
4500
2. Hábær i Vogum — Keflavík..................
3. Hólmavík — Reykjaríjörður (Kúvíkur)
60000
(endurveiting) ......................... ...........
75000
4. Rúðardalur— Króksfjarðarnes(endurveit.)
5. Loítskeyta- eða símasamband Hesteyri —
32000
Aðaivik.........................................................
25000
6. Loftskeytastöð á Síðu...............................
12000
7. Rreyting á loftskeytastöðinni í Rvik

416440
500
3000

kr.
480620

3000
422940

175000
100000
275000

35000
20000

219500
IV. Til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

starfrækslu landssímanna m. m.:
Laun samkvæmt launalögum.................
Kostnaður af aðalskrifstofu landssímanna
Ritsímastöðin I Reykjavík ..................
Rráðlausa stöðin við Reykjavík ..........
Ræjarsíminn I Reykjavík
..................
Áhaldahúsið...............................................
Ritsímastöðin á Akureyri ásamt bæjarsímakerfinu
..........................................
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ásamt bæjarsímakerfinu
..........................................
9. Ritsímastöðin á ísafirði, ásamt bæjarsímakerfinu
..........................................
Flyt ...

330000
4500
24500
7800
68840
3000
7700
13700
5950
465990

274500

1178560
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.,
18.

Flntt ...
Simastöðin á Borðeyri .............................
Símastöðin í Hafnarfirði, alt að............
Símastöðin i Vestinannaeyjum, aít að ..
Simastöðin á Siglufirði.............................
Til aukaritsimaþjónustu.............................
Til loftskeytastöðvar i Flatey.................
Til loftskeytastöðvar á Hesteyri............
Til loftskeytastöðvar á Síðu....................
Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar talsímastöðvar
............ .....................................

465990
2800
11000
4450
6000
2000
3700 3000
2500

274500

kr.
1178560

70000

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng ni. m.... ............
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna.......................... ............
VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að................................................... ............
VIII. Viðhald landssimanna ..................................... ...
IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern.......... ............

571440
48000
20000
9000
95000
550
1018490

E.
Vitamál.
I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra..................................
Hann sje umsjónarmaður vitanna og
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, hjeraðsstjórnum og
bæjarstjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.
2. Til verkfróðra aðstoðar..........................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir
reikningi, alt að .....................................

9500

7700
4700
2000

II. Laun vitavarða ..............................................
III. Rekstrarkostnaður vitanna...........................
IV. Bygging nýrra vita:
1. Kambanesviti..............................................
2. Strætishornsviti............................................
3. Papeyjarviti ..............................................
Fjárveitingarnar til Strætishorns- og
Papeyjarvita eru bundnar því skilyrði,
að annarsstaðar frá komi það fje, sem

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

Flyt ...

100000

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

23900
23000
55700

35000
35000
30000

102600

1 2197050
140
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þarf til þess að reisa jafnframt vita á
Karlsstaðatanga, Djúpavogi og Hrómundarey, eftir fyrirsögn vita'málastjóra.
4. Stokksnesviti ..............................................

100000

102600

kr.
2197050

50000
150000
252600
5000
10000

Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
Ymislegt............
............................................. ............
Samtals ...

...........

2464650

kr.

kr.

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er ætlað:
A.
Andlega stjettin.
1. Laun biskups......................................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi.............................

9500
3500
13000

Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880,
1. gr........................................................................................
2. Til húsabóta á Sandfelli í Öræfum
....................
3. Til húsabóta á Saurbæ í Eyjafirði.............................
4. Til undirbúnings bæjargerðar í Reykjaholli...........
5. Til húsabóta á Desjarmýri
.....................................
Þessir húsabótastyrkir eru þeim skilyrðum
bundnir, að húsin verði jarðarhús, að þeim við
ábúendaskifti sje skilað sem nýjum eða með fullu
álagi, að eftirgjald jarðanna hækki um 4°/« af
styrksupphæðinni og að eigi sje greitt fyr en verkinu er lokið og sannað, að það sje vel af hendi
leyst og hafi kostað að minsta kosti eins mikið
og styrknum nemur.
6. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum............
7. Framlag til prestlaunasjóðs...........................................
8. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
9. Ferðastyrkur handa prestum til að sækja prestastefnu

408,28
6000
4000
5000
5000

8000
360000
400
1200
390008,28

Flyt ...

...........

403008,28
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Styrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, þeim
prestum, er prestastefnu sækja og heima eiga utan
Rangárvalla-, Árnes-, Kjalarnes-, Borgarfjarðar og
Mýraprófastsdæma.

kr.
403008,28

B.
Kenslumál.
I. Háskólinn:
a. Laun................................................................................
b. Aukakensla:
1. Til hjeraðslæknisins i Reykjavík ...
1500
2. Til kennarans í lagalegri læknisfræði
500
3. Til kennara i sögu og málfræði íslenskrar tungn að fornu og nýju, með
sjerstöku tilliti til sambands hennar
við aðrar gerraanskar tungur
...
7700

143000

9700
c. Styrktarfje:
1. Námsstyrkur...........................................
2. Húsaleigustyrkur..................................

15000
7000
22000

d.
e.
f.
g.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins
veita reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 kr.
mest um árið í húsaleigustyrk og 560 kr. mest
i námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega að
eins veita utanbæjarstúdentum.
Til kensluáhalda læknadeildar .............................
Fyrir sta.rf við gerlarannsókn og kenslu í efnafræði................................................................................
Hiti, Jjós, ræsting og vjelgæsla .............................
Önnur gjöld:
1000
a. Laun ritara .....................................
1000
b. Dýrtíðaruppbót
.............................
a. Laun dyravarðar, auk hlunninda,
1600
sem hann hefir áður notið............
1000
b. Dýrtíðaruppbót .............................
Einkalaunabót núverandi dyravarðar, er hann lætur af leikfimikenslu
1200
við Mentaskólann
.............................
Flyt ...

5800

800
2000
11000

188500

403008,28

1116
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3. Ýms gjöld..........................................

5800
5000

188500

kr.
403008,28

10800
199300
Námsstyrkur til íslenskra stúdenta i erlendum
skólum.........................................................
.........
1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir hvern
viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og í helstu
menningarlönduin öðrum, en senda verða þeir
stjórninni hjer skilríki fyrir því, að þeir stundi
nokkurt það háskólanám, sem þeir fá eigi kenslu
i við Háskóla íslands.
Mentaskólinn almenni:
Laun........................................
...........
b. Aðstoðarfje:
1. Til dyravarðar..................................
2. a. Til söngkennara..........................
a. Dýrtíðaruppbót ..........................

••

•«•

8000

105000

1000
600
400
2000

c. Önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ..................
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar..
3. — skólahússins utan og innan ...
4. — tímakenslu og til prófdómenda,
alt að................................................
5. Húsaleigustyrkur handa 36 lærisveinum, 50 kr. handa hverjum ...
6. Námsstyrkur, 2000 kr., nieð verðstuðulsuppbót..................................
7. Læknisþóknun.................................
8. Til vísindalegra áhalda við kensluna .................................................
9. Ýmisleg útgjöld
..........................
10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum ..................
11. Til áhalda við fimleikakenslu
12. — verðlaunabóka..........................

400
7000
2000
11500
1800
4400
200
300
2000
1000
100
100
30800
137800

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Flyt ...

.........

748108,28

1117
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Flutt ...
Húsaleigustyrkur sje venjulega að eins veittur
utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Finni stjórnin, i samráði við kennara skólans,
aðra leið til að afla skólanum fjár í þessu skyni,
t. d. með skólagjöldum, má þessi styrkur lækka
að því skapi.
Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun...............................................................
b. Önnur gjöld:
1. Til þriggja aukakennara....................
2. Tímakensla............................................
3. Til bóka og kensluáhalda ............
4. Til eldiviðar og ljósa
....................
5. Námsstyrkur .....................................
Utanbæjarnemendur gangi að slyrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
Finni stjórnin, í samráði við kennara skólans, aðra leið tii að afla
skólanum fjár í þessu skyni, t. d.
með skólagjöldum, má þessi styrkur
lækka að því skapi.
6. a. Til dyravörslu .............................
b. Dýrtíðaruppbót .............................
7. Til skólahússins ulan og innan ...
8. Til ýmislegra gjalda.............................

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

kr.

30360

7400
1800
1000
6000
800

600
400
2000
2000
22000
52360

Kennaraskólinn:
a. Laun..............................................................
b. Önnur gjöld:
1. Tímakensla...........................................
2. Eldiviður og ljós
.............................
3. Bókakaup og áhöld.............................
4. Námsstyrkur
.....................................
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
Flyt ...

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

30000

2500
6000
500
3000

12000

30000

800468,28
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Finni stjórnin, i samráði við kennara skólans, aðra leið til að afla
skólanum fjár í þessu skyni, t. d.
með skólagjöldum, má þessi styrkur
lækka að því skapi.
5. Til viðhalds............................................
6. Ýmisleg gjöld .....................................

12000

30000

kr.
800468,28

1000
2500
15500
45500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun..............................................................
b. Önnur gjöld:
1. Til timakenslu.....................................
2. — eldiviðar og ljósa
....................
3. Ýmisleg gjöld .....................................
4. Til Sveinbjarnar Egilsonar, til fyrirlestra .......................................................

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

18920

7800
5500
3000
300
16600
35520

Til Vjelstjóraskólans:
a. Laun.............................................................
b. Önnur gjöld:
1. Húsnæði m. m.......................................
2. Ljós og biti
......................................
3. Ýmiss kostnaður...................................
4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra ...

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

17600

2300
2200
1000
3700
9200
26800

Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun ....................................................... ............
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistarkenslu ...
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að............
1400
2. — kensluáhalda.............................
600
Flyt ...

2000

13200
2000

15200

908288,28
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3. Til eldiviðar og ljósa
4. Ýmisleg gjöld
...................

2000
8000
2500

15200

kr.
908288,28

12500
27700
Stjórninni er heimilt, ef það verí ur að teljast
fjárhagslega hyggilegt og fje er fyrir hendi, að
láta gera raforkuveitu á Hólum til lýsingar,
suðu og hitunar.
2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun .............................................. ....................
b. Til smiða- og leikfimikenslu ... ... ... »»»
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að .. . ... 1400
2. — kensluáhalda ................... . ...
500
3. — eldiviðar og Ijósa .......... . ... 7000
4. Ýmisleg gjöld........................... . ... 2250

14080
1600

11150
26830
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum,
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum
dagbókum um vinnubrögðin yfir námslímann,
og nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á
hvern nemanda en 12 kr. fyrir tiverja viku
námstimans.
Styrkinn má að eins greiða eftir á, samkvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
3. Til skólahalds á Giðum:
a. Laun ..............................................
b. Til aðstoðarkenslu ....................
c. Önnur gjöld:
1. Til búnaðarnáms
............
2. — kensluáhalda
............
3. — eldiviðar og ljósa
4. Ýmisleg gjöld
....................

............ ,,,
....................

14500
600

600
500
4500
1500
7100
22200
Flyt ...

••• •*•

985018,28
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kr.
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IX. Til iðnfræðslu:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík, lil þess
að reka Iðnskóla í Rvik, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar.................................................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds.......................................................
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Isafirði, til kvöldskólahalds...............................................................
d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisflrði, til
kvöldskólahalds......................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir */s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

kr.
985018,28

8000
1000
1000
600

10600
X. Til verslunarskóla:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/i kostnaðar...
b. Til sambands samvinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/< kostnaðar...

9000

9000
18000

XI. Yfirsetukvennaskólinn:

1. Laun forstöðumanns ..........................................
2. Til verklegrar kenslu:
a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvík
900
b. Annar kostnaður, alt að..................
400

2000

1300
8000
2000

3. Styrkur til námskvenna...............
4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting

13300
XII. Til kvennaskóla:
1. a. Til kvennaskólans i Reykjavík, gegn
að minsta kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði ....................... .........................

25000

Flyl ...

25000

1026918,28

1121
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Fiutt .. . 25000
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ..
2000
c. Námsstyrkur til sveitastúlkna við
sama skóla... . , , ••• ••• ••• •••
600
StjórnÍDni er heimilt að auka þessa
fjárveiting, ef hún hrekkur eigi.

kr.
1026918,28

27600
2. a. Til kvennaskólans á Blönduósi,
gegn að minsta kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði ..................................................
b Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að .,

15600
1400
17000
44600

Skólar þessir standa undir yfirumsjón landsstjórnarinnar.
XIII. Til almennrar barnafræðslu:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót.......................
2. Til farskóla og eflirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að...........
3. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, i kauptúnum og sjávarþorpum, og heimavistarskóla
í sveitum, alt að þriðjungi kostnaðar, með því
skilyrði, að stjórnarráðið samþykki uppdrátt af
húsunum.................................................................
4. Til prófdómara við barnapróf .................. ...
5. Til framhaldskenslu handa kennurum ...........
6. Utanfararstyrkur handa barna- og unglingakennurum.................................................................
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að
styrkþegi sendi stjórninni skýrslu um för sina
ásamt vottorðum.
7. Til Skólablaðsins ..................................................
8. a. Laun umsjónarmanns fræðslumálanna ..................................................
9500
b. Skrifstofukostnaður hans................
1000
c. Til eftirlitsferöa, eftir reikningi, alt að
1000

465000
5000

20000
4200
1500
2500

800

11500

510500
Flutt ...
Alpt. 1921. A. (33. töggjafarþiog).

1582018,28

141
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XIV. a Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,
Akureyrar og Hafnarfjarðar..................................
Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið setur, og að þeir njóti slyrks annarsstaðar frá, er
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmennum kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar,
að öðru jöfnu. Kenslumálastjórbin úthlutar
styrknum og hefir eftirlit með skólunum.
b. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg...
c. Til lýðskólans í Bergsstaðastræti
..................

kr.

1582018,28

40000

22000
1000

63000
XV. Til húsmæðrafræðslu:
Til kvenfjelagsins Óskar á Skutilsfjarðareyri,
til húsmæðrafræðslu, gegn 800 kr. annarsstaðar að

2000

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslubækur.........................................................

1600

XVII. Til kenslu
Stjórnin
anna eða
efni þeirra

heyrnar- og málleysingja m. m.............
annast um, að aðstandendur nemendnemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

15000

XVIII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá
XIX. Til sundkenslu og leikfimi:
a. Til sundkenslu í Reykjavík................................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.
b. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá,
sem getur i a-Iið, og til aðstoðar við að kenna
öðrum sundkennururn björgunarsund.................
Flyt ...

1000
'300

1800
2100 1664618,28

1123
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c. Til sundkenslu o. Q. annarsstaðar ..................
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en ríkissjóðsstyrknum nemur.
d. Styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur leikfimikennara, til að veita ókeypis tilsögu, munnlega og verklega, utanbæjarstúlkum, svo að þær
verði færar um að kenna leikfimi ..................

kr.

2100 1664618,28
2500

800
5400

Slyrkur til Stefáns Eiríkssonar, til þess að halda
uppi kenslu í trjeskurði í Reykjavík.......................
Samtals ...

2000
..........

1672018,28

kr.

kr.

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. Laun..............................................................................
b. 1. Laun skrásefjara handritasafns Landsbókasafnsins og spjaldskrár ................................
2400
2. Dýrtíðaruppbót........................................
1600

29260

4000
c. Til Hallgríms Hallgrimssonar, aðstoðarmanns við
safnið, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót...............
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands...
Þar af 1000 kr. sem 5. greiðsla af andvirði
söngfræðasafns Jónasar heitins Jónssonar báskóladyravarðar.
e. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins ...........
f. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið................................
Flyt * • •

4400
12000

2400
360

52420

1124
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g. Húsaleiga.. ... .........................................................
h. Ýmisleg gjöld...............................................................

kr.

52420
500
1000
53920

2. Þjóðskjalasafnið:
a. Laun
.........................................................................
b. Til að binda inn og búa um skjöl og til að útvega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu
e. Til að gefa út skrá yflr skjalasafnið o. fl...............
d. Til þess að ljósmynda og afrita þau skjöl og
heimildir, sem varða ísland og finnast í söfnum
erlendis...................................................................... .
3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ..........
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að..........................
e. Til að útvega forngripi, alt að..................................
d. Til ábalda og aðgerða................................................
e. Til að kaupa íslensk listaverk og listiðnað..........
f. Til að semja skýrslur um safnið frá 1876 ..........
g. Til Tannsókna og undirbúnings á skrásetning fornmenja, alt að
.........................................................

19800
2000
250

1500
--------------

23550

9500
1200
2000
600
5000
300
1200
19800

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
4. Náttúrufræðifjelagið.........................................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.
5. Landsbókasafnsbúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa, ræslingar o. fl...........................
b. Til viðhalds og áhalda...............................................

1800

18000
2500
—

6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði.................................................
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn
eigi minna lillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði.........
8. Til Hins islenska bókmentafjelags................................
9. Til Þjóðvinafjelagsins......................................................
10. Til Fornleifafjelagsins.......................................................
Styrkurinn greiðist þvi að eins, að Árbók komi út.
Flyt ...

20500
2500
1500
2000
750
800

..........

127120

Þingskjal 446

1125
kr.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

Flutt ...
Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu
íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að ..................
Til að vinna að textaútgáfu á islensku fornbrjefasafni
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, a$ samskonar
registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu jafnóðum.
Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570—1800 og vinna að útgáfu þeirra..........................
Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800 — 1873 ...
Til Dansk-lslandsk Samfund.........................................
Til fjelagsins »íslendings«, til að viðhalda andlegu
sambandi og kynningu við íslendinga vestan hafs ...
Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns........................................
Til Leikfjelags Reykjavikur, gegn að minsta kosti 1000
kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur........................
a. Styrkur til skálda og listamanna ..........................
Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja
manna nefndar, er kjörin sje, einn af Listvinafjelaginu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn af
Stúdentafjelaginu í Reykjavík.
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes Faust......................................................................
Til Sigfúsar Einarssonar organisla við dómkirkjuna,
að því tilskildu, að hann kenni tón i háskólanum,
haldi uppi kenslu í organslætti og sönglist i Reykjavík,
og vinni að eflingu og útbreiðslu söngþekkingar hjer
á landi................................................................................
Stjórninni er heimilt, ef um semur, að ráða mann
þennan í þjónustu þess opinbera að öllu leyti, gegn
launum eins og kennurum mentaskólans eru greidd.
Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að
safna til íslenskrar orðabókar með islenskum þýðingum, enda sje safnið eign rikisins..................................
Til Hannesar Porsteinssonar, til að semja æfisögu
lærðra manna íslenskra á siðari öldum........................
Enda sje handritið eign landsins að honum látnum.
Til Bjarna Sæmundssonar, skólakennara, til fiskirannsókna .........................................................................
Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins...............................................................

..........

Flyt ...

«•• «« »

kr.
127120
1500
2000

2000
1000
1000
3000
1000
4000
27000

1200
28200

1200

8000
2000

1000
3000
186020

1126
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kr.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.

186020
4000

Flutt ...
Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ..........
Til Guðmundar G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna....................................................................................
Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum
og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
Til Páls Porkelssonar, til að vinna að málsháttasafni sínu
Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Prestaæfum sínum.......................................................................
Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, lil fræðiiðkana ...
Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagnasöfnunar......................
..................................................
Til Boga Th. Melsteds, til að rita íslandssögu..........
Til Páls Eggerts Ólasonar, til rannsókna um sögu
og bókmentir íslands frá upphafi prentaldar út siðskiftaöld..............................................................................
Til landskjálftarannsókna................................................
Greiðist því að eins, að rannsókn verði við kornið
og skýrslur gefnar.
Til veðurathugana og veðurskeyta.................................
Til jarðeðlisrannsókna í sambandi við norðurför
Roalds Amundsens .........................................................
Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og á
Akureyri
.........................................................................
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akureyri 500 kr., til fyrirlestra i Norölendingafjórðungi.
Til Hins íslenska kennarafjelags, til alþýðufyrirlestra
um uppeldismál.................................................................
Styrkur þessi er þeim skilyrðum bundinn,
að 3/r hlutar fyrirlestranna sjeu haldnir í sveitum og
komi sem jafnast niður,
að ferðakostnaður fyrirlesaranna greiðist ekki af þessari upphæð, og
að fjelagið geri stjórninni grein fyrir framkvæmdum
sínum.
Til Listvinafjelags íslands
..........................................
Til íþróttasambands íslands ... .................................
Til Sigurðar Guðmundssonar, til náms í húsagerðarlist,
að því tilskildu, að hann sanni fyrir stjórnarráðinu,
að hann stundi nám með góðum árangri ..................
Til útgáfu lögfræðilegs og hagfræðilegs timarits..........
Til listasafnshúss Einars Jónssonar ..........................
Flyt ...

kr.

1800
1200
600
600
600
600
800

1800
550

45000
1500
2000

500

1500
2000

1500
1000
8000
••• • t •

261570

Þingskjal 44fi
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kr.

Flutt ...
44. Til Reykjavíkurdeildar Norræna stúdentasambandsins,
styrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis.
45. Til Jóns Eyþórssonar, námsslyrkur ..........................
46. Til Bjarna Jósefssonar, námsstyrkur ..........................
47. Til Ingu Magnúsdóttur, námsstyrkur ..........................
48. Til Biynjólfs Stefánssonar, námsstyrkur
..................
49. Til Baldvins Bergvinssonar, fyrir 1. bindi af endurminningum hans, enda fái Landsbókasafnið bandritið
50. Til Einars Jónssonar frá Galtafelli, 2500 kr., með
verðstuðulsuppbót .........................................................
51. Til J. C. Poestion í Wien, til þess að vinna áfram
að ritverkum sínum um íslensk fræði.........................
Samtals ...

kr.
261570
600
2000
2000
2500
2000
600
5500
1500

..........

278270

16- gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:
kr.
1. Til Búnaðarfjelags íslands
..........................................
2. Til sandgræðslu................................................................
Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.
3. Til búnaðarfjelaga .........................................................
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir
dagsverkatölu, og varið til verkfærakaupa og styrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna.
4. Til Garðyrkjufjelags Islands:
a. Laun garðyrkjustjóra.................................................
b. Styrkur tii fjelagsins.................................................
5. Til skógræktar:
a. Laun
.........................................................................
b. Til skóggræðslu .........................................................

14080
21000

6. Til framhalds landmælinga .........................................
7. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ..........
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis.

25740
500
800

Flyt

kr.
200000
15000

30000

7000
1000

27040

8000
35080
40000

328080

1128
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Fiutt ...
Nemandanuin ber að senda stjórnarráðinu
tvisvar á ári vottorð frá kennurum sínum um
iðni og á tundun.

8. Til eftiriits með útflutningi á hrossum...............
9. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum
stofnunarinnar .........................................................
b. Til húsaleigu................................................................
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ..........................
Til leiðbeiningar um raforkunotkun ..........................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms erlendis
Til Fiskiveiðasjóðs íslands ..........................................
Til Fiskifjelagsins .........................................................
Par af 500 kr. tii kenslu á ísafirði skipstjóraefna á smáskipum.
14. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna...................................................
b. 4 sildarmatsmanna .................................................
c. 4 ullarmatsmanna
..........................................
d. 5 kjötmatsmanna.........................................................
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna........ ........................

27040

328080

27040
600
5000
1200
2000
8200
10000
4000
6000
60000

10.
11.
12.
13.

26400
14080
3200
6000
12000
61680
2400

15. Til gerlarannsókna .........................................................
16. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötrannsókna, gegn
jafnmiklu annarsstaðar að................................................
17. Til Heimilisiðnaðarfjelags íslands..................
.........
Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla
Halldóru Bjarnadóttur á Akurevri, verði honum haldið áfrum.
18. Þóknun til vörumerkjaskrásetjara..................................
19. Handa Ungraennafjelagi Islands til eflingar iþrótta og
skóggr^ðslu.........................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skjrrslu um, hvernig
fjenu er varið.
20. Slyrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkursandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd ..................
21. Slyrkur til ábúandans í Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting..................................
.........
Flyt ...

kr.

2500
5000

1200
2000

800
1000
••. .••

520500
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ÍÍ29
kr.

Flutt ...
22. Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðarheiði, til þess að balda þar við bygð og veita ferðamönnum gisting og beina...............................................
23. Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, lil að halda þar
uppi bygð og gisting........................................................
24. Til eftirlits með silfurbergsnámunum í Helgustaðafjaili, og til námurannsókna, alt að ..........................
25. Til bjargráðasjóðs .........................................................
26. Til landhelgisjóðs .........................................................
27. Til löggildingarstofu mælitækja og vogarábalda:
a. Laun forstöðumanns.................................................
b. Ferðakostnaður .........................................................
28. Til verndar lóðum á Sauðárkróki, alt að ..................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar frá.
29. Til »Byggingarfjelags Reykjavíkur, samvinnufjelags«,
5°,o byggingarkostnaðar gegn hálfu meira, 10°/o, frá
Reykjavíkurbæ, þó ekki yfir.........................................
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að stjórnarráðið samþykki lög fjelagsins.
30. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
31. Laun húsgerðarmeistara.................................................
32. Laun aðstoðarmanns húsgerðarmeistara, 3500 kr.,
með verðsluðulsuppbót .................................................
33. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:
a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsuppbót .........................................................................
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu
eða vinnu við þá húsagerð.
b. Ferðakostnaður, alt að...............................................
c. Skrifstofukostnaður .................................................

kr.

520500

200
1000
10000
22000
20000
7040
500
7510
5000

6000

1000
9500
7700

7700

1000
600
-------

9300

31. Til’ Sigurðar hreppstjóra Ólafssonar, Hellulandi, í
viðurkenningarskyni.........................................................
35. Til sendimanns á Spáni.................................................
36. Til bryggjugerðar sunnan Blönduóss, þriðjungur kostnaðar (endurveiting) .........................................................
37. Til hafskipabryggju á Búðareyri, þriðjungur kostnaðaðar (3500 endurveiting).................................................
Kaupfjelagi Hjeraðsbúa er veittur styrkurinn, en
bryggjan skal vera til almenningsnota.

1000
20000
10000
12000

691490

Flyt
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

142

1130

Þingskjal 446
kr.

kr.
Flutt ...
38. Til lendingárbóta i Rifsósi, þriðjungur kostnaðar
39. Til viðgerðar og endurbótar á brimbrjótnum í Bolungarvik, þriðjungur kostnaðar ..................................
Verkið skal unnið undir umsjón verkfræðings.
40. Til þess að dýpka siglingaleiðir inn til Stokkseyrar,
þriðjungur kostnaðar.........................................................
41. Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka (uppbót)..................
42. Til útgerðar björgunarskipsins »t*órs« í Vestmánnaeyjum
43. Til gistihúss Hjálpræðishersins i Hafnarfirði ..........
44. Til sjómannahælis og gistihúss Hjálpræðishersins á
ísafirði .................................................................................
45. Uppbót á skurðgrefti í Miklavatnsmýri........................
46. Til útgáfu Sindra..............................................................
47. Til Þórdísar Ólafsdóttur, til þess að halda uppi kenslu
i hannyrðum og öðrum kvennafræðum........................
48. Til Þórðar Jónssonar blinda á Mófellsstöðum, gegn
500 kr. annarsstaðar að.................................................
49. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli
..................................
Samtals ...

691490
5000
10000

8000
750
45000
5000
5000
1800
1000
500
1500
3000
749290

..........

17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fvrirfiamgreiðslna
eru veittar 4000 kr.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:
kr.
Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn .........................................................
b. Embæltismanna ekkjur og börn ..........................
c. Uppgjafaprestar .........................................................
d. Prestsekkjur....................... .........................................

kr.

28762,09
15129,88
1321,66
4800,40
50014,03

Flyt ...

..........

.

50014,03

Þingskjal 446

1131
kr.

kr.

Flutt
II. Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn.
1. Til Ásgeirs Blöndals, læknis
..................
2. — Þorvalds Pálssonar læknis ..................
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra. ...
b. Embættismanna ekkjur og börn.
1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, læknisekkju ..
2. — Magneu Ásgeirsson, læknisekkju..........
3. — Ólivu Guðmundsson......................'..
4. — Sigríðar Hjaltadóttur
..........................
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ..................

50014,03
250
300 1
1200
------------- :
150
200
175
400
400

1750

!

1325
c. Uppgjafaprestar.
1. Til Gísla Kjartanssonar...
2. — Stefáns Stephensens...
3. — Stefáns M. Jónssonar
4. — Bjarnar Jónssonar ...

800
147
325

I
j
|

1747
d. Prestsekkjur.
1. Til Ástu Þórarinsdóttur
..................................
2. — Auðar Gísladóttur........................................ .
3. — Bjargar Einarsdóttur ..................................
4. — Guðrúnar Björnsdóttur..................................
5. — Guðr. J. Jóhannesdóttur
..........................
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur ..................................
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur................................
8. — Guðrúnar Torfadóttur..................................
9. — Ingunnar Loftsdóttur ..................................
10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur..................................
11. — Kirstinar Pjetursdóttur..................................
12. — Kristinar Sveinbjarnardóttur........................
13. — Ragnheiðar Jónsdóttur..................................
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er i ómegð..........................
15. Til Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er í ómegð..........................
16. Til Þórunnar Stefánsdóttur................................
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur..........................
18. — Steinunnar Pjetursdóltur ..........................

Flyt

í

130
300
500
300
300
100
300
300
300
300
300
300
106
400
700
400
400
300
-------------

5736
60572,03

1132
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e. Kennarar, kennaraekkjur og börn.
1. Til önnu Ásmundsdóttur..................................
2. — 3 barna hennar .......................... ..........
3. — Bjargar Jónsdóttur........................................
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ..........................
5. — Hjartar Snorrasonar ..................................
6. — Jónasar Eiríkssonar ..................................
7. — Magnúsar Einarssonar..................................
8. — Elínar Briem Jónsson..................................
9. — Gyðríðar Porvaldsdóttur...............................
10. — 3 barna hennar ..........................................
11. — præp. hon. Janusar Jónssonar ..................
12. — Pjeturs Guðmundssonar................................

kr.
60572,03

300
300
300
360
500
500
500
300
300
300
320
500
4480

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra.
1. Til Árna Gislasonar .........................................
2. — Guðm. Kristjánssonar ..................................
3. — Böðvars Jónssonar........................................
4. — Hallgrims Krákssonar..................................
5. — Jóhanns Jónssonar ........................................
6. — Póru Matthíasdóttur ..................................
7. — Daniels Jónssonar..........................................
8. — Jens Pórðarsonar ..........................................
9. — Friðriks Möllers ..........................................
10. — Kristínar Jóelsdóttur ..................................
11. — Eliesers Eiríkssonar ..................................
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísarstöðum ...
13. — Jóhannesar Pórðarsonar
..........................

300 í
300
200 i
200
200
300
200
100
1200
200
200
300
300
4000

g. Eftirlaun og styrktarfje til ritstarfa.
1. Til Porvalds Thoroddsens ..................................
2. — Indriða skrifstofustjóra Einarssonar ..........
3. — Valdimars Briems ..........................................
4. — Ölafar Sigurðardóttur frá Hlöðum ..........
5. — Önnu Thorlacius ..........................................

2000
3500
1200
300
300
7300

h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson..........................
2. — Jakobinu Pjelursdóttur..................................
3. — tveggja barna Þorsteins Erlingssonar..........
4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr., og auk þess

300
200
600

Flyt ...

1100

76352,03

1133
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5.
6.
7.
8.
9.

Til
—
—
—
—

Flutt ...
100 kr. með hverju barni hennar, sem er
i ómegð .........................................................
Guðrúnar Sigurðardóttur
..........................
Ólínu Þorsteinsdóttur ..................................
3 barna hennar ...............................................
Valgerðar Arnijótsdóttur.................................
Ekkju Matthíasar Jochumssonar, Guðrúnar
Runólfsdóttur .................................. ..........

1100

kr.
76352,03

700
300
300
300
300
1200
4200

i.

Styrktarfje ýmsra starfsmanna og ekkna:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítalaforstöðuk.
2. — Sigurðar Eiríkssonar, fyrv. regluboða..........
3. — Petreu Jónsdótlur, 300 kr., og að auki 100 kr.
með hverju barni hennar, sem er í ómegð.
4. — ekkju Guðmundar Hjaltasonar, Hólmfríðar
Björnsdóttur .................................................
5. — Páls Erlingssonar .........................................
6. — Erlends Zakaríassonar ..................................
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra á Akureyri .................................................................
8. — ekkju Þorsteins fiskimatsmanns Guðmundssonar, Kristínar Gestsdóttur..........................

400
500
500
300
1000
300
300
400
3700

j.

A styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðaruppbót eflir reglum launalaganna.
Til Ingeborg Sigurjónsson.................. ..................

1000

III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a —i..........

98869,11

IV. Tillag til ellistyrktarsjóða..................

40000

.........................
Samtals ...

.........

224121,14

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veillar 100000 kr.
Af þessari upphæð skal greiða lögreglustjóruin kostnað þann, er þeir
kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn her til, svo sem við
lögreglueftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl.
20000 krónum af fjárhæðinni skai varið til að endurgreiða Ásgeiri kaupm.
Pjeturssyni nokkurn hluta af síldartunnutolli frá árinu 1919.
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20. gr.
Til gjalda árið 1922
Samkvæmt 7. gr.
----8. —
----- 9. —
----- 10. — ...
----11. —
----- 12. — ...
----- 13. —
-----14. —
----- 15. —
----16. —
----- 17. —
----18. —
----- 19. -

er veitt:
... ..........................
...
.........................
... ..........................
..........................
... ..........................
..........................
... ..........................
... ..........................
... ..........................
... ..........................
... ..........................
... ..........................
... ..........................

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1629470,95
60000,00
276000,00
305400,00
734420,00
809292,00
2464650,00
1672018,28
278270,00
749290,00
4000,00
224121,14
100000,00
kr. 9306932,37

tekjur eru áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr.
----- 3. —
...
----- 4. —
...
----- 5. —
...

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

kr. 5945000,00
— 390050,00
— 472500,00
—
22400,00
— 6829950,00
Tekjuhalli kr. 2476982,37

21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i
honum:
1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir tiilögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fvrir girðingaefni frá
útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast lil 20 ára, gegn 6 °/o
vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra lána með 8°/o á ári í 28 ár.
2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn áhyrgð
sýslufjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum
4 fyrstu árunum.
3. Stefáni skáldi Sigurðssyni frá Hvítadal 10000 kr., til jarðræktar og húsagerðar
á jarðarhluta þeim, sem hann hefir keypt, við þeim tryggingum, er stjórniu
telur gildar, og 6°/o í vöxtu og greiðslu á 20 árum.
4. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum
til jarðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira
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én 400 kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6 % vöxlum og endurgreiðslu á 20
árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
5. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar, gegn
6% í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má veija alt
að 15000 kr.
6. Til að koma á fót kjötniðursuðuverksmiðju við hveri í Reykholtsdalshreppi
í Borgarfjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn
6° o i ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.
7. Dalasýslu til kaupa á jörðinni Hjarðarholti fyrir skólasetur 30000 kr., gegn
þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn 6% í ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum.
22. gr.
Stjórninni er heimilt að ábvrgjast alt að 500000 króna lán fyrir klæðaverksmiðjuDa Álafoss.
Ábyrgðin er veitt með þessum skilyrðum:
1. Að verksmiðjan segi stjórninni allan sinn hag, og telji stjórnin fyrirlækið trygt.
2. Að ríkið fái veð í eignum og mannvirkjum verksmiðjunnar og þær tryggingar
aðrar, er stjórnin telur nauðsynlegar.
3. Að ríkið hafi sjerstakan mann til eftirlits með öllum rekstri fvrirtækisins,
enda greiði verksmiðjan þeim manni kaup, er um semur.
23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts f’órðarsonar bankabókara, 500 kr. 1922, svo og uppbót á
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun slarfsmanna sinna,
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og
Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og
enn Önnu, ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.
24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1921 og hafa
i för með sjer tekjur eða gjöld fvrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda
að eins fyrir fjárhagstímabilið.

V
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(A. XXVIII, 8).
Ed.

447. Itefndarálit

um frumvarp til laga um bifreiðaskatt.
Frá minni hluta fjárhagsnefndar.
Jeg hefi ekki getað orðið sammála háttv. meðnefndarmönnum mínum
um frumvarp þetta og legg til, að það verði samþykt.
Það er orðið mjög alment álit, síðan farið var að nota bifreiðar hjer á
landi, að þær spilli vegum meira en önnur farartæki; og þótt nokkrir sjeu, er
halda hinu gagnstæða fram, bj’st jeg ekki við, að því verði mótmælt með rökum,
að vegir fyrir bifreiðauniferð þuifi að vera betur gerðir og því djrari en vegir
fyrir hesta og hestvagna. Og ef menn geta fallist á þetta, er þá ekki með því
viðurkent, að bifreiðar slíti vegum meira en önnur flutningatæki?
Þá er á það að líta, að eins og skattuiinn er nú ákveðinn í frumvarpinu,
verður ekki sjeð, að hann þurfi að hækka, nema þá að örlitlu Ieyti, fargjöld og
farmgjöld með bifreiðum, þar sem beint á að verja honuin »til að gera slitlag á
vegum utan kaupstaða úr gijótmulningi, tjörusteypu eða öðru efni, er hæfir umferð bifreiða«.
Skatturinn á, með öðrum orðum, beinlínis að koma sömu farartækjum
að notum og hann er goldinn af.
Taka má einnig fram í þessu sambandi, að þóll orð leiki á, að eigendur
bifreiða setji fargjöld með þeim fullhá, sem afkoma þeirra yfirleitt virðist sanna,
er því haldið fram af ýmsum, sem til þekkja og notað hafa bifreiðar, að ódýrara sje að ferðast á þeim en hestum, og það fyrir hestaeigendur, hvað þá aðra.
Dálítið þykir mjer það undarlegt, að mótstöðumenn þessa frumvarps
kalla það óhæfilegt af því, að það leggi skalt á framfarir, en hafa ekkert við
það að athuga, þótt hátt útflutningsgjald sje lagt á allar framleiðsluvörur landsmanna, sem fluttar eru til útlanda, og halda því jafnvel fram sem mjög rjettlátum tekjustofni. En skyldi ekki með eins miklum rjetti, og vafaminni, mega
telja það skatt á framförum eins og bifreiðaskatlinn?
Þessi aðalástæða eða eina ástæða, sem borin er fram gegn frumvarpinu,
er því einskis verð.
Jeg legg lítið upp úr Danmerkurför háttv. meiri hluta nefndarinnar, til
að bera saman samgöngur þar og annað ástand við það, sem er hjer hjá oss;
hygg að sá samanburður kynni að leiða það í Ijós, að vjer þyrftum að breyta
nokkuð mörgu, og fleiru en efnahagurinn leyfir, bæði um skattaálögur og annað,
ef alt á, í einni svipan, að verða hjá oss alveg eins og hjá Dönum.
Virðist því alt tal háttv. meiri hluta um samgöngur hjá Dönum meira
til gamans en gagns.
Alþingi, 30. apríl 1921.
Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.
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Etl.

448. Mefndarálit

um frv. til laga um friðun lunda.
Frá allsherjarnefnd.

Nefudinni virðist rjett að veita sýslunefndum heimild til að ákveða friðun
lunda, innan þeirra takmarka, sem sett eru í frv., og leggur til, að frv. verði
samþ. óbreytt.
Alþingi, 1. maí 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
formaður.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari og ritari.

Jóh. Jóhannesson.

(A. XXV, 4).
440. Wefndarálit

Hd.

um frumvarp til laga um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir alhugað frumvarp þetta og vill, eftir atvikum, mæla með
því, að það nái fram að ganga óbreytt.
Alþingi, 2. mai 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Einar Þorgilsson.

Alpl. 1921. A. (33. lóggjafarpiug),

Pjetur Ottesen,
framsögum.

Stefán Stefánsson.
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Þingskjal 450—451

(A. V. 8).
Etl,

450. Breytingartillögur

við frv. lil laga um lífeyrissjóð embættisnianna og ekkna þeirra.
Frá meiri hluta allsherjarnefndar.
1. Við 3. gr.
Orðin í fyrri málsgr. »ef skipaður .......... ella 8°/0« falli burt.
2. Við 5. gr.
Orðin í síðari málsgr. »þó skulu ...... úr lífeyrissjóði« falli burt.
3. Við 8. gr.
3. málsgr. falli burt.

(B. LIII, 2).
l£(I.

451. Breyting-artillögur

við frv. til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
Frá Sigurði Eggerz og Halldóri Steinssyni.

1. Við 1. gr.
a. Fyrir »31. des. 1924« í fyrstu málsgr. komi:
1. mai 1922.
b. Síðari málsgrein falli burt.
2. 2. gr. falli burt.
3. 3. gr. —
—
4. 6. gr. —
—
5. 7. gr. —
—
6. 8. gr. —
—
7. 10. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Greinatala breytist samkv. atkvgr.
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(B. LIII, 3).
Eil.

453. Breytingartillaga

við írv. til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
Frá Sigurði Eggerz.
Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Hlutafje íslandsbanka má auka, þó eigi um minna en 100°/o, þannig að
ríkissjóður leggur hlutafjáraukann fram, ef samningar takast um hlutafjárkaupin,
en annars fellur heimildin til aukningar niður. Verð hlutabrjefa þeirra, sem ríkissjóður tekur, skal ákveðið af 5 mönnum, 2 kosnum af sameinuðu Alþingi með
óhlutbundnum kosningum, 2 útnefndum af hlulhöfum Islandsbanka, og oddamanni, sem hæstirjettur tilnefnir. Mat þetta skal fara fram eins fljótt og unt er,
og ákveður landsstjórnin ^/s mánuði eftir að matinu er lokið, hvort hlutafjáraukinn skuli fram lagður af hálfu ríkissjóðs, enda hafi áður farið fram nákvæm
athugun á öllum hag bankans.
Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar vera, að því
er hlutaeign rikissjóðs snertir.

(B. LIII, 4).
£d.

453. Breytingartiliaga

við frv. tii laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
Frá Halldóri Steinssyni.
Við 5. gr.
Greinin orðist svo:
Hlutafje íslandsbanka skal auka um 100%, á þann hátt, að ríkisstjórnin
leggur hlutafjáraukann fram úr ríkissjóði, þegar er hún hefir látið fara fram nákvæma athugun á hag bankans, enda sjeu hlutafjárframlögin þá, að hennar dómi,
tiltækileg. Verð hlutabrjefa þeirra, sem rikissjóður tekur, skal ákveðið af 5 mönnum, tveim kosnum af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, tveirn
útnefndum af hluthöfum íslandsbanka, og oddamanni, sem hæstirjettur tilnefnir.
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Takmarkanir á atkvæðum eftir blutafjármagni skulu engar vera, að þvl
er blutaeign rikissjóðs snertir,

(A. IV, 7).
Ud.

454. Lög

um lestagjald af skipurn.
(Afgreidd frá Nd. 2. mai).
1. grAf hverju skipi, sem er 5 smálestir brúttó eða stærra og skrásett hjer
á landi, skal greiða i rikissjóð 1 kr. 50 a. gjald á ári af brúttósmálest. Hálf
smálest eða meira telst heil, en minna broti skal slept.
2. gr.
Lögreglustjórar innheimta gjald þetta á manntalsþingum, i fyrsta sinn
1922, og skal það greiðast í því lögsagnarumdæmi, sem skip er skrásett.
Um greiðslu gjaldsins í rikissjóð fer sem um önnur manntalsbókargjöld.
3. gr.

Gjald þetta hefir lögtaksrjett og gengur i 2 ár frá gjaiddaga fyrir
öllum veðkröfum í skipi.
4. gr.
Ef skip ferst eða er rifið á fyrra helmingi almanaksárs, greiðist ekkert
gjald á þvi ári, en vilji þetta til síðar á árinu greiðist fult gjald. Gjaldfrjáls
eru þau skip, sem eigi eru notuð á gjaldárinu.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
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(A. XLVI, 10)
Wd.

455. I-ög

um vörutoll,

(Afgreidd frá Nd. 2. mai).

1. gr.
Af vörum, sem fluttar eru til íslands og ekki eru sendar í pósti, skal
greiða gjald í rikissjóð, eftir þyngd vörunnar með umbúðum eða eflir rúmmáli,
svo sem hjer segir:
1. Af koruvörum, jarðeplum, steinoliu, sementi, kalki, tjöru, blackfernis, asfalti,
krit, leir, eldt'öslum leir, bverfisleinum, kvarnarsteinum, gólf-og veggjaplötum,
steyptum eða brendum, hefilspónum, sagi, karbíd, bensini, þakhellum, netakulum og tómum flöskum 30 au. af bverjum 50 kg.
2. Af glnggagleri, tómum tunnum og tunnuklutum, girðingavir, girðingastólpum
úr járni, þakjárni, blikki, smíðajárni, járngirði, stáli, blýi, tini, oliufóðurkökum,
melasse, melassemjöli, kjötfóðurmjöli, fiskfóðurmjöii, bjólklöfum (blökkum),
saum, brýnum, sláttuvjelum og öðrum heyvinslutækjum, vögnum, kerrum,
hjólum og hjólásum, skilvindum og öðrum smjörgerðartækjum og ostagerðar,
plógum, herfum, skóflum, kvíslum, spöðum og öðrum jarðyrkjuáhöldum,
bifvjelum (mótorum), heilum og í hlutum, lóðarvindum, akkerisvindum, lausum umbúðum, tómum pokum, korki, netagarni, tilbúnum seglum, allskonar
köðlum, vírköðlum, virtrossuro, færum, vjelaáburði, olíum í tunnum og
dunkum, öðrum en steinolíu og bensíni, segldúk, striga, tvistúrgangi, strigaábreiðum (Presenninger), járnbrautarteinum, húsapappa allskonar, akkerum,
akkerisfestum (hlekkjafestum), kokolit, járnbitum, eldavjelum, hitunartækjum,
járnpípum, gipsi, olíufatnaði, gólfdúkum (Linoleum) og gólfbræðingi (Linotol), kokosfeiti (cocosnutoil), baðmullarfræsolíu (cottonseedoil), jarðhnetuoliu (groundnutoil), feitarsýrum (fatacit) til sápugerðar, 1 kr. af hverjum 50 kg.
3. Af allskonar vefnaðarvöru, fatnaði, öðrum en olíufatnaði (þar með talinn
allskonar skófatnaður), tvinna og allskonar garni, öðru en seglgarni og netagarni, 1 kr. 80 au. af hverjum 10 kg.
4. Af salti og kolum, hverskonar sem eru og hvort sem varan er flutt á land
eða Iögð til geymslu í skipum úti eða öðrum geymslurúmum á floti í landhelgi eða flutt á höfnum inni eða vogum yfir í önnur skip, þeim til notkunar:
a. af salti 1 kr. 50 au. af hverri smálest;
b. af kolum 3 kr. af hverri smálest.
Kolatoll þann og salttoll, sem ræðir um I þessum lið, skal eigi innheimta
íneðan lög nr. 13, 12. ágúst 1919, um aðflutningsgjald af salti, og lög nr. 27,
28. nóv. s. á., um aðflutningsgjald af kolum, eru í gildi.
5. Af allskonar trjávið, hurðum, gluggum, þakspæni, trjespæni (Finer) og
húsalistum 9 aura af hverju teningsfeti.
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6. Af allskonar leikföngum, allskonar munum, sem eingöngu eru ætlaðir til
skrauts, úr hvaða efni sem þeir eru, plettvarningi og munum, sem að meiri
hluta efnis að verði til eru úr gulli, silfri, platínu eða gimsteinum, 1 kr. af
hverju kg.
7. Af öllum öðrum gjaldskyldum vörum 60 au. af hverjum 10 kg. Sama gjald
skal greiða af öllum þeim vörum, sem heyra til 1.—2. og 4.-5. lið, ef þær
eru i umbúðum með öðrum vörum, sem eigi falla undir sama tolltaksta.
Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem sjerstaklega er lagður tollur á,
prentaðar bækur og hlöð, ósmiðað gull og silfur, skip, bátar, tígulsteinar,
eldfastir steinar, baðlyf, óhreinsað járn í klumpum, heimilismunir manna, er
flytja vistferlum til landsins, vanalegur farangur ferðamanna, pappir, tilbúin
áburðarefni, hey, síld, steinlímspipur, leirpípur, sandur og endursendar fiskumbúðir. Auk þess eru undanþegnar allar íslenskar vörur, sem endursendar
eru til landsins frá útlöndum, ef þær eru endursendar í sömu umbúðum, sem
þær voru sendar í burtu, enda sje gjaldheimtumanni ríkissjóðs, þar sem heimsend vara er sett á land, afhent vottorð frá tollgæslustöð, þar sem varan er flutt
á skip til heimsendingar, um að hún sje íslensk vara. Notaðir munir, er sendir
hafa veiið til aðgerðar, eru og undanskildir vörutolli.
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil
tolleining, en minna broli skal slept.
2. gr.
Greiða skal og i ríkissjóð gjald af póstbögglum, er til Jandsins flytjast, 1
kr. fyrir hvert heilt kg., nema móttakandi sanni, hvert innihald þeirra sje, og
skal þá greiða gjald af þeim samkvæmt ákvæðum 1. greinar. Lágmarksgjald sje
þó 1 kr.
Gjald þetta greiðir viðtakandi í frímerkjum um leið og hann tekur við
bögglinum, og skal pósthúsið, sem afhendir böggulinn, Hma þau á hann og stimpla
þau á venjulegan hátt. Eru frímerkin úr því, i þessu lilfelli eins og öðrum,
eign viðtakanda. Af póstbögglum, sem endursendir eru til útlanda, skal ekkert
gjald greiða.
Heimilt er póstafgreiðslumönnum að opna böggulsendingar, sem sendar
eru í pósti frá útlöndum, að viðtakanda ásjáandi eða umboðsmanni hans, nm leið
og þær eru afhentar, ef grunsamt þykir, að eigi sje rjett frá skýrt um innihald þeirra.
3. gr.
Xú kemur það í ljós, að vörutollur sá, er ræðir um í 6. eða 7. lið 1. gr.,
verður að teljast svo hár, að eigi sje sanngjarnt hlutfall milli hans og útsöluverðs
vörunnar, og er stjórnarráðinu þá heimilt að færa niður tollinn, ef þess er óskað.
Tollinn má þó aldrei færa lengra niður en svo, að hann sje eins og segir í 2.
lið 1. gr.
Stjórnarráðið skal um hver áramót birta í B-deiId Stjórnartíðindanna skrá
um ivilnanir þær, sem á næsta ári á undan hafa verið veittar samkvæmt
þessari gr.
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4. gr.
Vörutollinn skal greiða lögreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, þar sem
varan er flutt úr skipi, nema hún samkvæmt farmskrá skipsins eigi að halda
áfram með sama eða öðru skipi til annarar hafnar innanlands, og að því er
lausakaupmenn snertir, þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl sín cftir gildandi lögum. Gjald þetta greiðist með peningum eða með ávísun, stílaðri á
borgun við sýningu, á banka eða aðrar peningastofnanir eða áreiðanleg verslunarhús, ef nægileg skilríki, þau er innheimtumaður tekur gild á sína ábyrgð, eru
fyrir þvi, að ávísunin verði greidd. Vörutoll skal ákveða eftir farmskrá skipsins
eða farmskírteini.
5. gr.
Hinar gjaldskyldu vörur má eigi byrja að flytja úr skipi fyr en skipstjóri
eða afgreiðslumaður hefir skilað lögreglustjóra eða umboðsmanni hans öllum
skjölum, er skipsfarminn snerta, og látið fylgja skriflegt vottorð skipstjóra upp á
æru og samvisku um það, að eigi sjeu í skipinu aðrar eða meiri gjaldskyldar vörur til þess staðar en þær, er tilfærðar eru á farmskránni, og þær, sem hann þá
samstundis skýrir frá, að ætlaðar sjeu skipinu sjálfu, skipverjum eða farþegum
til neyslu í því. Sje uppskipun byrjuð áður en fullnægt er fyrirmælum þessarar
greinar, verður skipstjóri sekur um alt að 1000 kr.
6. gr.
Eigi má án samþvkkis innheimtumanns afhenda viðtakendum gjaldskyldar vörur fyr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæli varðar sektum, alt
að 200 kr., á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins, ef hann er þar á
staðnum. Hafi vörur verið afhentar viðtakanda án samþykkis innheimtumanns,
eða áður en hann hafi fengið kvittun innheimtumanns fyrir því, að gjaldið sje
þegar greitt, þá er viðtakandi skyldur til að skýra lögreglustjóra frá þessu þegar
í stað, eða í síðasta lagi innan 3 daga frá því, er hann tók við vörunum, og
greiði hann þá gjaldið um leið, ef það er eigi þegar greitt. Vörutollurinn fellur í
gjalddaga, þegar skip það, er vörurnar flytur, hefir hafnað sig þar, er gjaldið á
að greiða.
7. gr.
Lögreglustjóri hefir vald til þess, hve nær sem vera skal, að heimta af
hverjum manni í umdæmi sínu, er ástæða þykir til að ætla, að fái gjaldskyldar
vörur frá útlöndum, æru- og samviskuvoltorð skriflegt um það, hvort hann hafi
fengið þess konar vörur, og ef svo er, hverjar og hve mikið af þeim.
Tregðist nokkur við að gefa vottorð þau, sem ræðir um í þessari grein,
má þvinga hann til þess með dagsektum, alt að 20 kr. á dag, og gelur lögreglustjóri tiltekið sektirnar í brjefi til viðtakanda.
8. gr.
Farmskrá yfir allan farm skips skal frá hverju landi vera samin í tveimur samhljóða samritum, og auk þess samhljóða útdrættir úr farmskránni yfir
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vörur þær, sem fara eiga á hverja einstaka höfn. Svo skal á farmskránni tilgreina
þyngd á öllum vörutegundum og hverri um sig, nema trjávið, trjegluggum,
hurðum og húsalistum, sem tilfært skal á farmskránni eftir tölu teningsfeta. Annað eintakið af aðalfarmskránni afhendist lögreglustjóra á þeirri höfn,
þar sem skipið fyrst hafnar sig. Lögreglustjóri skal síðan senda sljórnarráðinu
samritið af aðalfarmskránni með fyrstu ferð, en útdrætlina úr aðalfarmskránni
skal afhenda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans á hverri höfn, þar sem vörurnar samkvæmt þeim eiga að aftermast, og skulu þeir síðan fylgja tollreikningunum frá hverjum innheimtumanni.
Sje ógreinilega sagt frá um gjaldskyldar vörur í farmskránni, eða ef skýrslurnar þar að lútandi eru eigi fullnægjandi, eða ef ástæða þykir til að rengja, að
rjett sje skýrt frá, má lögreglustjóri eða umboðsmaður hans láta rannsaka farminn og hafa eftiilit með uppskipun, svo sem með þarf. Kostnað þann, sem at
þessu leiðir, skal greiða úr ríkissjóði, ef skýrslurnar reynast rjettar, en ef þær
reynast ónákvæmar, fellur kostnaðurinn á skipstjóra, eða, ef nauðsyn krefur, á
þá, er við vörum taka.
Fað varðar skipsljóra sektum, alt að 1000 kr., ef farmskrár fylgja eigi
skipi, samdar eins og hjer er mælt fyrir, eða ef vanrækt er að afhenda þær lögreglustjóra eða umboðsmanni hans.

9- grNú verður maður uppvís að því að hafa vanrækt að skýra innheimtumanni, áður lögmæltur frestursje liðinn, frá tollskyldum vörum, er hann hefir
innflutt eða tekið við, eða að því að hafa sagt rangt til um slíkar vörur, án
þess að yfirlýsingin sje gefin áþann hátt, er í 155. gr. almennra hegningarlaga,
25. júní 1869, segir, og skal hann þá sæta frá 50 lil 1000 króna sektum.
Nú hefir maður ranglega gefið slíka yfirlýsingu á þann hátt, sem í 155.
gr. almennra hegningarlaga greinir, eða á annan samsvarandi hátt, og skal hann
sæta þeirri refsingu, sem í nefndri grein hegningarlaganna er ákveðin, þó þannig,
að aldrei verði beitt vægari refsingu en 30 daga einföldu fangelsi eða lægri sektum en 100 króna.
Enn fremur skal jafnan, auk refsingar, greiddur þrefaldur tollur af vörum þeim, er undan hefir verið skotið eða rangt sagt til um.
Auk þeirrar refsingar, er í 1. og 2. málsgrein segir, skal sá, er þrisvar
hefir gerst sekur um þar nefnd brot, við þriðja brot, og ef miklar sakir eru,
dæmdur til þess að hafa fyrirgert leyfi til verslunar eða umboðssölu, et hann
hefir slíkt leyfi. Að liðnum 5 árum frá dómsuppsögn að telja, getur hann þó fengið slík leyfi aflur, enda hafi hann eigi á þeim tíma orðið sekur af nýju um brot
gegn ákvæðum þessara Iaga. Sá, er eigi hefir slík leyfi, er hann verður brotlegur,
getur eigi fengið þau fyr en að sama tíma liðnum.
Við ákvörðun sektanna skal taka sjerstakt lillit til þess, hvort viðtakandi
hefir haft ástæðu til að ætla, að lögreglustjóri hefði af farmskrá eða öðrum slikum skilríkjum fengið vitneskju um vöru þá, sem um er að ræða.

10. gr.
Hinar aðfluttu, gjaldskyldu vörur skulu vera að veði fyrir gjaldinu og
sektum, og hefir eigandi eigi rjett til að ráða yfir þeini fyr en búið er að greiða
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gjöld þessi. Veðrjetturinn helst eins, þótt vörurnar hafi verið afhentar viðtakanda.
Sjeu ekki skil gerð samkv. 6. gr., hefir lögreglustjóri vald til að selja vörurnar,
án undangengins lögtaks eða fjárnáms, t'l lúkningar gjaldi og sektum. Það skal
gera á uppboði, er boðað sje með viku fyrirvara, og má lögreglustjóri krefjast
borgunar við hamarshögg. Nú næst eigi til vöru þeirrar, er gjaldið átti af að
greiða, og má þá, án undanfarandi birtingar, gera lögtak fyrir vörutolli og sektum
i öðrum eigum viðtakanda og selja hið lögtekna á sama hátt og að framan greinir
um hina gjaldskyldu vöru.
11- gr.
Verði sú raun á, þegar gjaldskyldar vörur eru flultar til íslands, að nokkuð af þeim hafi ónýtst eða rýrnað, eða vörurnar hafi með einhverjum hætti farið
forgörðum á leiðinni eða við uppskipun, skal ekkert gjald greiða af því, sem
farist hefir, ef eigandi eða umboðsmaður hans sannar með vottorði lögreglustjóra
eða umboðsmanns hans, að farmskráin telji meira en viðtakandi fær.
Þegar sjóskemdar vörur eru seldar á uppboði, skal gjaldið greiða fyrirfram af uppboðsandvirðinu, og fáist eigi svo hátt boð, sem gjaldinu nemur, gengur uppboðsandvirðið alt i ríkissjóð, að kostnaði frádregnum.
12. gr.
Nú er gjaldskyld vara, er vörutollur hefir verið greiddur af, flutt úr landinu aftur, og getur útflyljandi þá fengið hjá lögreglustjóra skírteini þar að lútandi. Ef hann siðan skilar því skírteini aftur, með áritun útlendrar tollstjórnar
um það, að vara sú, sem ræðir um í skírteininu, sje þar-gað innflutt, þá skai
endurgreiða honum tollinn, að frádregnum innheimtulaunum.
13. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessurn skal farið sem almenn lögreglumál. Þó sæta brot gegn 2. málsgrein 9. gr. sakamálsmeðferð.
14. gr.
Sektir allar eftir 5., 6. og 7. gr. renna í ríkissjóð. Hið sama er um sektir
eftir 8. og 9. gr., nema einhver hafi komið því til leiðar með frásögn sinni, að
sök komist upp, og fær hann þá helming sekta.
15. gr.

Fyrir gjaldheimtum og sektum eftir lögum þessum skal lögreglustjóri gera
reikning samkvæmt reglum þeim, sem settar eru eða settar kunna að verða um
opinber reikningsskil.
16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

Alþt, 1921, A. (33. löggjafarþing).
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(A. XXIII, 9).

Nd.

450. tög

um stofnun og slit hjúskapar.
(Afgreidd frá Nd. 2. maí).
I. kap.

Um jestar.
1. gr.

Það eru festar, þegar karlmaður og kona hafa heitið hvort öðru
eiginorði.
2. gr.
Nú slitna festar, og annað hjónaefna á aðallega sök á þvi, og skal það
þá bæía hinu tjón út af ráðstöfunum, er gerðar hafa verið vegna væntanlegs
hjúskapar og sennilegar þykja verið hafa.
3. gr.
Nú verður festarkona þunguð af völdum festarmanns síns, og festar
slitna síðan, af ástæðum, sem hann á aðallega sök á, og skal hann þá gjalda
henni hæfilegar bætur fyrir ráðspjöllin.
4. gr.
Nú mátti eigi hjónaefni gifta án samþykkis foreldra eða lögráðamanns,
samkv. 8. og 9. gr., og verður það þá eigi skaðabótaskylt samkvæmt 2. gr.,
nema það hafi hatt samþykki þeirra til festanna.
Karlmanni verður eigi gert að greiða skaðabætur samkvæmt 3. gr.,
nema hann hafi verið 21 árs, er konan varð þunguð.
5. gr.
Mál samkvæmt 2. og 3. gr. skal höfða innan árs frá festaslitum.
6. gr.
Loforð um bætur fyrir óorðin festaslit eru ógild.
II. kap.
Um hjónavígsluskilyrði.
7. gr.
Bannað er að vígja yngri karlmann en 21 árs og yngri kvenmann en
18 ára, nema leyfi stjórnarráðs komi til.
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8. gr.
Nú er annað bjónaefna yngra en 21 árs, og má þá eigi vígja það án
samþykkis fóreldra, nema það hafi verið gift áður.
Nú er annað foreldra látið eða svift föreldraráðum, geðveikt eða háliviti, eða miklir erfiðleikar á að ná til þess, og nægir þá samþykki hins. Nú
er högum beggja foreldra háttað svo, sem hjer greinir, og þarf þá samþykki
lögráöamanns.
9. gr.
Nú er maður sviftur lögræði, og má þá eigi vigja hann án samþykkis

j

lögráðaraanns.

j
j
j
’

10. gr.
Nú synjar foreldri eða lögráðamaður samþykkis til bjúskapar, og getur þá stjórnarráðið leyft vigsluna, neina gild ástæða sje til neitunar, enda leiti
stjórnarráðið áður umsagnar hjónaefnis og foreldris (lögráðamanns).

j
!
j

11- gr.
Nú er maður geðveikur eða hálfviti, og má þá eigi vigja þann mann.

{

12. &’■

j

Nú er annað hjónaefna haldið sóttnæmum kynsjúkdómi, flogaveiki
(epilepsi), holdsveiki eða smitandi berklaveiki, og má þá eigi vigja það.

!
I

!3. gr.
Bannað er að vigja skyldmenni í beinan legg og systkin.
14. gr.

Bannað er að vígja mann og afkvæmi bróður eða systur, nema leyfi
stjórnarráðs komi til.
15. gr.
Bannað er að vigja mann og foreldri eða afkvæmi þess, er hann
áður átti.
16. gr.
Bannað er að vigja mann, sem giftur er fyrir.
17. gr.
Nú hefir kona verið manni gefin, og má þá eigi vigja hana á næstu
10 mánuðum eftir slit fyrra hjúskapar, nema óþunguð sje af völdum bónda
sins eða 10 mánuðir sjeu liðnir frá samvistaslitum.
18. gr.
Nú hefir annað hjónanna verið gift og fjárfjelag með hjónunum þá er

f
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bjúskap þeirra sleit, og má þá eigi vigja það, nema skiftaráðandi hafi tekið
búið til skifta eða einkaskiftum sje lokið. Þó getur stjórnarráðið leyst undan
þessu skilyrði, standi sjerstaklega á.
III. kap.
Um lýsingu.
19. gfHjónavigsla má eigi fara fram, nema Iýst sje áður með hjónaefnunum,
sbr. þó 25. gr.
Bæöi hjónaefnin skulu beiðast lýsingar hjá vígslumanni þar, er brúður
á heima. Nú er brúður eigi heimilisföst hjer á landi, og skal þá beiðast lýsingar hjá vigslumanni þar, er brúðgumi á heima. Nú er hvorugt hjónaefna
heimilisfast hjer á landi, og má þá beiðast lýsingar þar, er annaðhvort dvelur.
20. gr.
Lýsing má ekki fara fram, nema þvi að eins, að vígslumaður hafi
fengið fullgild skilriki um það, að hið fyrirhugaða hjónaband komi ekki i
bága við fyrirmæli 7.—18. gr. Til tryggingar skal hann krefja hjónaefni um
vottorð tveggja áreiðanlegra svaramanna, er báðir ábyrgist, að engin hindrun
sje til fyrir hjónabandinu. Stjórnarráðið getur þó leyft vigslu án svaramanna,
standi sjerstaklega á, og kemur þá undanþága þess i stað vottorðs svaramanna.
Neiti vigslumaður lógmæti framlagðra skilríkja, getur hvort hjónaefna um sig
heimtað brjeflegan úrskurð hjeraðsdómara um ágreininginn.
21. gr.
Nú hafa bjónaefni fullnægt skildögum næstu greinar á undan, og fer
þá lýsing fram sem fyrst.
Geta skal nafna hjónaefna, stöðu þeirra, heimila og fæðingardaga, þá
er lýst er með þeim.
22. gr.
Lýsing fer fram með auglýsingu á almannatæri, bæði þar, er brúður
og brúðgumi á heima. Nú er annað hjónaefna heimilislaust, ogfer þá lýsing fram
þar, er það dvelur. Auglýsing skal uppi vera 3 vikur.
Standi prestur íyrir lýsingu, skal fesla auglýsingu á kirkju. Standi
valdsmaður fyrir lýsingu, fer í kaupstöðum um birtingu augtysingar sem þar
er venja um auglýsingar þær, er almenning varða. En i sveitum lælur sýslumaður hreppstjóra festa auglýsinguna á þingstað hrepps þess, er brúður og
brúðgumi er til beimilis eða dvalar.
Nú á annað hjónaefna heima erlendis, og fer þá um lýsingu þar eítir
nánari fyrirskipun stjórnarráðsins.
23. gr.
Meinbugum skal lýsa fyrir vígslumanni þeim, sem lýst hefir til hjúskapar.
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24. gr.

Nú er lýsingarfrestur liðinn og engum meinbugum lýst, og fær vigslumaður (prestur) þá hjónaefnum vottorð um lýsinguna og um að engum meinbugum hafi verið lýst.
25. gr.
Undanþágu frá bjúskaparlýsingu má fá með konunglegu leyfisbrjefl.
Nú er annað hjónaefna hættulega veikt, og þarf þá eigi undanþágu. Ríkissjóði
ber 15 króna gjald fyrir hjónavigsluleyfi.
26. gr.
Vígslumanni bera 2 krónur fyrir lýsingu og 1 króna fyrir lýsingarvottorð. Þó kemur eigi gjald fyrir þá aðstoð og þau vottorð, sem vigslumaður
lætur öðrum vígslumanni i tje. Ríkissjóður leggur til töflur undir lýsingar.
Hreppstjóra ber 1 króna fyrir uppfestingu auglýsingar, og ferðakostnaður að auki, eftir lögum um aukatekjur hreppstjóra, þurfi hann að takast ferð
á hendur i þvi skyni.
IV. kap.

Um hjónavlgslu.
27. gr.
Hjónaband er lögmætt, hvort heldur stofnað er fyrir presti eða veraldlegum vígslumanni.
28. gr.
Kirkjuleg vigsla er heimil,
1. innan þjóðkirkjunnar, heyri annað hjónaefna henni til,
2. innan annars löggilts trúíjelags hjer á landi, heyri annað hjónaefna trúfjelaginu til.
Stjórnarráðið gelur veitt erlendum evangelisk-lúterskum inönnum sama
rjett til kirkjulegrar vígslu, sem innlendir trúbræður þeirra njóta.
29. gr.
Prestar þjóðkirkjunnar annast kirkjulega vigslu innan kirkju sinnar.
Slíkt hið sama gildir um löggilta presta eða forstöðumenn annara hjerlendra
trúfjelaga.
Þjóðkirkjuprestur er þvi að eins skyldur að vigja hjónaefni, að bæði
heyri til þjóðkirkjunni, enda sje annað sóknarbarn hans.
Nú þykist preslur eigi mega vigja hjónaefni vegna trúarskoðana sinna,
og úrskurðar þá biskup, hvort prestur skuli vígja þau.
30. gr.
Borgaraleg vigsla er öllum rjettkræí, jafnt þeim, sem eiga heimting á
kirkjulegri vígslu, sem öðrum.
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31. gr.

Borgaralega vigslu annast sýslumenn og bæjaríógetar, og er þeim skylt
að vigja jafnt utanhjeraðsmann sem innanhjeraðs. Heimilt er þeim að nota
fulltrúa sina i sinn stað og á sína ábyrgð.
32. gr.
Vígsla má eigi fara fram fyr en eftir lögmæta lýsingu, nema svo standi
á, sem greinir i 25. gr., enda heimti vigslumaður vottörð um lýsingu samkvæmt 24. gr., nema hann haíi sjálfur lýst með hjónaefnunum. Nú er vigslumanni kunnugt um einhverja meinbugi, og má hann þá eigi vigja bjónaefni,
þó að lýst hafi verið með þeim.
Nú eru Iiðnar meira en 12 vikur frá þvi er lýsingarfrestur var á enda
(1. og 2. málsgr. 22. gr.), og má þá eigi vigja hjónaefnin nema lýst sje með
þeim aftur.
Nú hefir stjórnarráðið mælt svo fyrir, að lýsing skuli fara fram erlendis (3. málsgr. 22. gr.), og kveður það þá jafnframt á um það, innan hvers
tima vigja skuli bjónaefnin.
33. gr.
Nú er vígsla heimil án lýsingar, og gætir þá vigslumaður sá, er gefur
hjónaefni saman, einn allra vigsluskilyrða samkvæmt 20. gr.
34. gr.
Borgaraleg vigsla íer fram i skrifstofu vigslumanns, nema vigslumaður
og hjónaefni sjeu á annað sátt, eða annað eða bæði hættuiega sjúk. Þó getur
stjórnarráðið gert aðra skipun á þessu, þyki sýslunefnd (bæjarstjórn) annar
staður hentugri eða einn vigslustaður eigi nægja.
Kirkjuleg vigsla i þjóðkirkjunni fer fram i sóknarkirkju, nema hjónavigslubrjef sje fengið eða annaðhvort hjónaefna sje hættulega sjúkt.
Nú þarf vigslumaður að fara til vigslu lengra en 1 kilómetra á landi
og hversu stutt á sjó sem er, og á hann þá heimtingu á ferðakostnaði og
dagkaupi, eftir því, sem lög eða önnur gild ákvæði mæla fyrir um.
35. gr.
Tveir skulu vera vottar við bjónavigslu.
Vigslumaður spyr brúðhjónin hvort fyrir sig, hvort þau vilji eigast, og
lýsir þau hjón, er þau hafa játað þvi.
Stjórnarráðið setur nánari reglur hæði um borgaralega vigslu og kirkjulega, og leggur sektir við vangæslu þeirra reglna.
36. gr.
Nú eru hjónaefni gefin saman af öðrum en lög standa til að gefi
saman bjón, og er sú athöfn þá ógild. Slíkt hið sama gildir, ef brúðhjónin
hafa eigi játast undir að eigast samkvæmt næstu grein á undan.
Aftur á móti ógildir það eigi vigslu, þó að eigi hafi verið gætt annara
vígslureglna eða lýsingarreglna.
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37. gr.
Nú er hjónavígslu lokið, og skal þá vigslumaður þegar í stað geta
vigslunnar í þar til gerðri embættisbók sinni. Nú hefir annar en prestur brúðar staðið fyrir vígslu, og skal hann þá senda presti brúðar innan viku útskrift
úr vigslubók sinni, en prestur brúðar getur vígslunnar í ministerialbókinni.
38. gr.
Nú mæla lög svo fyrir, að annað hjóna skuli tryggja hinu framfærslustyrk eftir sinn dag, en skilríki brestur fyrir þvi, að lögmæltrar tryggingar sje
aflað fyrir vigslu, og skal þá vigslumaður tafarlaust skýra stjórnarráðinu frá
þeim bresti.
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39. gr.
Fyrir borgaralega vigsiu og útskrift úr vigslubók skal gjalda eftir ákvæðum aukatekjulaganna.
Um borgun fyrir kirkjulega vígslu fer að lögum. Þó ber sóknarpresti
brúðar að eins borgun fyrir þær hjónavigslur, er hann framkvæmir eða lætur
framkvæma.
Sama gjald skal greiða tyrir útskrift úr bjónaskrá sem Iögmælt er
fyrir útskrift úr kirkjubók.
Ríkissjóður leggur til vígslubækur og bækur undir hjónaskrár.
40. gr.
Nú vígir löggiltur prestur (forstöðumaður) annars trúfjelags en þjóðkirkjunnar hjónaefni, og gilda þá reglur þess fjelags um atriði þau, er ræðir
um i 34. gr., i 2. mgr. 35. gr. og í 39. gr., svo og re'glur 3. mgr. 29. gr., að
svo miklu leyti, sem þeim verður við komið.

V. kap.
Um ógilding hjónabands.
41. gi'Nú ríður bjónaband i bága við fyrirmæli 13., 15. eða 16. gr., og skal
þá ógilda það með dómi.
Nú er annað bjóna eða bæði gift fyrir, og skal þá eigi ógilda bjónabandið, ef fyrra bjónabandi er slitið áður en mál er höfðað.
Mál til ógildingar bjónabandi skal höfða af hendi ákæruvalds. Pó er
málshöfðun og heimil öðruhvoru hjóna og þeim, er annað þeirra hefir áður
verið gift.
42. gr.
Nú var annað hjóna geðveikt eða hálfviti, þá er vígsla fór fram, og
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getur það þá heimtað hjónaband sitt ógilt með dómi. Þó verður mál eigi
höfðað, sjeu 6 mánuðir liðnir frá þvi að geðveikin batnaði.
Nú var öðru hjóna eigi kunnugt um geðveiki eða vitskort hins þá er
vigsla fór fram, og getur það þá einnig heimtað hjónabandið ógilt, uema
liðnir sjeu 6 mánuðir frá þvi að það komst að raun um þetta eða hinu
batnaði. Þó verður, hvernig sem á stendur, að höfða mál innan 3 ára frá vígslu.
43. gr.
Annað hjóna getur krafist ógildingar hjónabands sins:
1. Hafi það verið viti sinu fjær, þegar vígslan fór fram, eða að öðru leyti svo
ástatt um það, að það mátti þá eigi skuldbinda sig til hjúskapar að lögum.
2. Hafi það af vangá látið vigja sig öðrum en þeim, sem það hafði bundist
hjúskaparorði, eða hafi það verið vigt án þess að það ætlaðist til þess.
3. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður, þá er vigsla fór fram, verið, án þess
vitundar, haldið sóttnæmum kynsjúkdómi, alltíðum flogaveikisköstum eða
holdsveiki, eða verið óbætanlega ófært til holdlegra samfara.
4. Hafi eiginkona þess eða eiginmaður komið þvi til að eiga sig með þvi
visvitandi að villa á sjer heimildir eða leyna atvikum úr lifi sínu, er
mundu hafa fælt hitt frá hjónabandinu, ef vitað hefði.
5. Hafi það verið neytt til vigslunnar.
Mál til ógildingar hjónabandi verður ekki höfðað eftir að 6 mánuðir
eru liðnir frá þvi er ástandi því var lokið, sem lýst er í 1. lið, frá því að
sóknaraðili komst að raun um ógildingarástæðu samkvæmt 2.-4. lið, eða frá
því að nauðung ljetti samkvæmt 5. lið. Og hvernig sem á stendur, verður
ógildingarmál ekki höfðað eftir að liðin eru 3 ár frá hjónavigslu. Nú er mál
höfðað til ógildingar hjónabandi út at kynsjúkdómi, en það sannast, að sækjandi hefir ekki sýkst af hinu hjónanna og að sjúkdómurinn er ekki framar
sóttnæmur, og verður hjónabandið þá ekki ógilt. Slikt hið sama gildir um
aðra sjúkdóma, sem ógildingu hjónabands varða, sjeu þeir læknaðir.
44. gr.
Um lögfylgjur bjónabandsógildingar fer sem um lögfylgjur hjónaskilnaðar, nema á annan veg sje um mælt í lögum þessum.
45. gr.
Nú er sameignarbúi skift vegna hjónabandsógildingar, og tekur þá
hvort bjóna um sig af óskiftu svo mikið, sem það lagði í búið frá hjúskaparbyrjun til hjúskaparslita, og hvort heldur um gjöf, arf eða um flutning úr
sjereign til sameignar var að ræða. Nú hrekkur sameignin eigi til rjettra skila,
og lækkar þá hlutur beggja hlutfallslega. Nú hefir annað hjóna gefið hinu
eitthvað til sjereignar, og er þá sú gjöf afturtæk.
46. gr.
Nú er hjónaband ógilt samkvæmt 41. gr., enda hafi annað bjóna verið
óvitandi um ógildingarástæður, þá er vigsla fór fram, en hitt eigi, og getur þá
hið fyrnefnda heimtað hæfilegar bætur af hinu. Bæturnar ber að miða við
kjör beggja.
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Slíkt hið sama gildir, ef hjónaband er ógilt samkvæmt fyrri málsgr.
42. gr. eða samkvæmt 43. gr., hafi stefndum verið kunn ógildingarástæðan.
Bæturnar má ákveða hvort heldur í eitt skifti fyrir öll eða á tilteknum gjalddögum, enda sje þeirra krafist í ógildingarmálinu.
47. gr.
Nú er hjónaband ógilt, og ber þá hvorugu hjóna að framfæra hitt frá
hjúskaparslitum.
48. gr.
Nú er hjónaband ógilt af ástæðu, sem konunni var kunnugt um, þá
er vígsla fór fram, og getur þá maðurinn krafist þess, að af henni verði
dæmdur rjettur til að kenna sig við hann.
49. gr.
Nú' deyr annað hjóna áður en hjónaband er ógilt samkv. 41. gr., og
getur þá hitt, eða erfingjar hins látna, krafist þess, að fyrirmælum 45. gr. sje
beitt. Auk þess getur það hjóna, er lifir, krafist bóta samkv. 46. gr.
Rjeltur þessi ber því hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., þvi
að eins, að hitt hjónanna hafi látist áður en ógildingardómur gekk, enda sje
sóknarfrestur ekki liðinn.
Nú deyr það hjóna, sem sókn á samkv. 42. og 43. gr., eftir að ógildingarmál er höfðað, og getur þá hver erfingja þess krafist þess, að fyrirmælum 45. gr. sje beitt. Sama gildir, hafi svo verið ástatt til dauðadægurs um
það hjóna, er látist hefir, sem segir í fyrri málsgr. 42. gr. eða í 1. lið 43. gr.
Framangreindar kröfur skal gera innan 6 mánaða frá láti þess, er deyr.
Nú deyr það hjóna, sem átt hefir tvær eða fleiri konur eða menn,
áður en hjónaband er ógilt, og ber þá rjettur til bóta, eftirlauna eða ánnars
verðmæfis, sem því hjóna, er lifir, er ætlaður að lögum, fyrstu eiginkonu eða
eiginmanni hins látna, nema annað sje augljóst af kringumslæðum.
50. gr.
Nú er ákvæðum 1. eða 2. mgr. næstu greinar á undan beitt, samkvæmt
kröfu þess hjóna, er eftir lifir, og fellur þá niður lögmæltur erfðarjettur þess
eftir hið látna.
VI. kap.

Um skilnað að borði og sœng.
51. gr.
Nú eru hjón sammála um að slíta samvistir, um framfærslu hvors
annars og barna og um það, hversu fara skuli um ráð fyrir börnunum (55.,
56. og 57. gr.), og getur þá sýslumaður eða bæjarfógeti veitt þeim leyfi til
skilnaðar að borði og sæng. Leyfið má þó eigi veita fyr en leitað hefir verið
um sæltir með hjónunum samkvæmt 53. gr.
Alþt 1921, A. (33, löggjafarþiog).
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52. gr.
Nú sýnir annað hjóna af sjer mikla vanrækslu um greiðslu meðlags
með hinu eða hörnum, sem því er skylt að framfæra, eða brýtur mjög í bága
við skyldur sínar gagnvart þeim, eða er mjög hneigt til drykkjuskapar eða
annara lasta, og getur þá hitt kraíist skilnaðar að borði og sæng, enda skylt
að veita skilnaðinn, nema sjerstaklega standi á.
Nú má ætla, að ósamlyndi milli hjóna sje orðið svo magnað, að eigi
megi una frekari samvistum, og skal þá og veita skilnað, nema ósamlvndið
sje aðallega að kenna leyfisbeiðanda.
Stjórnarráðið veitir skilnaðarleyli samkvæmt grein þessari, enda sanni
skilnaðarbeiðandi, að sátta hafi verið leitað samkvæml 53. gr. og að yfirvald
hafi reynt að koma á samkomulagi með hjónunum um atriði þau, er 55.-57.
gr. ræða um.
53. gr.
Sáttanefnd leitar um sættir með hjónum, sem skilja vilja að borði og
sæng, ef hæði fara fram á það eða hvort heyrir til sínu trúfjelagi. Ella skal
prestur leita um sættir með þeim eða löggiltur forstöðumaður trúfjelags.
Skylt er hjónum að sækja sjálf sáttafund, dvelji þau hjer á landi og
eigi hvorugt 30 kilómetrum lengra til fundarstaðar. Nú er leið lengri, og skal
þá reyna sátt með hvoru í sínu lagi. Nú er annað hjóna erlendis, og þarf þá
eigi að reyna sátt með þvi.
Nú sækir annað bjóna eigi löglega hoðaðan sáttafund, og gerir sýslumaður þess eða hæjarfógeti því þá 5—20 kr. sekt til sveitarsjóðs, ef sáttasemjari krefst ábyrgðar á hendur því.
54. gr.
Nú skilja hjón að horði og sæng, og fellur þá sameign þeirra niður,
enda skulu húskifti þá fara fram, og fer um þau svo sem lög standa til.
Nú hafa hjón skilið samkvæmt 1. málsgr. 52. gr., enda sje húið litið,
og getur þá leyfisheiðandi krafist þess, að fá innanstokksmuni, vinnuáhöld og
aðra lausafjármuni, jafnvel þó að verð þeirra fari fram úr lögmæltum húshluta hans, en þó því að eins, að ætla verði, að hann megi eigi án þeirra vera
til heimilishalds.
.)o. gr.
I’að skal ákveðið í skilnaðarleyfmu, hvort og að hve miklu leyti annað
hjóna skuli framfæra hitt meðan skilnaðurinn stendur. Framfærslueyri skal
miða annars vegar við það, hvað ætla megi að framfærsluþegi geti aílað sjer
sjálfur, og hins vegar við það, hvað ælla megi hitt hjóna aflögufært um.
Nú verður að gefa öðru hjóna aðalsök á skilnaðinum, og verður þvi
þá eigi áskilinn framfærslustvrkur af hinu, nema sjerstaklega standi á.
56. gr.
Kveða skal og á um það í skilnaðarleyfinu, hvort hjónanna skuli ráða
fyrir sameiginlegum hörnúm þeirra, eða hversu börnunum skuli skifta milli
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þeirra, verði öðruhvoru eigi falin öll börnin. Xú eru foreldrar á eitl sátt um
þetta, og fer þá um börnin eftir þvi, nema hagsmunir barnanna heimti annað. Beri foreldrunum aftur á móti á milli, skal það ráð upp taka, sem ætla
má að börnunum sje fyrir bestu. Nú er það sýnt, að annað foreldra átti aðallega sök á skilnaðinum, og skal þá lá hinu forráð barnanna, enda sje það
eigi ólíklegra til að uppala börnin vel. Forráð hvers barns skulu vera óskift
hjá sama foreldri.
Leita skal álits næsta venslamanns, þar sem þvi verður við komið,
áður en ákvörðun er tekin um forráð barna...
57. gr.
Kveða skal á um það i skilnaðarlevfinu, hversu skifta skuli framfærslu
barna með foreldrunum. Þó má geyma úrskurð uni það síðari ákvörðun
vfirvalda.
_ . •'
Skiftin skal gera eítir öllum kjörum foreldra. Nú fullnægir annað foreldra ekki framfærsluskyldu sinni með framfærslu þess eða þeirra barna, sem
þvi fylgir, og má þá gera því að greiða hinu toreldrinu það, sem vanta þykir
á rjett meðlag af þess hendi með öllum börnunum.
58. gr.
Nú breytast kjör foreldris eða þörf barna, og má þá yfiryald breyta
ákvörðun um framfærslu af hendi annars foreldris með hinu eða með börnunum, Þó má, ef sjerstaklega stendur á, einskorða meðlag annars hjóna með
binu, og verður þvi þá eigi breytt síðar.
Breyta iná einnig ákvörðun um l'orráð barna (56. gr.), ef annað foreldri fer fram á það, enda standi öðruvísi á nú en þá, og líklegt að breytingin verði börnunum til bóta.
59. gr.
Nú liafa hjón, vegna væntanlegs skilnaðar að borði og sæng, komið
sjer saman um skiftingu eigna sinna, um framfærslu annars á hinu eða um
framfærslu á börnunum, og getur þá það hjóna, er þykir hallað á sig, stefnt
hinu fyrir dóm og dómurinn hrundið samningnum, enda sje mál höfðað innan 6 mánaða frá skilnaði að borði og sæng.
Nú hafa foreldrar gert samning uin breytingu á framfærslu barna
sinna, og getur þá yfirvaldið brevlt þeim samningi, ef hagur foreldranna hefir
brevst, cða ef samningurinn er óhagstæður börnunum.
60. gr.
Nú er meðlag samkv. 55. eða 57. gr. eigi greitt i tækan tíma, og getur
þá aðili heiintað ineðlagið eflir sömu reglum og gilda um meðlagsheimtu
móður með óskilgetnu barni sinu, að svo miklu levti, sem þær eiga við.
Ákvæði 55. og 57. gr. breyta í engu skvldu framfærslumanns samkvæmt fátækralögunum gagnvart sveitarfjelagi til að framfæra börn eða
hitt hjóna.
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61. gr-

Nú takast aftur samvistir með hjónum, sem skilið hafa að borði og
sæng, og falla þá allar lðgfylgjur skilnaðarins þegar niður.

VII. kap.
Um lögskilnað.
62. gr.
Nú hafa hjón verið skilin að borði og sæng í eitt ár og eigi tekið
sanian aftur, enda sjeu þau á eitt sátt um lögskilnað og skipun þeirra málefna, er ræðir um i 55., 56. og 57. gr., og geta hjónin þá krafist skilnaðar.
Hafi hjónin verið skilin að borði og sæng i 2 ár, getur hvort þeirra um sig
krafist skilnaðar.
Stjórnarráðið veitir skilnað samkvæmt grein þessari, enda fylgi skilnaðarbeiðninni sönnun um, að sátt hafi verið reynd af n5yju samkvæmt 53. gr.
Ákveða má með konunglegri tilskipun, að sýslumenn og bæjarfógetar
veiti lögskilnaðarleyfi, er bjón eru sammála um skilnaðarkjör.
63. gr.
Nu hafa hjón lifað hvort i sinu lagi i 3 ár án leyfis til skilnaðar að
borði og sæng, og getur þá hvort hjónanna um sig krafist skilnaðar. Þó getur
sá, er ber verður að því að hafa aðallega valdið samvistaslitum, eigi vænst
skilnaðar, nema sjerstaklega standi á.
64. gr.
Nú hafa hjón Iifað aðskilin i 2 ár, án samkomulags um aamvistaslitin
og lögmætra orsaka, enda hafi sambúð eigi tekist með þeim aftur, og getur
þá það hjóna heimtað skilnað, sem eigi verður aðallega kent um samvistaslitin
65. gr.
Nú hefir annað hjóna horfið, enda 3 ár liðin frá þvi að spurst hefir
til þess, og getur þá bitt krafist skilnaðar.
66. gr.
Nú hefir annað hjóna gifst gegn fvrirmælum 16. gr,, og getur þá hitt
krafist skilnaðar. Skilnaðar skal krefjast innan 6 mánaða frá því er krefjanda
varð kunnugt um stofnun nýja hjónabandsins.
67. gr.
Nú hefir annað hjóna orðið bert að hór, eða saurlifnaðarverknaði, er
jafna má til hórs, og getur þá hitt krafisl skilnaðar, nema það hafi lagt samþykki á verknaðinn, eða sjálfviljugt stutt að framgangi hans.
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Kröfu skal gera innan 6 mánaða frá þvi að krefjanda varð kunnugt
um verknaðinn, og þó eigi síðar en innan 3 ára frá því að verknaðurinn
var framinn.

j
i

68. gr.
Nú veit eða ætlar annað hjóna sig haldið sóttnæmum kynsjúkdómi og
hefir þó holdlegar samfarir við hitt, þann veg að sýking geti af hlotist, og
gelur þá það hjóna, er Iagt var í hættu, krafist skilnaðar, nema það hafi þekt
sýkingarhættuna og jafnframt verið sjálfviljugt til samfaranna.
Kröfu skal gera innan 6 mánaða frá því að annað hjóna vissi sig lagt
i hættu. Nú hefir sýking eigi hlotist af samförunum, enda sjúkdómurinn orðinn ósóttnæmur, og fellur þá skilnaðarkrafa niður.
69. gr.
Nú hefir annað hjóna sókst eftir lifi hins eða orðið uppvist að misþyrmingu á þvi eða börnunum, og getur þá hitt krafist skilnaðar, enda hafi
það eigi lagt samþykki á verknaðinn eða sjálfviljugt stutt að framgangi hans.
Kröfu skal gera áður en 6 mánuðir eru liðnir frá því að krefjanda
varð kunnugt um verknaðinn, og þó eigi siðar en innan 3 ára frá framkvæmd hans.
70. gr.
Nú er annað hjóna dæmt til fangavistar í 2 ár eða lengur, og getur
þá hitt krafist skilnaðar, nema það hafi lagt samþykki sitt á brotið eða sjálfviljugt stutt að þvi.
Kröfu skal gera innan 6 mánaða frá þvi að krefjanda varð kunnugt
um dóminn, og eigi síðar en innan 3 ára frá dómsuppsögn.
7t gr.
Nú hefir annað hjóna verið haldið megnri geðveiki 3 ár eða lengur,
enda bati óliklegur, og getur þá hitt krafist skilnaðar.
72. gr.
Lögskilnaðar samkvæmt 63.—71. gr. má leita hvort heldur í stjórnarráðinu eða fyrir dómi. Nú er skilnaðar leitað í stjórnarráðinu, og skal þá
fylgja skilnaðarbeiðninni sönnun þess, að sátt hafi verið reynd á ný með
hjónunum, svo sem segir i 53. gr., og þess, að yfirvald hafi reynt að koma á
samkomulagi með þeim um atriði þau, sem 76. og 77. gr. ræða um.
Nú er stjórnarráðið beðið um skilnað, en því þykja málavextir eigi
nægilega skýrir, og getur það þá heimtað, að skilnaðarbeiðandi sanni með
rjettarskjrslu þau atvik, er það telur máli skifta. Nú fæst slik rjettarskýrsla
annaðhvort eigi eða hún þvkir eigi skera úr, og fæst þá eigi skilnaður i
stjórnarráðinu. Þegar svo stendur á; getur hvort hjónanna um sig leitað dómstólanna, þó að lögmæltur málshöfðunarfrestur sje þá liðinn.
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73. gr.
Nú skilja hjón, og fellur þá niður lögmælt sameign nieð þeim, enda
l'er uin skifti fjelagsbúsins svo sem lög standa til.
74. gr.
Nú krefsl annað hjóna skilnaðar af þvi að hilt hefir misboðið þvi
freklega, og getur það þá einnig krafist hóta. Bæturnar skal mela eftir fjárhag
og öðruni kjörum beggja, og má kveða svo á, að þær skuli greiða hvort
lieldur allar í einu eða á tilteknum gjalddögum.
Sje skilnaðar krafist fvrir dómi, skal jafnframt krefjasl bótanna. En sje
skiluaðar krafist í stjórnarráðinu, skal höfða bótamálið áður en lögmæltur
málshöfðunarfrestur til dómsskilnaðar er úti.
75. gr.
Nú liafa hjón skilið, og verður annað þá eigi skyldað til að framfæra
hitt, nema alveg sjerstaklega standi á, og aldrei verður þvi hjóna, sem skiluaðurinn er aðallega að kenna, áskilinn styrkur af hendi hins. Það fer eftir
ákvæðum 55. gr., hve mikið öðru hjóna verður gert að leggja til framfærslu hins.
Giftist sá, sem rjett á til framfærslu, á n\’, fellur framfærsluskylda niður.
76. gr.
Nú skilja hjón, og skal þá í skilnaðarbrjefinu eða dóminum kveða á
um það, hversu fara skal um forræði fyrir börnunum. Sjeu foreldrin sammála, skal ákvörðun ger eftir þvi, nema í bága komi við þörf eða hag barnanna. Sjeu foreldrin eigi á eitt sátt, skal ákvörðun ger eftir því, sem best
þykir henta börnunum. Nú verður að kenna öðru hjóna aðallega um skilnaðinn, en bæði þykja jafnhæf til að ráða börnunum, og skal þá að jafnaði
l’á hinu foreldrinu forræði barnanna. Forræði barns skal vera óskift hjá öðruhvoru foreldrinu.
Aður en hjer um rædd ákvörðun er ger, skal leita umsaguar nánustu
venslamanna barnanna.
"• gr.
liveða skal á um það i skiluaðaibijeli eða dómi, hversu skitta skuli
tramfærslu barna með löreldrunum. I’ó má geyma úrskurð um það siðari
ákvörðun yfirvalds. l'm skiftinguna fer þá sem segir í 57. gr. annari málsgr.
78. gr.
Nú breytast kjör löreldra eða þörf barna, og má þá stjórnarráðið,
kretjist annað foreldra þess, breyta ákvörðun um tramfærslu foreldris á hinu
eða börnunnm. Þó má, ef sjerstaklega stendur á, einskorða meðlag annars
foreldris með hinu, og verður þvi þá eigi breytt.
Breyta má ákvörðun um forráð barna, ef annað foreldra fer þess á
leit og ástæður eru brevttar, svo að líklegt er, að breyting sú, sem farið er
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fram á, verði börnunum til bóta. Breytingin heyrir undir sama dómstól eða
stjórnarvald, sem gerði hina upprunalegu ákvörðun.
79. gr.
Xú hafa hjón, vegna væntanlegs lögskilnaðar, komið sjer saman um
skiftingu eigna sinna, um bætur samkvæmt 71. gr. eða um framfærslu annars
á hinu eða börnunum, og getur þá það hjónanna, er þykir hallað á sig, stefnt
hinu fyrir dóm og dómarinn hrundið samningnum, ef hann er bersýnilega
ósanngjarn, enda sje mál höfðað innan 6 mánaða frá skilnaði.
Nú hafa hjón gert samning um framfærslu barna sinna, og getur þá
einnig stjórnarráðið breytt þeim samningi, ef hagur foreldranna hefir breyst,
eða et ætla má að brevting verði börnunum til bóta.
80. gr.
Nú er meðlag samkvæmt 75. og 77. gr. eigi greitt í tækan tima, og
getur þá meðlagsþegi heimtað meðlagið eftir sömu reglum og gilda um meðlagsheimtu mæðra með óskilgetnum börnum sínuni, að svo miklu levti seni
þær reglur eiga við.
Akvæði 75. og 77. gr. brevta i engu lögmæltri skyldu foreldris til að
framfæra barn sitt, nje rjetti sveitarfjelags gagnvart framfærslumanni, út aflögmætri framfærsluskyldu hans á manni sínum eða konu.
81. gr.
Nú er skilnaður gerður með hjónum að kröfu bónda, af ástæðum, sem
kenna verður aðallega húsfreyju, og getur bóndi þá krafist dóms fvrir því, að
hún megi ekki kenna sig við hann.

VIII. kap.
lTm rjettarfar í hjúskaparmálum o. //.

82. gr.
Hjúskaparmál eru hjer nefnd þau mál, sem höfðuð eru til ógildingar
hjónabandi, eða til hjónaskilnaðar, eða til sönnunar því að hjónaband sje
gilt eða ógilt.
83. gr.

Sá einn getur, að sleptri heimild 11. gr., höfðað hjúskaparmál, sem
öðlast vill dóm til viðurkenninga r þvi, að hann sjc eða sje ekki í hjónabandi,
eða sá, sem krefst ógildingar hjónabands eða hjónaskilnaðar.
84. gr.

Nú hötðar annar maður en annaðhvort hjóna mál til ógildingar því
hjónabandi, og verður þá að stefna báðum hjónununi. Málið má höfða þar,
sem lögsækja má annað hjóna samkvæmt 88. gr.
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85.
Nú þykist stjórnarráðið þurfa að gæla almanna hagsmuna í hjúskaparmáli, og getur það þá látið málið til sín taka, hvort heldur í hjeraði eða
æðri dómi, svo og stefnt máli fyrir æðri dóm, þó að það hafi eigi komið við
málið i óæðri dómi.
Nú er hjúskaparmál þannig vaxið, að komið virðist geta við almanna
hagsmuni, og ber dómara þá að skýra stjórnarráðinu frá málavöxtum.
86. gr.
Hjón eiga aðild hjúskaparmáls, nema svift sjeu lögræði vegna geðveiki
eða vitskorts.
Nú er annað hjóna eða bæði svift lögræði vegna geðveiki eða vitskorts, og kemur þá lögráðamaður í stað þess, er sviftur er lögræði, enda hafi
hann samþvkki yfirfjárráðamanns til sóknar máls.
87. gr.
Hjúskaparmál má höfða hjer á landi, ef stefndur á hjer heima þá er
inál er höfðað, eða eigi bæði hjónin þá islenskan fæðingjarjett, eða hafi síðasti
sameiginlegur fæðingjarjettur beggja verið íslenskur, enda eigi þau nú eigi
bæði fa'ðingjarjett í öðru og sama landi.
Hjúskaparmál má og höfða hjer á landi, hafi síðasta heímilisfang
beggja hjóna verið hjer og hafi stefndur annaðhvort yíirgefið sækjanda án
lögmætra ástæðna, eða skift um heimilisfang eftir að ógildingar- eða skilnaðarástæða varð til.
Gera má aðra skipun á hjer nefndum reglum, ef svo um semst við
annad riki.
88. gr.
Mál skal höfða í þeirri þinghá, sem stefndur á heima.
Nú hefir stefndur farið af landi brott eða ókunnugt er um dvalarstað
hans, og skal þá mál höfða í þeirri þinghá, sem hjónin áttu bæði síðast heima
í, eða þar sem sækjandi á heima.
Nú á mál eigi undir tiltekið varnarþing lögum samkvæmt, og ákveður
þá stjórnarráðið, hvar mál skuli böfða.
89. gr.
Nú er mál höfðað að filhlutun sljórnarráðs samkvæmt 41. gr., og fer
þá um rekstur þess sem um sakamál, hvort sem refsingar er krafist eða eigi.
Stjórnarráðið getur látið fresta málssókn til ógildingar hjónabandi
samkvæmt 16. gr., sjerstaklega ef ætla má að fyrra hjónabandi verði bráðlega slitið.
Um hjúskaparmál, sem sótl eru af hendi einstaklings, fer sem um
venjuleg einkamál i hjeraði, að svo miklu leyti sem eigi er öðruvísi um mælt
í lögum þessuni.
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90. gr.
Hjeraðsdómari leitar um sættir með hjónum í hjúskaparmálum. Þó
getur sáltaumleitun af hendi prests heggja eða annars komið i stað sáttaumleitunar fyrir dómi, ef um hjónaskilnaðarsök er að ræða og báðir aðiiar
eru á eitt sáttir um að leita prests. Nú hefir prestur eigi reynt sátt áður en
málið kemur fvrir dóm, og skal j)á fresta málinu, ef aðilar krefjast, svo að
sátt megi reyna fyrir presti.
Nú leitar dómari eigi um sættir samkvæmt íyrri málsgrein, og skal
hann þá samt reyna að ná samkomulagi hjóna um atriði þau, sem ræðir um
í 75.-77. gr., áður en mál er dómtekið.
91. gr.
Nú þykir dómara ástæða lil að skipa öðrum aðila eða báðum málsvara, og skal þá greiða málsvaralaun af almannafje, að svo miklu leyti sem
þau verða eigi lögð á sækjanda.
92. gr.
Dómari getur kvalt sækjanda í dóm, án tilefnis af liendi stefnds, til að
skýra málavexti og vinna eið að skýrslu sinni. Nú kemur sækjandi eigi i dóm,
og er þó óhindraður, eða færist, án gildra ástæðna, undan að bera um málavexti eða vinna eið, og skal þá frávísa málinu.
Dómari getur og kvatt stefndan í dóm, eigi hann heima eða dvelji
liann innan dómshjeraðs eða i nágrannahjeraði, og þó eigi fjær en fjærst gæti
verið innan hjeraðs, til þess að bera um málavexti eða vinna eið að skýrslu
sinni, Nú kemur stefndur eigi i dóm, og er þó óhindraður, eða færist, án gildra
ástæðna, undan að hera eða vinna eið, og metur þá dómari samkvæmt 93.
gr., hverju það varði.
93. gr.

Nú játar stefndur atriði, sem máli skiftir, og kemur játningin þá að
eins til álita sem sönnunargagn.
Slikt hið sama gildir um útivist stefnds, þögn og óákveðnar yfirlýsingar.
94. gr.
Hvortveggja aðili getur gert nýjar dómkröfur og flutt fram nýjar málsástæður og nýjar neitanir, þangað til mál er dómtekið, enda þarf eigi að leita
sátta af nýju vegna nýrra dómkrafa.
Nú hefir hjúskaparmál verið dæmt að efni til, og má þá eigi nota
þær ástæður, er hreyft hefir verið eða hrevfa hefði mátt í því máli, til málatilbúnings af nýju.
95. gr.
Aðildareiður er eigi heitnill í hjúskaparmáli nema svo standi á, sem
lýst er i 92. gr.

Alþt. 1021. A. (33. löggjafarþing).
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96. gr.

Nú þarf í hjúskaparmáli að sanna geðveiki annars hjóna, og skal þá
leita brjeflegrar yfirlýsingar sjerfróðs embættislæknis eða annars löggilts læknis,
sje eigi kostur sjerfræðings.
97. gr.
Hjúskaparmál skulu sótt og varin og vitni spurð fyrir lokuðum dvrum, nema báðir aðilar sjeu á eitt sáttir um annað.
Eigi má heldur, án leyfis beggja aðila, birta almenningi á nokkurn
hátt annað af þvi, er gerst hefir i slíkum málum, en dóminn. Brot gegn
ákvæði þessu sætir 100—1000 króna sekt til ríkissjóðs.
98. gr.
Nú hefir öðrum aðila eða báðum verið skipaður málsvari, og skal þá
einnig kveðja hann til að htyða á dómsuppsögn, enda nægir að kveðja málsvara einan til, sje aðili staddur utanlands eða sje ókunnugt um dvalarstað
hans, eða sje aðili sviftur lögræði vegna geðveiki.
99. gr.
Áfrýja skal hjeraðsdómi í hjúskaparmáli til æðri rjettar innan 12 vikna
frá dómsuppsögn.
Uppreisn verður eigi veitt nema til gagnáfrýjunar dómi í aðalmáli, sem
áfrýjað er innan lögmælts áfrýjunarfrests.
Hvorugur málsaðili má ganga í nýtt hjónaband innan loka áfrýjunarfrests, nema því að eins að gagnaðili og stjórnarráð hafi hrjeflega fallið
frá áfrýjun.
100. gr.
Hjúskaparmál verður eigi höfðað eftir dauða annars hjóna.
Nú deyr annað hjóna áður en dómur gengur í hjúskaparmáli, og
fellur þá málið niður.
101. gr.
Nú er svo ákveðið í lögum þessum, að mál skuli höfða inuan lögmælts tima, og skal þá telja mál höfðað, er dómstefna er tekin hjá hjeraðsdómara eða utanrjettarstefna er hirt stefudum innan lögmælts tíma.
Nú er máli visað frá dómi eða það felt niður án kröfu sækjanda, og
getur sækjandi þá höfðað mál af nýju innan 6 vikna, þó að lögmæltur málshöfðunarfrestur sje þá liðinn.
102. gr.
Nú er heiðst hjónaskilnaðarbrjefs eða mál höfðað til ógildingar hjónahandi eða til hjónaskilnaðar, og getur þá stjórnarráðið, ef ástæður þykja til
og húsfreyja krefst, hoðið bónda að raska eigi fjelagsbúinu, þangað til kveðið
er á um skilnaðinn.

F’inkja’ 45(5
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Nú sinnir bóndi cigi boði stjórnarráðs, og getnr konan þá þegar krafist fjárskilnaðar að lögum.
Og enn getur stjórnarráðið, ef sjerstaklega stendur á og húsfrevja krefst,
leyft henni að slíta um stund samvistir við bónda sinn, og jafnframt gert
bónda að greiða meðlag með konu hans og þeim börnum, sem hjá henni
eru og honum ber að framfæra. Fer þá um meðlagið eftir því sem segir i
55. og 57. gr.

!

IX. kap.

j

Ýmisleg ákvœði.

í
j
j
j
j

103. gr.
Lög þessi raska eigi sjerreglum þeirn, er gilda um hjónavigslu fyrir
fulltrúa annars ríkis hjer á landi, nje heldur á 3. og 1. kap. þeirra við hjónavigslu fvrir löglegum fulltrúa landsins i öðru riki, en um það atriði skal skipað fyrir með konunglegri tilskipun.

j

104. gr.
Lögin öðlast gildi 1. janúar 1922.
105. gr.
Nú vill lögskilinn maður eða kona giftast aflur, og skal þá meta vígslugengi hans eða hennar eftir lögum þessuni.
Nú heflr kona skilið við bónda sinn og fengið leyfi til að giftast af
nýju, áður en lög þessi ganga i gildi, og skal benni þá vera heimil vigsla, þótt
eigi sjeu liðnir frestir þeir, er áskildir eru i 17. gr.
106. gr.
Nú hafa hjónaefni látið lysa með sjer áður en lög þessi öðlast gildi eða
fengið undanþágu frá lýsingu, og skal hjónaefnunum þá heimil vigsla á næstu
3 mánuðum frá lýsingar- eða undanþágudegi, enda sj.e vigsluskilyrða 20. gr.
gælt, áður en vigsla fer fram.
107. gr.
Nú hafa hjón verið vígð áður en lög þessi gengu i gildi, og verður
það hjónaband þá eigi ógilt, nema ógilding varði bæði að þessum og þá gildandi lögum.
Nú er slíkt hjónahand ógill, og skulu lögfylgjur hjónabandsins þá melnar
eftir þessum lögum.
108. gr.
Nú hafa bjón skilið að borði og sæng áður en lög þessi gengu i gildi,
og skal þeim þá heimill hjónaskilnaður samkvæmt 62. gr. laga þessara.
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109. gr.
Nú hefir verið höfðað mál til ógildingar hjónabandi eða til hjónaskilnaðar, áður en lög þessi gengu i gildi, eða beiðst leyfis til hjónaskilnaðar eða
til skilnaðar að borði og sæng, og skal þá fara um skilnaðinn að öllu leyti
eftir þá gildandi lögum.
110. gi .
Nú liefir verið beiðst skilnaðar að borði og sæng eða hjónaskilnaðar
eftir að lög þessi gengu í gildi, eða dómstefnt hefir verið til hjónaskilnaðar,
og fer þá um skilnað eftir lögunum, enda þó að skilnaðarástæða sje eldri.
111. gr.
Eftirfarandi ákvæði lalla úr gildi frá og með þeim degi, er lög þessi
öðlast gildi. Hjónabandsartikular 2. júní 1587 (10. kap. III. bókar Dönsku laga,
að svo miklu leyti sem fvlgt hefir verið), 2. gr. XIII. kap. VI. bókar D. L.,
konungsbrjef 14. júní 1740 (tilskipun 5. mars 1734), tilsk. 29. mai og tilsk. 18.
des. 1750, konungs. 28. mars 1776, tilsk. 1. des. 1797 (dómsmálastjórnarbrjef 15. júni 1799), 1. gr. I. kafla tilsk. 23. maí 1800, konungsúrskurður 28.
janúar 1818, sbr. kansellíbrjef 10. febrúar s. a. (tilsk. 18. október 1811), opið
brjef 10. febrúar 1818, 1. liður konungsbr. 7. desember 1827 (tilsk. 30. april
1824: 1.—2. gr., nr. 1, nr 3—9 og nr. 11, 3. gr., 4.—12. gr. og 14.—19. gr.),
164. gr. almennra hegningarlaga 25. júni 1869, lög 22. september 1899, nr. 19,
lög 26. október 1917, nr. 30 (1.—9. gr. laga 19. febrúar 1886, nr. 4, nr. 2, 3.
gr. og 13. gr. tilsk. 30. april 1824), lög 26. október 1917, nr. 31, (nr. 10, 3. gr.
tilsk. 30. april 1824 og 62. gr. laga 10. nóvember 1905, nr. 44).
Og enn eru ógild frá sama degi öll önnur ákvæði, er koma í bága við
lög þessi.

(B. XIV, 3).
Wd.

457. Frunivarp

til laga um húsnæði i Revkjavik.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1. grBæjarstjórn Beykjavikur skal heimilt að setja reglugerð um leigu á
húsnæði til ibúðar, hámark húsaleigu og annað til tryggingar þvi, að bæjarbúar geti notið þess húsnæðis, sem til er eða verður í bænum.
Með reglugerðinni má óheimila að leigja íbúðir eða einstök herbergi í
bænum, án leyfis þar til setlrar nefndar, öðrum en þeim, sem löglega dvöl
hafa átt i bænum næsta ár á undau eða verið fluttir til bæjarins áður en
reglugerðin öðlaðist gildi.
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2. gr.
1 reglugerðinni má ákveða 200—2000 króna sekt fyrir brot á ákvæðum
hennar, og renna sektirnar i bæjarsjóð. Með mál út af brotum skal farið sem
almenn lögreglumál.
3. gr.
Stjórnarráðið staðfestir reglugerðina. Skal reglugerðin endurskoðuð
eigi sjaldnar en á 2 ára fresti, enda falla úr gildi, sje n\- reglugerð eigi
staðfest áður.
1. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og jafnskjótt og búið er að setja
reglugerð samkvæmt þeim, falla úr gildi lög nr. 24, 12. sept. 1917, um búsaleigu i Keykjavik, og lög nr. 45, 28, nóv. 1919, um viðauka við tjeð lög.

(A. III, 8).
Ed.

4áS. Frnmvarp

til laga um fasteignaskatt.
(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gi’Af öllum fasteignum á landinu, sem eru ekki sjerstaklega undanþegnar,
skal greiða árlega skatt í rikissjóð af virðingarverði eftir fasteignamatslögum
eins og hjer segir:
1. af jarðeignum, að frádregnum 10 ára mannvirkjum, þurrabúðum, grasb^’lum, lóðum og lendum bvgðum og óbygðum, jarðarítökum og hlunnindum,
sem eru lráskilin jörðum, svo sem námum, varplöndum, rekarjettindum,
veiðirjetti í ám og vötnum og öðrum vatnsrjettindum, 4 af þúsundi hverju.
2. af húsuin i kaupstöðum og kauptúnum, til hvers sem þau eru notuð, 2
af þúsundi, og af öllum öðrum húsum l1 2 af þúsundi.
2. gr.
Eigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur
samningsbundin jarðarafnot sje að ræða, og greiðist þá skalturinn af ábúanda
eða notanda.
3. gr.
L’ndanþeguar skatti þessum eru fasteignir rikissjóðs, aðrar en jarðir i
leiguábúð og leigulóðir. Enn fremur kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús og
hús annara rikja, að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum
þeirra i millirikjaerindum. Hið sama gildir um lóðir, er íylgja slikum húsum.
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Hús eða lóð, sem eigi er 100 kr. virði, eru undanþegin skatti, enda
telst skatturinn aðeins af heilum hundruðum, en því, sem umfram er, skal
slept. Hið sama er um ítök og hlunnindi.
Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker stjórnarráðið úr,
en heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dömstólanna.
4. gr.
Et fasteign, sem metin hefir verið i einu lagi, er skift og eigendur
æskja þess, að hver hluti sje lalinn sjerslaklega til skattgjalds, skulu þeir bera
það mál undir lögreglustjóra, sem leggur það undir úrskurð stjórnarráðsins
ásamt tillögum sinum.
gr.
Fasteignaskatt skal greiða í þvi Iögsagnarumdæmi, sem eignin er.
Ef skattgreiðandi er þar eigi heimilisfastur, skal hann hata þar umboðsmann,
er geri skil fvrir skattinum. Ef engi umboðsmaður er tilnefndur, telst sá umboðsmaður, sem eignina hefir til nytja, og ef fleiri eru, þá sá þeirra, er
lögreglustjóri velur.
0. gr.
Fasteignaskattur skal i tvö ár frá gjalddaga ganga fvrir öllum veðkröfum i eignurn þeim, er hann hvilir á.
/. gr.
Ef hús er rifið eða brennur eða fellur eða ónýtist á annan hátt á fyira
helmingi almanaksárs, greiðist ekkert gjald á því ári, en vilji þetta til síðar,
greiðist fult gjald.
8. gr.

Skatt þennau skulu iögreglustjórar innheimta á manntalsþingum ár
hvert, i fyrsta sinni 1922.
0. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922, og eru þá jafnframt úr lögum numin lög 1 I. des. 1877, um skatt á ábúð og afnotum jaröa og lausafje, lög s. d.,
um húsaskatt, og 1. gr. laga nr. 56, 26. okt. 1917, um breyting á lögum um
fasteignamat 3. nóv. 1915.
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(B. XXXII, 4).

Wd.

459. Frumvarp

lil laga um breytingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.
(Eftir 2. umr. Nd.).
1. gr.
77. gr. fátækralaganna frá 10. nóv. 1905 skal orða þannig:
Ef þurfalingur fer eftir læknisráði á sjúkrahús, annað en holdsveikraspilala, þá greiðir framfærslusveit hans 2/5 hluta meðlagskostnaðarins, þar
með talin lyf og læknishjálp, þó aldrei yfir 400 krónur á ári. Að öðru leyti
greiðist kostnaðurinn úr ríkissjóði, en áldrei nema fyrir 1 sjúklinga í einu úr
sama sveitar- eða bæjarfjelagi. Um berklaveika sjúklinga fer eftir því, sem
ákveðið verður i lögum um varnir gegn berklaveiki, að svo miklu leyti, sem
þau lög koma í bága við þessa grein.
Engan þann styrk, sem veittur er fyrir sjúkrahúsvist, en undir hann
telst lyf og læknishjálp, fná skoða sem sveitarstyrk.
2. gr.
Á 78. gr. oíannefndra laga skulu verða þessar breytingar:
1. Fyrir orðin »200 kr. um árið« skal koma:
400 kr. um árið, þó ekki víir
hluta stvrksins.
2. »200 kr.« á siðari staðnum i greininni falli burt.
3. gr.
I.ög þessi öðlast gildi þegar í stað.

(A. VI, 9).
Wd.

460. I.ög

um einkasölu á tóbaki.
(Afgreidd frá Nd. 2. mai).
1. gr.
Frá 1. jan. 1922 má enginn nema rikisstjórnin tlytja hingað frá útlöndum neina tegund af tóbaki, hvort sem það er unnið eða óunnið og til
hvers sem það er ætlaö.
Lög þessi taka eigi til skipa, sem koma í landhelgi og hafa innauborðs
tóbak, ef tóbaksbirgðir eru eigi, að áliti lögreglusljóra, meiri en svo, að hæfiiegur forði sje handa skipverjum og farþegum. Ef birgðirnar teljast meiri, fer
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um það, sem umfiam er, eftir 11. gr. Þegar sjerstakar ástæður mæla með, getur
ráðherra látið sektir falla niður, og er heimilt að greiða verð fyrir tóbakið,
ef ætla má, að tilætlunin hafi eigi verið að flytja það hjer í land.
2. gr.
'lobak það, sem rikisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún
kaupfjelögum, öðrum verslunarfjelögum eða kaupmönnum, en eigi öðrum.
Um tóbakssöluna setur rikisstjórnin nánari reglur.
3. gr.

I’að fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er ræðir um i 1. og 2. gr.,
leggur rikissjóður fram, og er rikisstjórninni heimilt að taka það að láni.
-1. gr.
Rikisstjórnin annast rekstur verslunarinnar, skipar forstöðumann og
tvo endurskoðendur og setur þeim erindisbrjef.
5. gr.
Ríkisstjórnin ákveður i reglugerð, hvernig tara skuli með tóbaksbirgðir
þær, sem fvrir hendi kunna að vera þegar lög þessi koma í gildi, hvort gjald
skuli greitt af þeim í ríkissjóð eða hvorl þær skuli teknar eignarnámi.
6. gr.
Verslunin skal leggja frá 25 til 75 af hundraði á tóbak, eftir þvi sem
henta þykir fvrir hverja tegund. Alagning þessa skal miða við verð vörunnar, kominnar í hús hjer á landi, án tolls. Tóbak til sauðfjárbaðana selst
án hagnaðar.
7. gr.
Verslunin skal greiða hinn lögákveðna tóbakstoll þar, sem tóbakið er
fyrst tlutt i land, og á þann hátt og á þeim tíma, er lolllög mæla fyrir.
8. gr.
Ágóði sá, sem verður af versluninni, greiðist i rikissjóð og telst með
fekjum hans. Ríkisstjórnin setur nánari reglur um reikningsskil. I þeim reglum má ákveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans i veltufjár- og varasjóð.
9. gr.
Verslunin skal jafnan hafa nokkurn forða lyrirliggjandi í Reykjavík af
tóbaki. Kostnað af sendingu þess innanlands greiði viðskiftamenn. Pantað
tóbak getur verslunin látið senda beint frá útlöndum til þeirra staða hjer á
landi, sem óskað er, og miðast, álagning þá við verðið á höfn ákvörðunarstaðar.
10. gr.
Rikisstjórnin ákveður hámarksverð tóbaks í smásölu.
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11. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 50 til 20000 kr., ef eigi liggur
þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess er tóbak, sem inn er flutt í
heimildarleysi, upptækt og afhendist versluninni til ráðstöfunar. Andvirðið
telst meðal tekna hennar og rennur i ríkissjóð.
12. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn
lögreglumál.

(B. XIV, 4).

Wd.

461. Breyliiijfaptlllajfa

við frv. til laga um búsnæði i Reykjavík.
Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 1. gr. Síðari málsgreinin falli burt.
Til vara:
Orðin i siðari málsgrein: »eða einstök herbergi« falli burt.

(C. XX, 1).

Md.

462. Tillaga

til þingsályktunar um að skora á stjórnina að leita umsagnar Alþingis um það,
bvort hún njóti trausts þess eða ekki.
Flutningsmenn: Eirikur Einarsson, Jakob Möller, Þorsteinn Jónsson
og Pjetur Þórðarson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að leita þegar i
stað umsagnar þingsins um það, bvort hún njóti trausts þess til að fara með
stjórn landsins.
Á s t æ ð u r.
Fyrir þinginu liggja nú stórmál, er heimta úrlausn hið allra bráðasta.
Það er óumflýjanleg nauðsyn, að stjórnin beitist fyrir þau mál og fái þar
Alþt. 1921. A. (33. lðggjafarþing).
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heimilnðnr framkvæmdir. Eru þar efst á baugi peningamálin. Vjer, sem flytjum
þessa tillögu og eigum sæti í peningamálanefnd þingsins, teljum það mjög aðkallandi, að sjeð verði á hverju má byggja af stjórnarinnar bálfu, og hver aðstaða henuar er, áður en vjer Ieggjum til að heimila henni framkvæmdir, sem
hún, ef til vill, alls ekki eða ófúslega vildi hafa á hendi.

(A. XXI, 4).

il<I.

463. Nefndarálit

um frumvarp til laga um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna.
Frá allsherjarnefnd.
Um undirbúning þessa máls er alt hið sama að segja og um stofnun og
slit hjúskapar (þskj. 398). Frumvarpið er samsteypa af gildandi lögum um
þetta efni, sem nú eru á víð og dreif í löggjöf vorri. En auk þess eru allmörg
nýmæli og breytingar í frumvarpinu, sem nefndin telur mikilsverðar rjettarbætur;
telur hún óþarft að rekja það mál nánar.
Efri deild hefir gert allmargar orðabreytingar á frumvarpinu; telur nefndin
þær til bóta. Um hinar fáu efnisbreytingar hennar er likt að segja.
Nefndin ræður hv. deild því til að samþykkja frumvarpið óbreytt.
Alþingi, 3. maí 1921.
Sigurður Stefánsson,
form. og framsm.
Stefán Stefánsson.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Pjetur Ottesen.

Einar Þorgilsson.

(B. XI, 5).
Ed.

404. IWefmfarálit

um frumvarp til laga um læknaskipun í Reykjavík.
Frá lyfjasölunefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og orðið sammála um, að heppilegra muni verða, að heilbrigðisstjórnin ákveði með tilskipun, hvernig störfum
skuli skift milli bæjarlæknis og hjeraðslæknisins,1 þar sem hjer er í raun og veru
um skiflingu að ræða á ákveðnu embætti og þeim aukastörfum, sem því fylgja.,
og eru allmargvísleg.
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Nefndinni virðist skifting sú, sem 2. gr. frv. gerir ráð fyrir, ekki heppileg
að öllu leyti, og á sama máli mun hjeraðslæknirinn vera.
Þar að auki gæti vel hugsast, að skiftingin gæti breyst eftir því, hverjir
gegndu þessum umræddu embættum, og þá væri rjettast, að heilbrigðisstjórnin
gæti skift með þeim störfum, eftir þvi, hver þeim væru geðfeldust eða þeir best
fallnir til, hvor í sínu lagi.
Nefndin leggur því til, að hv. deild samþvkki frumvarpið með þessum

BREYTINGUM.
1. 2. gr. falli burt.
2. 4. gr.- orðist svo:
Heilbrigðisstjórn ríkisins skiftir störfum milli þessa embættismanns
og hjeraðslæknis með tilskipun.
Greinatalan breytist samkvæmt þessu.
Alþingi, 30. apríl 1921.
Karl Eínarsson,
formaður.

Halldór Steinsson,
fundaskrifari.

Guðm. Guðfinnsson,
ritari.

(B. XII, 7).
Ed.

405. Befndarálit

um frv. til laga um viðauka við lög nr. 71, 28. nóv. 1919.
Frá lyfjasölunefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og leggur til, að það verði samþykt óbrevtt.
Alþingi, 30. apríl 1921.
Karl Einarsson,
form.

Halldór Steinsson,
fundaskrifari.

Guðm. Guðfinnsson,
ritari.
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(B. XXVI, 4).

Ed.

466. Wefndaráltt

um frumvarp til laga um atvinnu við vjelgæslu á islenskum mótorskipum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin heflr atbugað frumvarp þetta og leggur til, að bv. deild samþykki
það óbreytt.
Alþingi, 3. maí 1921.
Björn Kristjánsson,
form.

Karl Einarsson,
ritari og framsm.

Einar Árnasoti.

(B. XXXII, 5).

Wd.

467. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breytingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905 (þskj. 459).
Frá Magnúsi Pjeturssyni.
Við 3. gr.
Greinina skal orða þannig:
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

(A. VII, 3).

IWd.

468. Breytlngartlllaga

við frv. tii laga um tekjuskatt og eignarskatt.
Flutningsmenn: Bjarni Jónsson og Þorsteinn Jónsson.
Við 18. gr.
Orðin »bóka- og listasöfn« falli burt.

Þingskjal 469-470
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(B. XIV. 5).
fltd.

469, Breytingartlllaga

við frv. til laga utn húsnæði í Reykjavik.
Frá Gunnari Sigurðssyni.
4. gr. frv. orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi þegar i slað, og jafnskjótt sem bæjarstjórn Reykjavikur hefir sett reglugerð samkvæmt þeim, er hún skal hafa lokið 1. jan. 1922,
falla úr gildi lög nr. 24, 12. sept. 1917, um húsaleigu í Reykjavik, og lög nr.
45, 28. nóv. 1919, um viðauka við þau lög.

(B. XLVI, 8).
lid.

470. Frumvarp

til laga um einkasölu á áfengi.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
1- grFrá 1. jan. 1922 má enginu nema ríkisstjórnin flytja hingað frá útlöndum áfengi og vinanda, sem heimilt er að flytja til landsins og í er
meira en 2’/*% af vinanda (alcohol) að rúmmáli. Sendimenn annara ríkja
halda þó rjetti sínum til innflutnings áfengis.
Lög þessi taka ekki til skipa, sem koma i landhelgi og hafa innanborðs áfengi, ef með það er farið samkvæmt bannlögum.
2. gr.
Áfengi það, sem rikisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún
að eins lyfsölum og læknum, er hafa rjett til lyfjasölu, svo og öðrum þeim,
er bannlög heimila. Ríkisstjórnin setur nánari reglur um áfengissöluna. í þeim
reglum skal það tiltekið, hve mikið áfengi megi láta af hendi við lækna, dýralækna og lyfsala, svo að mest sje á hverju ári eða um tiltekið tímabil.
Enn fremur skal það ákveðið í reglugerð, að suðuvökvi og áfengi til
iðnaðar skuli i kaupstöðum og kauptúnum landsins selt undir vfirumsjón og
eftirliti forstöðumanns áfengisverslunarinnar.
3. gr.
Það fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er ræðir um i 1. og 2. gr.,
leggur rikissjóður fram, og er rikisstjórninni heimilt að taka það að láni.
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4. gr.
Rikisstjórnin skipar mann til að veita þessari verslun forstöðu. Hann
skal hafa lyfsalapróf og hafa á hendi eftirlit með lyfjabúðum landsins. Honum skal og skylt að útvega frá útlöndum, eftir beiðni, fyrir rikissjóð og lækna,
er hafa rjett til lyfjasölu, lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, er talin verða í lyfsöluskránni. Nánari reglur um starfssvið forstöðumanns verslunarinnar verða settar
í erindisbrjefi, er ráðherra gefur út.
5. gr.
Háðherra skipar 2 menn til að hafa á hendi endurskoðun allra reikninga verslunarinnar og alls rekstrar og fær þeim erindisbrjef.
6. gr.
í reglugerðum þeim, er getur i 2. gr., kveður ríkisstjórnin á um, hvernig fara skuli um áfengisbirgðir lyfjabúða og lækna, sem fyrir hendi kunna að
vera, þegar lög þessi koma í gildi, hvort gjald skuli greitt af þeim i ríkissjóð,
eða hvort þær skuli teknar eignarnámi.

7. gr.
A vínanda þann og áfengi, sem heimilt er að flytja til landsins og eigi
er notað til lyfja, skal leggja 25—75° 0> miðað við verð þess komins i hús hjer
á landi, að meðtöldum tolli. Lyfjaáfengi, svo og.önnur lyf, er verslunin útvegar
læknum, seljast án hagnaðar.
8- grVerslunin skal greiða lögákveðna tolla og innflutningsgjald af vörum
þeim, er lög þessi ræða um, á þeim stað, er varan fyrst er flutt á land, og á
þann hátt og á þeiin tima, sem toll- og skattalög mæla fvrir.
9. gr.
Agóði sá, er verður af versluninni, greiðist i rikissjóð og telst með
tekjum hans. Rikisstjórnin setur nánari reglur um reikningsskil. 1 þeim reglum
má ákveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans i veltufjár- og varasjóð.
10. gr.

Verslunin skal jal'nan hafa nægan forða af áfengi og vinanda fyrirliggjandi i Reykjavík. Koslnað við sendingu varanna innanlands greiði viðskiftamenn verslunarinnar. Pantaðar vörur samkv. t. gr. getur verslunin látið
senda beint frá útlöndum til þeirra staða hjer á landi, sem óskað er.
11. gr.
Ríkisstjórnin setur hámarksverð í smásölu á þær vörur, er ræðir um
i lögum þessum.
12. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 20000 kr., ef eigiliggur
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þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess eru vörur þær, sem inn eru
fluttar í heimildarleysi, upptækar, og skal afhenda þær versluninni til ráðstötunar. Andvirðið telst meðal tekna hennar og rennur í ríkissjóð.
13. gr.

Með mál út af lögum þessum skal tara sem með almenn lögreglumál.

(A. XX, 3).

Kd.

471. Frumvarp

til laga um afstöðu foreldra til skilgetinna barna.
(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. kap.
Um það, hver börn sjen skilgetin.
E grÞau börn eru skilgetin, sem fæðast í hjónabandi eða eftir hjónabandsslit á þeim tíma, að þau geta verið getin í hjónabandinu, enda sje ekki vefengt
á þann hátl, er siðar segir, að þau sjeu skilgetin.
2. gr.
Faðerni verður aðeins vefengt af eiginmanni, barninu sjálfu, eða, að
eiginmanni látnum, af þeim erfingja hans, er gengur jafnhliða eða næst barninu
að erfðum eftir hann.
3- gr.
Xú vefengir eiginmaður, að barn konu hans sje skilgetið, og skal hann
þá höfða mál gegn lögráðamanni barnsins áður en 6 mánuðir eru liðnir frá þvi,
að honum var kunnugt um fæðingu þess, enda hafi hann ekki gengist við barninu eftir fæðinguna.
Nú næst ekki til lögráðamanns, eða hann er, að dómi hjeraðsdómara,
ekki fær um að gæta rjettar barnsins, og skal þá dómari setja því svaramann
á ríkiskostnað.
Nú er eiginmaður sviftur lögræði vegna vitskerðingar eða fávits, og gengur þá lögráðamaður í hans stað.
4. gr.
Nú er eiginmaður látinn, en málshöfðunarfrestur þó ekki liðinn, og getur
þá sá, er gengur jafnhliða eða næst barninu að erfðum eftir hinn látna, hötðað
vefengingarmálið innan 6 inánaða frá þvi, að hann fjekk vitneskju um fæðingu
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barnsins og danða eiginmanns, enda hafi eiginmaður ekki gengist við barninu
eftir fæðinguna.
5. gr.
Barn getur stefnt eiginmanni móður sinnar til vefengingar faðerninu, eða,
að honum látnum, þeim erfingja hans, er gengur jafnhliða þvi eða næst að erfðum eftir hann.
Nú er barnið ólögráða vegna æsku, eða svift lögræði vegna vitskerðingar
eða fávits, og getur lögráðamaður þess þá höfðað málið.
6. gr.
Dómara ber af sjálfsdáðum að leita allra sannana um faðerni barnsins,
þar á meðal skýrslu móður. Játning aðilja kemur að eins til greina sem sönnunargagn. Aðildareiður er óheimill.
Málið skal reka innan luktra dyra, nema báðir aðiljar sjeu á annað sáttir.
7. gr.
Dómkrafa stefnanda verður þvi að eins tekin til greina, að telja megi
víst, að barnið geti eigi verið getið af eiginmanni móður þess.
Nú hefir eiginmaður höfðað málið, og má þá dæma það honum i vil,
þótt eigi standi svo á, sem getur í næstu máisgrein á undan, ef barnið er getið
áður en hjónin voru gefin saman, eða eftir að hjónin skildu að borði og sæng,
enda sjeu likur til þess, að hjónin hafi eigi haft samfarir á þeim tima, er barnið
getur verið getið.
8. gr.
Nú er barn, er 1. gr. laga þessara tekur eigi til, skilgert samkvæmt 37.
eða 38. gr. laga um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, og telst það barn
þá skilgetið.
9. gr.
Nú er barn getið eða fætt í hjónabandi, en hjónabandið er síðar dæmt
ógilt, og hefir barnið þá öll rjettindi skilgetins barns gegn foreldrum sínum.
Nú var annað foreldranna grandalaust um ógildingarástæðuna, er barnið
var getið, og hefir það þá öll rjettindi foreldris gagnvart barninu, sem skilgetið væri.

II.

Framfœrsla og uppeldi.
10. gr.
Skylt er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig, að framfæra börn
sín þangað til þau eru 16 ára gömul.
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11. gr.
Skylt er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig, að uppala born sín
þangað til þau eru 16 ára göraul.
Sjerstaklega ber foreldrum að afla börnum sínuni lögmæltrar fræðslu og
að innræta þeim iðjusemi og siðgæði.
12. gr.
Skylt er stjúpforeldri að framfæra og uppala stjúpbarn sitt, svo sem
barnið væri skilgetið barn þess, enda hafi stjúpforeldri eigi skilið við eiginkonu
sína eða eiginmann að lögum og barnið fylgt foreldri sínu.
13. gr.
Nú eru foreldrar, vegna efnaskorts, eigi færir um að inna lögmælta framfærslu og uppeldi af hendi, en börnin eiga eignir, og má þá verja eignum barnanna þeiin til framfærslu og uppeldis, meðan fjárbrestur bagar foreldrana.
Nú vill lögráðamaður barns eigi láta fje þess laust, því til framfærslu eða
uppeldis, og leggur þá valdsmaður úrskurð á ágreininginn.
14.
Nú eru hjón skilin að samvistum, án þess að hafa fengið leyfi til skilnaðar að borði og sæng, og annað þeirra fullnægir ekki lögmællri framfærslu- og
uppeldisskyldu sinni, og getur þá hitt hjónanna, eða annar lögráðainaður barnanna, krafist úrskurðar valdsmanns um ineðlag með þeim börnum, sem á vegum
þess eru.
Sje það foreldri, sem krafið er meðlags, heimilisfast eða statt hjer á landi,
skal leita valdsmanns þess um úrskurðun meðlagsins, en ella valdsmanns þess
foreldris eða lögráðamanns, er meðlagskröfuna gerir.
Meðlagsupphæðin fari eftir högum beggja foreldra. Meðlagið greiðist fyrirfram fyrir ‘/r ár 1 senn.
Meðlagsúrskurði má breyta, ef hagur foreldris eða barns breytist að mun.
15. gr.
Nú hefir annað foreldri yfirgefið hitt, án þess leyfi til skilnaðar að borði
og sæng hafi verið fengið, eða það hefir valdið samvistaslitum á annan ólöglegan
hátt, og getur þá hitt foreldrið, auk meðlags með börnunum samkvæmt næstu
grein á undan, krafist úrskurðar valdsmanns um meðlag með sjer af hendi þess,
er samvistaslitunum olli.
Meðlagsupphæðin fer eftir högum beggja, enda má brevta meðlagsúrskurði,
ef hagur aðilja breytist að mun.
Meðlagið greiðist fyrirfram fyiir einn mánuð í senn.
16- gr.
Nú heflr foreldri verið gert að greiða meðlag samkvæmt 14. tða 15. gr.,
en það innir meðlagið eigi af hendi, og getur þá meðlagsþegi eða lögráðamaður
hans gengið eftir meðlaginu, með sama hælti og heimta má meðlag með óskilgetnu barni.
Alpt 1921. A. <33, lógfliafarpina).
11$
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Nú hefir dvalarsveit greitt meðlag samkvæmt 14. eða 15. gr., og getur
húa þá látið taka það lögtaki hjá framfærsluskyldu foreldri, eða krafið framfærslusveit þess um endurgreiðslu meðlagsins. Greiði framfærsluskyldur eigi meðIagið, telst það fátækrastyrkur honum til handa.
17. gr.
Nú eru hjón skilin að samvistum, án þess að leyfi til skilnaðar að borði
og sæng hafi verið fengið, og getur konan þá krafist þess, að valdsmaður banni
eiginmanni hennar að raska sameign þeirra, meðan þau eru óskilin að borði °g
sæng eða að lögum.
Valdsmaður gefur heimtað, að viðlögðum alt að 10 kr. dagsektum, að
eiginmaður láti sjer í tje innan liltekins tíma sundurliðaða skýrslu, að viðlögðum
drengskap, um allan hag fjelagsbúsins.
Nú hefir valdsmaður orðið við beiðni húsfreyju og eiginmanni verið
birt bann valdsmanns, en eiginmaður brotið það, og varðar það hann þá all að
tveggja mánaða refsingu við venjulegt fangaviðurværi, enda liggi eigi þyngri refsing við samkvæmt öðrum löguin.
Mál samkvæmt næstu málsgrein á undan sæta meðferð almennra iögreglumála, enda sje eigi um sviksamlegt athæfi að ræða.
18. gr.
Nú hefir foreldri verið skyldað til að inna af hendi meölag samkvæmt
14. eða 15. gr., en ókunnugt er um verustað þess, og getur þá meðlagsþegi eða
lögráðamaður hans krafist fulltingis lögreglustjórnar til þess að leita uppi verustað foreldris.
Þá getur meðlagsþegi eða lögráðamaður hans og neytt 60. gr. fátækralaganna, þegar svo stendur á, sem þar er lýst.
Nú fer framfærsluskylt foreldri af landi burt og hefir eigi sett slíka
tryggingu, sem getur í nefndti fálækialagagrein, og getur meðlagsþegi eða lögráðamaður hans þá heimtað lögtak á gjaldkræfum og löghald fyrir ógjaldkræfum
meðlagskröfum í eignuin foreldris hjer á landi.
19. gr.
Foreldrar skulu, svo sem þeir etu færir um, ala önn fyrir börnum
sínum 16 ára og eldri, og mega börnin ekki verða sveitarþurfar meðan þau
ejga foreldri á lífi, sem er þess umkomið að annast þau.
Söm er skylda barns gagnvart foreldri.

III. kap.
Foreldravald.

20. gr.
Foreldrar ráða báðir saman, sjeu þeir samvista, verustað barna sinna
og öðrum persónulegum högum þeirra. Slíkt hið sama gildir um stjúpforeldri,
meðan stjúpbarnið er á fiamfæri þess.
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Nú greinir foreldra, sein eru sani\istum, á um einhverja ráðslöfun viðvikjaudi hörnunum, enda valdi hun fjárframlögum, og ræöur þá þaö hjónanna,
er leggja vill fram fje til hennar af sjereign sinni, eöa fiamfærir aðallega heimilið
og gætir rjettar barnanna, að því leyti, er þá ráðstöfun snertir.
Umráðaijettur foreldra yfir börnunum helst þangað til börnin vérða 16
áía göinul og nefnist foreldravald, enda er foreldrunum frjálst að halda börnunutn til hlýðni með valdi.
Foreldrar mega fela öðrum að fara með þetta vald sitt um stundarsakir
eða um óákveðinn tíma, en eigi til fullnaðar. Hins vegar getur almannavaldið
svift foreldri valdi yfir börnum þess, að svo miklu leyti sem lög leyfa.
21. gr.
Nú eru hjón skilin að samvistum, án þess að leyfi hafi verið fengið til
skilnaðar að borði og sæng, og ræður þá hvort foreldri þeim börnum, sem á
vegum þess eru.
22. gr.
Nú fer barn í leyfisleysi af heimili foreldris eða húsbónda, og getur þá
heimilisráðandi sótt barnið með valdi og, þurfi á að halda, krafist fulltingis lögreglustjórnar til að ná barninu á sitt vald.
Nú heldur maður barni fyrir foreldri, og getur foreldrið þá höfðað mál
gegn þeim inanni, til þess að hann láti barnið laust, eða, eftir atvikum, krafist
fulltingis fógeta til að ná barninu.
23. gr.
Nú verður barnið brotlegt gegn almannavaldi eða einstaklÍDgi, og fer þá
um ábyrgð foreldris á broti barnsins, hvoit heldur til refsingar eða skaðabóta,
eftir alinennum reglum.
24. gr.
Nú er heilsu eða högum barns þannig varið, að ástæða er til að ætla,
að það verði ósjáitbjarga eða kunni ekki með fje að fara, og geta foreldrar þá,
báðir sarnan eða hvor í sínu lagi, ákveðið í erfðaskrá, að geyina skuli arf
barnsins eftir þá, aiinah eða báða, svo sem fje þeirra, sem ófjárráða eru.
Nú kemur slík erfðaskrá fram eftir látið foreldri, og skal skiftaráðandi
þá þegar i slað hlutast til um, að lögráðamaður taki við erfðafjenu fyrir hönd
eiganda, enda fer upp írá þvi um meðferð fjárins eins og fje þeirra, sem ófjárráða eru.
25. gr.
Nú verður sú breyting á höguni eiganda crfðafjárins, að óhætt þykir að
fela honum meðferð þess, og getur stjórnairáðið þá úrskurðað, að síeppa skuli
fjenu við hann.
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IV.kap.

Ýmisleg ákvœði.
26. gr.
Fullkomin sjereign er með foreldri og barni, enda varða fjárskyldur
annars eigi bitt, umfram það, sem getur i 13. og 19. gr.
27. gr.
Um nafn barns, ríkisfesti, þingfesti, sveitfesti og sóknfesti fer að lögum.
28. gr.
Lög þessi raska i engu skyldti foreldra gagnvart fátækrastjórn, til að
framfæra og nppala börn sin.
29. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin D. og N. L. 5. 2. 32, og orðin
»skilgetin eða óskilgetin« i 1. málsgr. 4. gr. fátækralaganna, nr. 44, 1905, og orðið
»skilgetin« i 2. málsgr. sömu lagagreinar, svo og öll önnur ákvæði, er koma i
bága við lögin.
30. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1922.
(A. VII, 4).

U<l.

472. Breytlngrartlllögur

við frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá Jóni Þorlákssyni.
1. Við 13. gr.
3. málsgrein orðist svo:
Frá hreinum tekjutn innlendra fjelaga með takmarkaðri ábyrgð, er
um ræðir i 3. gr. a, skal draga þann arð af innborguðu hlutafje eða stofnfje, sem greiddur hefir verið til innlendra hluthafa.
2. Við 23. gr.
Greinin falli burt.
3. Við 24. gr.
Upphaf greinarinnar orðist svo:
Tekjuskattur og eignarskattur til ríkisins er ákveðinn.
4. Við 29. gr.
a. 1. töluliður falli burt.
b. Orðið »öðrum« í 2. tölulið fallí burl.
c. 5. töluliður orðist svo:
Þóknun til yfirskattanefnda og skattanefnda greiðist úr rikissjóði, og
úrskurðar stjórnarráðið reikninga þeirra.
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(A. VII, 5).

B'd.

473. Frnmvarp

til laga nm tekjuskatt og eignarskatt.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
I.
Um tekjuskatt.
1. gr.

Hver maður heimilisfastur hjer á landi er skyldur, með þeim takmörkunum, sem settar eru í lögum þessum, að greiða skatt í ríkissjóð at
tekjum sinum.
Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilisfangi sínu hjer á landi, og skal hann þá gjalda skatt, eins og hann dveldi að
staðaldri i landinu.

2. gr.
Nú er maður eigi heimilisfastur hjer á landi, en á hjer eignir og heflr
tekjur af þeim eða af atvinnu eða sýslan, sem hjer eða bjeðan er rekin, svo
sem sjómenn á islenskum skipum, sem eigi greiða skatt annarsstaðar, og skal
hann þá gjalda skatt af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutaðeigandi skattheimtumanni, hver greiði skattgjald hans, enda sje sá maður búsettur á skattsvæði skattheimtumanns.
Sömuleiðis skal sá, er eigi heíir aðsetur hjer á landi, en hefir laun,
biðlaun eða styrk úr ríkissjóði, eða tekjur frá alþjóðlegri stofnun innlendri,
eða arð af hlutafje i innlendu hlutafjelagi eða öðrum fyrirtækjum, gjalda skatt
af þessum tekjum, og skal tekjuskaltinum haldið eftir við greiðslu fjárins.
3. gr.
■
Tekjuskatt greiða enn fremur:
a. Hlutafjelög, samlagshlutafjelög og önnur fjelög með takmarkaðri ábyrgð,
nema tekjuafgangi sje einungis varið til almennra þarfa.
b. Gagnkvæm ábyrgðarfjelög, kaupfjelög, smjörbú, sláturfjelög og ónnur samvinnufjelög.
c. Önnur fjelög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sjerstaklega undanþegin
skatlgjaldi, sbr. 4. gr., svo og dánarbú og þrotabú.
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Ef ekki eru fleiri en 3 fjelagar í verslunarfjelagi eða öðru atvinnufjelagi með persónulegri ábyrgð, er skattur ekki lagður á fjelagið sjálft, heldur
hvern einstakan fjelaga, ef ósk kemur fram um það i'rá fjelaginu um leið og
tekjur eru taldar fram, enda fylgi beiðninni þær skýrslur, sem með þarf til
þess að ákveða skatt hvers einstaks íjelaga.
Slik Jjelög og stofnanir, sem um ræðir i þessari grein og ekki eiga
heimili hjer á laudi, en eiga hjer eignir og hafa tekjur af þeim, eða al' starfsemi, sem hjer eða hjeðan er . rekin, skulu greiða skatt í rikissjóð af tekjum þessum.
f. gr.
L'ndanþegin öllum tekjuskatti eru konungur og borðtje hans og ættmanna hans, rikissjóður og aðrir þeir sjóðir, er standa undir umsjón landssljórnarinnar, sveitarfjelög og bæjarfjelög, kirkjusjóðir, sparisjóðir, sem engan
arð greiða stofnendum sinum eða ábvrgðarmönnum, og enn fremur sjóðir, fjelög og stofnanir, ei" ekki reka atvinnu eða skattfrelsi er veitt með sjerstökum lögpm.
Ef ágreiningur verður um skattskyldu sjóðs, fjelags eða stofnunar,
leggur stjórnarráðið úrskurð á málið, en heimilt er;þó hlutaðeigendum að
leggja málið undir úrskurð dómstólanna.
a. gr.
Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar annara rikja og starfsmenn erlendra sendisveita eru undanþegnir tekjuskatti, nema að þvi leyti, sem þeir
njóta tekna úr rikissjóði eða frá alþjóðlegri stofnun inulendri, eiga hjer fasteignir eða hafa tekjur af þeim, reka atvinnu eða eiga hlut í einhverju atvinnufyrirtæki hjer á landi. Sama er um konsúla annara rikja, sem ekki eru islenskir þegnar, svo og um aðra útlenda menn, er dvelja hjer samtals skemur
en helming skattársins.
G. gr.
Skattgjald þeirra, sem um ræðir i 1. og 2. gr., reiknast þannig: Ef hinn
skattskyldi hluti tekna þeirra er undir 1000 kr., greiðist af honum l°/o.
Frá 1000 kr. til
2000 greiðist
10 kr. af 1000 kr. og 2° n af afgangi
— 2000 -----3000 30 -----2000 ------ 3— — —
—
3000 -----60-----3000 ------ 4 — — —
4000 —
100 - 4000 -----1000 ------ 5 —
5000 —
5000 -----150-----5000 ------ 6 -6000 —
6000 -----210-----8000 6000 ------ 7 — — — .
—
8000 -----8000 ------ 8- — —
10000 —
350 -----— 10000 -----15000 510 - - 10000 ------ 9- — »—
— 15000 - - 20000 —
960 ------ 15000 - - 10- ,— —
— 20000 -----30000 1460 ------ 20000 ------ 11- — —
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Frá
—
—
—
—
—
—
—
—
--—
—

30000
40000
50000
75000
100000
150000
200000
300000
100000
500000
600000
700000
800000
900000

kr. til
----------— —
---------------------------------------------— og
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10000 greiðist 2560 kr. af 30000 kr.
12*,o af afgangi.
50000 —
3760 - — 40000 — — 13----- ------ ’
5060 - — 50000 — — 14------ ----75000 —
—
8560 — — 75000 — — 15— — —
100000
150000 —
12310 - — 100000 — --- 16----------20310 - — 150000 — — 17-----------200000 —
28810 - — 200000 — — 18-----------300000 —
—
16810 _ — 300000 — — 19---------400000
65810 - — 400000 — — 20-----------500000 —
600000 —
85810 -- — 500000 — — 21------ —
— 22-----------106810 - — 600000
700000 —
—
—.
—
—
128810 700000
800000
23-----------151810 - — 800000 —r — 24----- —
900000 —
175810 þar yfir
900000
25------ ------

7. gr.
Skattgjald innlendra fjelaga og stofnana, er um ræðir í 3. gr., reiknast þannig:
Þegar skattskyldar tekjur í hlutfalli við innborgað hlutafje, stofnfje eða
tryggingarfje nema undir 2%, greiðist 5°/o af þeim.
2— 5°/o, greiðist 5°/o af fyrstu 2°,o og 10°/° af afg.
5— lO°/o,
— 8°,o
— —
5°/o — 15o/# — —
10- 20° o,
-- ll1/2u/o — 10% - 2O°/o_ 20— 5O°/o,
- 153 . ' „ — 20°, o - 25° o - —
50°, o og þar yfir — 213/io°/o— —
5O°'o — 3O°/o— —
Skattgjald innlendra íjelaga og stofnana án innborgaðs hlutafjár eða
stofnfjár, svo og skattgjald útlendra fjelaga, reiknast eftir reglunum í 0. gr., þó
aldrei lægra en 5°,'o af hinum skattskyldu tekjum.
Af skattskyldum tekjum þeirra fjelaga, sem um ræðir í 3. gr. b, greiðist jafnan 6°/i>.
8. gr.
Skattskyldar tekjur teljast, með þeim undantekningum og takmörkunuin, er siðar greinir, allskonar arður, laun eða gróði, er gjaldanda hlotnast af
eign eða atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður metið
til peningaverðs, svo sem:
a. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verslun, verksmiðjuiðnaði,
handiðn, námurekstri og sjerhverjum öðrum atvinnuvegi; enn fremur allar tekjur, sem telja má endurgjald fvrir starfsemi i þágu visinda, lista og
bókmenta eða fyrir hverskonar vinnu, greiða eða aðstoð. Til slíkra tekna
telst fæði, húsnæði og önnur hlunnindi, sein látið er í tje í kaupgjaldsskyni.
b. Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem föst laun, aukatekjur, embættisbústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald fyrir
skrifstofukostnað (sbr, 11. gr. b.). Enn fremur eftirlaun, biðlaun, lífeyrir,
gjafir og allskonar styrktarfje.
c. Landskuld af leigujörðum og arður af allskönar itökum og hlunuiudum,
leiga eftir hús, lóðir og skip, svo og áætlað afgjald af fasteignum og skip-
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uni, er eigandi notar sjálfur. Enn fremur leigur eftir innstæðukúgildi á jörðum, seni eru i leiguábúð, og arður af byggingarpeningi og öðru lausafje,
sem á leigu er selt.
d. Vexlir eða arður af skuldabrjefum, hlutabrjefum og öðrum innlenduin eða
útlendum verðbrjefum, svo og vextir af útistandandi skuldum og öðrum
fjárkröfum, þótl brjef sje eigi fvrir, af sparísjóðsinnlögum og sjerhverri annari arðberandi innstæðu.
e. Ágóði við sölu á fasteign eða lausafje, enda þótt salan falli ekki undir atvinnurekstur skattgreiðanda, ef ætla má, að hann hafi keypt eignina eða
öðlast hana á annan hátt í því skyni að selja hana aftur með ágóða, eða
hún hefir verið í eigu hans skernur en 5 ár, ef um fasteign er að ræða,
en annars skemur en 3 ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem
orðið kynni að hafa á samskonar sölu á árinu.
f. Vinningur i veðmáli, happdrætti eða því um líku.
9. gr.
Til skattskyldra tekna tjelaga þeirra og stofnana, sem um ræðir í 3.
gr., telst eigi aðeins það, sem greitt er hluthöfum eða fjelögum sem vextir eða
arður af innborguðu fje, heldur einnig afborganir af skuldum á árinu, óvenjulegar fyrningar og yfirfærslur á tekjuafgangi i varasjóð, tryggingarsjóð og aðra
slíka sjóði, þar með þó ekki laldar þær fjárhæðir, sem ábyrgðarfjelög leggja
frá til tryggingar skuldbindingum við þá, sem trygðir eru hjá þeim.
Kaupfjelög, pöntunarfjelög og önnur slík fjelög, sem aðeins selja vörur
til fjelagsmanna sinna, mega og draga frá það, sem úthlutað er fjelagsmönnum í árslok, í hlutfalli við vörukaup þeirra hjá fjelaginu, og telst það
eigi skattskyldar tekjur hjá fjelaginu. A sama hátt mega fjelög, sem aðeins
vinna úr og selja afurðir fjelagsmanna sinna, draga frá það, sem þau úthluta
fjelagsmönnum sinum, i hlutfalli við framlög þeirra af afurðum, en það telst
til skatts hjá hinum einstöku fjelagsmönnum sem afrekstur af atvinnu þeirra.
Ef kaupfjelag selur einnig öðrum vörur heldur en fjelagsmönnum sínum, er allur arðurinn af slíkri sölu talinn skattskyldar tekjur hjá fjelaginu. Ef
tjelagið getur ekki gert skýra grein fyrir viðskiftunum við utanfjelagsmenn,
skal telja allan hagnaðinn af starfsemi fjelagsins skattskyldar tekjur.
Nánari ákvæði má setja með reglugerð.
10. gr.
Til tekna telst ekki:
a. Sá eignaauki, sem stafar af því, að fjármunir skattgreiðanda hækka i verði
— hins vegar kemur heldur ekki til frádráttar tekjum, þótt slikir fjármunir
lækki í verði —, ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum skattgreiðanda (að meðtöldum verðbrjefum), nema slík sala falli undir atvinnurekstur hlutaðeigandi skattgreiðanda, t. d. fasteignaverslun, eða hún falli
undir ákvæðin í 8. gr. e; þegar svo stendur á, telst verslunarhagnaðurinn
af sölunni til tekna, og eins má draga frá honum þann skaða, sem ofðið
kynni að hafa á samskonar sölu á árinu.
b. Eignaauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp í arf, fallinn eða
ófallinn, af stofnun hjúskapar, útborgun lífsábyrgðar, brunabóta og þess háttar.
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c. Tekjur, sem stafa af eyðsln höfuðslóls eða lántöku.
d. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, sem skattgreiðandi fær, er
hann verður að vera um stundarsakir fjarverandi frá heimili sinu vegna
starfa í almenningsþarfir.
11. gr.
Þegar finna skal skattskyldar tekjur, ber að draga frá:
a. Rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla teknanna,
tryggja Þær °g halda þeim við, þar á meðal vextir af skuldum, er stafa
beinlínis af atvinnu eða öflun tekna, svo og venjulega fyrningu, eða það,
sem varið er til trvggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eignum
gjaldanda. Nánari ákvæði um, hvernig reikna skuli fyrningu eða viðhald
til frádráttar skulu sett í reglugerð, sem stjórnarráðið semur.
Með rékstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi hefir varið sjer
og skylduliði sínu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa honum sjálfum, nje neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sínar fram
sjer i lagi. Eigi má gjaldandi lieldur telja með rekstrarkostnaði vexti af
fje, sem hann hefir sjálfur lagt í atvinnurekstur sinn, nje fjelag eða stoínun vexti af hlutafje, stofnfje eða tryggingarfje.
b. Frá embættislekjum ber að draga þann kostnað, skriístofukostnað o. s. frv.,
sem embættisreksturinn hefir haft í för með sjer, svo og lögmæltar kvaðir,
er á embættinu hvíla.
c. Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að tryggja
sjer eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari lögboðinni persónutryggingu. Enn fremur má draga frá tekjum þeirra manna, sem
eigi eru að lögum skyldir til að tryggja sjer eða konum sinum lifevri,
iðgjöld af slíkum lífeyri eða lífsábyrgð, setn greidd hafa verið, þó ekki
hærra iðgjald nje af hærri trvggingarupphæð en embættismanni með sömu
tekjum ber að kaupa. Að öðru leyti skulu iðgjöld af lífsábyrgðum eigi
dregin frá skattskyldum tekjum.
d. Vexti af skuldum gjaldanda, öörum en þeim, sem um ræðir i stafl. a.
Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, fjelaga
eöa stofnana, sem ckki eiga heimili hjer á landi (sbr. 2. gr. og síðari málsgr.
3. gr.), má að eins draga frá tekjunum þau útgjöld, sem beinlínis viðkoma
þessum tekjum.
Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skattskyldar án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefir
þær sjer og skylduliði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúahalds,
nema til atvinnurekstrar sje, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg, til
umbóta á eignum sínum eða til þess að afla sjer fjár, til gjafa eða hvers
annars sem er.
12. gr.
Tekjur hjóna, er samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds,
enda þótt sjereign sje eða sjeratvinna, enda ábyrgist bóndi skattgreiðslu. Rjett
er bónda eða erfingjum hans að krefjast endurgjalds af konu eða erfingjum
hennar á þeim hluta skattsins, er að rjettum tölum kemur á sjereign hennar
eða sjeratvinnu.
Alpt, 1921, A, (33. löggjafarþing).
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Tekjur barna, sem eru í foreldrahúsum (þar með talin stjúpbörn,
kjörbörn og fósturbörn) skulu taldar sjerstaklega til skattgjalds, ef þau eru
fjárráða. Annars teljast tekjur þeirra með tekjum heimilisföður.
Með tekjum barna, sem eru í foreldrahúsum og eru sjálf skattgreiðendur, telst eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá
heimilisföður, nema það sje endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans.
13. gr.
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hjer á landi, eins og þær
eru ákveðnar samkvæmt 11. gr., skal draga 500 kr., en 1000 kr., ef um hjón
er að ræða, sem samvistum eru, og er sú upphæð skattfrjáls. Enn fremur
framfærslueyri fyrir börn (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fósturbörn,
sem ekki er greitt fast meðlag með), 300 kr. fyrir hvert, ef þau eru eigi fullra
14 ára í byrjun þess almanaksárs, sem skatturinn er lagður á, og hafa eigi
sjálf efni á að kosta framfæri sitt. Sama er um aðra skylduómaga.
Frá tekjum þeirra, sem eru í foreldrahúsum, á framfæri eða við nám
og enga atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist til framfæris þeim
og menningar.
Frá hreinum tekjum innlendra fjelaga og stofnana, eins og þær eru
ákveðnar samkvæmt 11. gr., skal draga 4°/o af innborguðu hlutafje eða innborguðu stofnfje, innborguðum hlutum af tryggingarsjóði o. s. frv.
Að loknum frádrætti samkvæmt þessari grein skal sleppa þvi, sem afgangs verður, þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuhæð, sem þá
er eftir, greiðist skatturinn, og við hana miðast skattgjaldið samkvæmt
6. og 7. gr.
Ef tekjurnar, eftir allan lögákveðinn frádrátt, nema ekki fullum 100 kr.,
greiðist enginn skattur af þeim.
14. gr.
Skattinn ber að miða við tekjurnar næsta almanaksár á undan niðurjöfnuninni, nema annað sje venjulegt rekstrarár i atvinnugrein hlutaðeiganda
eða hann sýni, þegar hann telur fram tekjur sinar, að hann noti annað reikningsár en almanksárið. Þegar svo er ástatt, getur skattanefndin látið það rekstrar- eða reikningsár, sem um er að ræða, koma i staðinn fvrir almanaksárið.
II.

Um eignarskatl.
13- grAf skuldlausri eign skal árlega greiða skatt í rikissjóð svo sem
hjer segir:
Af íyrstu 5000 kr. greiðist enginn skattur.
Af 5000— 15000 kr. greiðist l°/oo (af þús.) af þvi, sem er umfram 5000 kr.
— 15000— 20000—------ 10 kr. af 15000 kr. og l,2°/oo af afganginum.
— 20000- 30000—------ 16 — 20000 — - 1,5- ----------— 30000- 50000—----31
-30000 ------- 2 — ----------— 50000- 100000—----71 — 50000 - — 3 - -----------
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100000 — 200000 kr.greiðist 221 kr. al 100000 kr. og 4°/oo af
200000- 500000
----621 ------ 200000 - - 5500000-1000000
----- 2121 ----500000 - - 61000000— og þar yfir —— 5121 — - 1000000 — — 7—
Nemi skatturinn samkvæmt þessu ekki 1 kr., skal honum
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afganginum.
------------slept.

16. gr.
Eignarskatt greiða allir hinir sömu, sem skattskyldir eru til tekjuskatts,
ef þeir eiga eign eða eignarrjettindi, sem skatt ber að greiða af samkvæmt lögum þessum. Innlend hlutafjelög og önnur fjelög hafa leyfi til að draga hlutafje sitt eða stofnfje frá eignaupphæðinni áður en skattur er á lagður. Menn,
sem eigi eru heimilisfastir hjer á landi, og útlend fjelög greiða aðeins eignaskatt af eignum sínum hjer á landi, og reiknast skatturinn samkvæmt reglunum
i 15. gr., þó aldrei lægri en 2°/oo af hinum skattskyldu eignum.
17. gr.
Undanþegnir öllum eignarskatti eru hinir sömu, sem samkvæmt 4. gr.
eru undanþegnir tekjuskatti. Þeir, sem samkvæmt 5. gr. eru undanþegnir
tekjuskatti, eru einnig undanþegnir eignarskatti, i samræmi við reglur þær, sem
settar eru i þeirri grein.
18. gr.
Skattskyldar eignir teljast, með þeim undantekningum og takmörkunum, sem gerðar eru i 15. og 16. gr., allar fasteignir og alt lausafje skattgreiðanda,
að frádregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, verkfæri,
vjelar, vörubirgðir, peuingar og verðbrjef, útistandandi skuldir og aðrar fjárkröfur og verðmæt eignarrjettindi, enn fremur húsgögn og aðrir innanstokksmunir, skartgripir. Þegar skattur greiðist samkvæmt siðari málsgr. 16. gr., má
þó aðeins draga frá þær skuldir, sem hvila á þeim eignum, sem skattur er
greiddur af. Eignirnar eru jafnt skattskyldar, hvort sem þær gefa af sjer nokkrar tekjur eða engar.
19. gr.
Með skattskyldum eignum er eigi talið:
a. Skilvrðisbundin fjárrjettindi, svo sem rjettur til lifsábyrgðarfjár, sem ekki
er enn fallið lil útborgunar.
b. Rjettur til eftirlauna, lífeyris eða annarar áframhaldandi greiðslu, sem
bundin er við einstaka menn, svo og Ieigulaus bústaður og önnur
afnotarjettindi.
20. gr.
Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum:
a. Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati.
b. Verðlag á skipum og öðru lausafje skal miða við áætlað söluverð. Við ákvörðun
þess skal meðal annars hafa hliðsjón af því, hve hátt eignirnar eru vátrygðar.
c. Hlutabrjef, skuldabrjef og önnur slík verðbrjef skal meta eftir nafnverði,
nema þau hafi annað gangverð eða áætlað söluverð.
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d. Útislandandi skuldir skulu taldar nitð nalnverði, hvort seni vextir eiga að
greiðast af þeim eða ekki. óvissar skuldir má færa niður eftir áætlun og
ófáanlegar skuldir skulu ekki taldar með.
e. Rjettindi til stöðugra tekna skulu metin eftir þvi endurgjaldi, sem hæfilegt
væri fyrir þau þegar skatturinn er lagður á.
Nánari reglur um virðingu getur stjórnarráðið sett.
21. gr.
Heimilisfaðir greiðir skatt af eignum konu og barna, þegar tekjur þeirra
teljast með tekjum hans til tekjuskatts.
22. gr.
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda i lok almanaksárs. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaksárið, telja
fram eignir sinar i lok þess reikningsárs, sem er næst á undan niðurjöfnuninni.
Upphæð sú, sem skattur er talinn af, skal ávalt deilanleg með 100.
Þvi, sem fram yfir er, skal slept.

III.
[Jm skattanefndir o. fl.
23. gr.
Um ákvörðun tekjuskatts og eignarskatts i Reykjavik skal skipa fyrir
með konunglegri tilskipun, eftir að um það hefir verið samið við bæjarstjórn
Reykjavikur. Með þeirri tilskipun má breyta skipun niðurjöfnunarnefndar
bæjarins, bæði tölu nefndarmanna og kosningu, og veita landsstjórninni heimild til að skipa mann eða menn til að framkvæma starf niðurjöfnunarnefndar
og skattanefndar.
24. gr.
Utan Reykjavikur er tekjuskattur og eignarskattur til rikisins ákveðinn
af skattanefndum, sem skipaðar eru til þess, ein i hverjum hreppi og kaupstað. í skattanefnd sitja 3 menn, í kaupstöðum bæjarstjóri, einn maður tilnefndur at bæjarfógeta og einn inaður kosinn af bæjarsljórn, en i hreppum
hreppstjóii og ásamt honum einn maður tilnefndur af sýslumanni og annar
kosinn af hreppsnefndinni. í kaupstöðum, þar sem ekki er sjerstakur bæjarstjóri annar en bæjarfógeti, tilnefnir bæjarfógeti tvo menn í skattanefnd. Auk
þess skal kjósa tvo varamenn, er taka sæti í nefndinni í forföllum nefndarmanna. Annan varamanninn tilnefnir bæjarfógeti eða sýslumaður, en hinn
bæjarstjórn eða hreppsnefnd.
Formaður skattanefndar í kaupstöðum er bæjarstjóri, eða þar sem
hann er eigi, sá nefndarmaður, sem bæjarfógeti nefnir til, en annarsstaðar er
hreppstjóri formaður. í forföllum formanns kýs skattaneíndin sjálf formann
um stundarsakir.
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25. gr.
í hverju lögsagnarumdæmi skal skipa yfirskatlanefnd. Þar, sem bæjarfógetaembætti er sameinað sýslumannsembætti, skal vera ein yfirskattanefnd
bæði fyrir kaupstaðinn og sýsluna. í nefndinni eiga sæti lögreglustjóri, sem er
formaður, og 2 menn, sem fjármáiaráðhcrra skipar. Hann skipar og tvo varanefndarmenn, sem taka sæti í nefndinni i forföllum nefndarmanna, eftir því
sem formaður ákveður.
26. gr.
Sami maður má eigi sitja i skattanefnd og yfirskattanefnd. Skattanefndarmenn og yfirskattanefndarmenn, aðrir en formenn, skulu skipaðir til 6 ára,
þannig að annar nefndarmanna fer frá 3. hvert ár, i fyrsta skifti eftir hlutkesti. Ef nefndarmaður deyr eða fer frá af öðrum ástæðum, aður en starfstími hans er liðinn, skal skipa mann í stað hans til þess tima, er hann átti
eftir að sitja. Formenn skattanefnda i kaupstöðum, sem koma i stað bæjarstjóra, skulu ætið skipaðir til 6 ára.
Nefndarmann, sem gengur úr, má skipa aftur svo oft sem vill. Þó er
enginn, sem setið hefir 6 ár í nefnd, skyldur til að taka við skipun af nýju
uns 6 ár eru iiðin frá því, að hann gekk úr nefndinni. Sextugur maður að
aldri er ekki heldur skyldur að taka við starfinu, en annars getur enginn skorast undan því, sem náð hefir lögaldri og er eigi öðrum háður sem hjú.
27. gr.
Skattanefndarmenn og yfirskaltanefndarmenn, sem eigi hafa áður unnið
eið emhætlismanna eða sýslunarmanna, skulu á fyrsta nefndarfundi, sem þeir
eru á, undirrita i gerðabók nefndarinnar æru- og drengskaparheit um, að
þeir skuli gegna starfi sinu hlutdrægnislaust eftir bestu vitund og sannlæringu
og gæta þagnarskyldu sinnar um þau atriði, er Iúta að eignum og tekjum
gjaldþegna og þeir fá vitneskju um vegna starfs sins.
28. gr.
Þá er skattanefnd kveður á um skattskyldar tekjur og eign einhvers
af nefndarmönnum, barna hans, foreldra eða systkina, má hann ekki taka
þátt i gerðum nefndarinnar.
Ef sá, er kærir ákvörðun skaltanefndar um tekjur hans og eign, er
sjálfur i þeirri skattanefnd eða i yfirskattanefndinni, tekur varamaður sæti i
nefndinni, þá er úrskurður er feldur um kæru hans.
29. gr.
Skattanefndarmenn fá þöknun íyrir starf sitt eins og hjer segir:
1. L'm borgun til skattanefndar i Reykjavík fer eftir samningum þeim, er í
23. gr. getur. Hið sama er um vfirskatlanefnd þar, ef hún verður skipuð.
2. 1 öðrum kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur út af fvrir sig, skal
greiða skattanefnd alt að 2®,o af tekjuskaltinum og eignarskattinum eins
og hann verður í kaupstaðnum eða kauptúninu samkvæmt úrskurði yfir-
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skattanefndar, þó þannig, að borgunin fari eigi fram úr 8 kr. fyrir hvern
starfsdag nefndarmanns.
3. Annarsstaðar á landinu skal greiða skattanefnd alt að 4°/o af skattinum i
hreppnum, eins og hann verður eftir úrskurði yfirskattanefndar, enda sje
dagkaup ekki hærra en 8 kr, fyrir hvern nefndarmann.
4. Yfirskattanefndarmenn fá i þóknun 8 kr. á dag. Borgun til formanna telst
þó innifalin í embættislaunum þeirra.
5. Þóknunin til yfirskattanefnda greiðist að öllu leyti úr ríkissjóði og úrskurðar stjórnarráðið reikninga þeirra. Þóknunin til skattanefnda greiðist að
hálfu úr rikissjóði og að hálíu úr sveitar- eða bæjarsjóði. Formaður yfirskattanefndar úrskurðar reikninga skattanefndar og greiðir á manntalsþingum það, er rikissjóður skal greiða. Hann skal einnig láta hreppsnefnd eða
bæjarstjórn vita nægilega snemma ár hvert, hversu mikið hún skal greiða
skattanefnd, enda sje gjald þetta eigi greitt síðar en á manntalsþingi.

IV.
Vm framíal tekna, fresti, úrskurði, innheimtu o. fl.

30. gr.
Gjaldendur skulu venjulega settir i skatt þar, sem þeir eru búsettir,
þegar skattanefndir taka til starfa. Hlutafjelög og önnur atvinnufjelög skulu,
ef þau eru innlend, sett i skatt þar, sem þau hafa heimili, en sjeu fjelögin
útlend, skulu þau sett i skatt þar, seni aðalumboðsmenn þeirra hjer á landi
eru búsettir, enda bera tjeðir umboðsmenn ábyrgð á greiðslu skattsins. Aðrir
gjaldendur, sem ekki eru búsettir hjcr á landi, greiða skatt á þeim stöðum,
þar sem þeir hafa tekjur eða eignir.
Stjórnarráðið sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli settur í skatt.
31. gr.
Allir þeir, sem hafa skattskyldar tekjur, skulu fyrir febrúarmánaðarlok ár hvert — eða ef þeir reka atvinnu á íleirum stöðum en einum, i siðasta
lagi 20. mars — afhenda skattanefnd skrifiega skj’rslu, að viðlögðum drengskap,
um tekjur sinar siðaslliðið ár og eiguir i árslok. Sama skylda hvilir á hverjum þeim, er veitir forstöðu verslun, verksmiðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef
eigandinn er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn fjelags eða stofnunar og
á þeim, sem hefir á hendi fjárhald fvrir þann, sem ekki er fjárráður.
Nú þykist framteljandi eigi sjálfur fær um að gefa fullnægjandi skýrslu
um tekjur sinar, og er þá skattanefnd skyld að veita honum aðstoð til þess.
En hann er skyldur að láta skattanefnd í tje allar upplýsingar, er hún þarf
til þess að gera tekjuframtal hans sem rjettast, svo sem sundurliðaða skýrslu
um eignahag hans i ársbvrjun og árslok, um kostnað til fjölskyldu hans, um
allar greiðslur gjalda og tekna, er heimili hans og atvinnuveg snerta, o. s. frv.
Skattanefnd getur og æfinlega krafist, að 1 eða 2 nefndarmenn fái að kynna
sjer bókhald gjaldanda, og getur nefndin einnig falið þá rannsókn 1 eða 2
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reikningsfróðum mönnum utan nefndarinnar. Þó má ekki velja til slikrar
rannsóknar keppinaut gjaldanda, nema gjaldandi veiti samþykki sitt til þess.
32. gr.
Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi í almenningsþarfir, stjórnendur banka, sparisjóða, hlulafjetnga og annara fjelaga og
stofnana eru skyldir að láta skattanefndum ókeypis í tje allar þær skýrslur,
er þær beiðast og með þurfa, svo sein skýrslur um starfslaun, um skuldabrjef,
vaxtabrjef og hlutabrjef, sem eigandi er nafngreindur að, um vaxtalje í bönkum
og sparisjóðum og annað því um líkt. Þeir, sem hafa menn i þjónustu sinni, er
taka kaup fyrir starf sitt, eru og skvldir að skýra frá, hvaða kaup þeir greiði
hverjum inanni.
33. gr.
Eftir skýrslum þeim, er skattanefnd tekur gildar, skal hún kveða á
um tekjuupphæð og eign hvers eins. Þyki nefndinni skýrsla einhvers tortryggileg, skal hún skora á hann að láta nefndinni í tje frekari skýringar og sannanir. Fái skattanefnd eigi fullnægjandi skilriki fyrir framtalinu innan þess tíma,
er hún hefir tiltekið, skal hún áætla tekjur hans og eign eftir bestu vitund.
Dvelji hann utanlands eða svo langt i burtu, að erfitt er að ná til hans, og
hafi hann ekki umboðsmann fyrir sig nærlendis, sem nefndinni er kunnugt
um, eða et ekki er kunnugt um dvalarstað hans, má hún áætla tekjur hans
og eign án þess að gera honum viðvart.
Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá nefndin áætla
tekjur hans og eign svo ríflega, að ekki sje hætt við, að upphæðin sje sett
lægri en hún á að vera í raun rjettri, enda skal hún að minsta kosti vera 10°/o
hærri heldur en skattmat næsta árs á undan, og ef vanrækslan er ítrekuð,
skal hækkunin vera minst tvöföld á við hækkunina árið á undan.
34. gr.
Þegar alvarleg veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol skattgreiðanda, þá getur skattanelndin aö vísu ekki veitt honum neina linun þess
vegna, en hún má taka við umsókn til skattanefndar um linun eða eftirgjöf
á skattgreiðslunni, og sendir hana með umsögn sinni til yfirskattanefndar, og
enn fremur getur hún af eigin hvötum gert tiltögur um lækkun á skattgjaldi,
þegar svo er ástatt.
35. gr.
Innan marsmánaðarloka skal skattanefnd hafa lokið við ákvörðun
tekna og eigna og samið skrá um alla þá, sem tekjuskatt eða eignarskatt
eiga að greiða i hreppnum eða kaupstaðnum.
Skattskráin skal framlögð 1. dag aprilmánaðar á þingstað hreppsins
eða öðrum hentugum stað, er auglýstur skal fyrirfram, og í kaupstöðum á
bæjarþingsstofunni eða skrifstofu bæjarfógeta, og liggja þar til sýnis til 15. dags
sama mánaðar.
Sjerhver gjaldandi getur snúið sjer til skattanetndar og fengið hjá henni
vitneskju um, eftir hverju hún hefir farið við ákvörðun tekna hans og eigna.
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36. gr.
Ef einhver er óánægður med ákvörðun skattanefndar um tekjur hans
og eign, skal hann bera upp kæru sina brjeflega fyrir formanni skattanefndar
fyrir 15. dag aprílmánaðar. Innan sama tíma er hverjum gjaldanda heimilt
að kæra yfir þvi, að skattskvldum manni sje slept eða tekjur og eign einhvers
sje of lágt ákveðin, svo og að bera upp aðfinningar um hvert það atriði í
skattskránni, sem að einhverju levti getur snert hagsmuni hans. Formaður
kveður nefndarmenn til fundar ásamt kæranda og þeini, sem kært er vfir, og
skal úrskurður feldur um kæruna fyrir lok sama mánaðar og hlutaðeigendum
gert viðvart um úrslitin.
Skatlanefnd leiðrjettir skattskrána samkvæmt úrskurðum þeim, sem
feldir eru, og sendir hana siðan ásaml framtalsskýrslum tafarlaust til formanns
yfirskattanefndar.
37. gr.
Úrskurði skattanefndar má skjóta til yfirskattanefndar. Skal það gert
brjeflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sje kæra eigi komin til formanns
vfirskattanefndar fyrir 15. dag maimánaðar, verður henni ekki sint.
Yfirskattanefnd sker úr öllum kærum vfir úrskurðum skattanefnda i
umdæmi sínu og birfir bæði kæranda og skaftanefnd úrskurðinn, og er því
máli þar með lokið.
Einnig úrskurðar hún, hvort og að hve miklu Ieyti taka skuli til greina
umsóknir þær, sem henni liafa borist frá skattanefndum, um linun í skattgreiðslu vegna ástæðna þeirra, sem getið er í 34. gr.
38. gr.
Yfirskattanefnd skal nákvæmlega endurskoða allar skattskrár í umdæmi
þvi, sem hún er skipuð yfir, og hafa strangt eltirlit meó þvi, að skaltanefndir
gegni skvldu sinni, að ganga ríkt eftir rjettu tekju- og eignaframtali. Ef nefndinni virðist framtalsskýrslur vera ófullnægjandi eða eitthvað óljóst eða rangt í
skattskránum, að einhver sje vantalinn eða tvítalinn á skrá, getur hún heimtað
nánari skýringar, og skal siðan lagfæra skattskrárnar eftir því, sem henni þvkir rjett vera.
Ef skatlskrá breytist við endurskoðun yfirskattanefndar, skal formaður
tilkynna það skattanefnd þeirri, er hlut á að máli, til birtingar f'yrir þeim gjaldendum, sem tekju- eða eignamati hefir verið breytt hjá,
Störfum yfirskattanefndar skal lokið fyrir maímánaðarlok.
39. gr.
Skattanefndir halda gerðabók og rita í hana skattskrár og úrskurði.
Gerðabækur skattanefnda lætur stjórnarráðið lilbúa á kostnað ríkissjóðs, og
skulu þær löggiltar af lögreglustjóra.
Yfirskattanefndir hafa einnig gerðabók og rita i hana úrskurði sína og
ákvarðanir. Þessar gerðabækur löggildir stjórnarráðið.

Þingskjal 473

1193

40. gr.
Formaður skattanefndar skal árlega láta hreppsnefnd eða niðurjófnunarnefnd ókeypis i tje endurrit af skattskrá hreppsins, til afnota við nióurjöfnun sveitargjalda. Svo skulu og formenn skattanefnda gefa hagstofunni skýrslu
um skattáiagninguna, í pví formi, sem hún íyrirskipar.
41. gr.
Stjórnarráðið hetir vakandi auga á þvi, að skattanefndir og yfirskattanefndir ræki skyldur sinar og fylgi rjettum reglum í starfi sínu. Hefir það
rjett til að fá sendar framtalsskýrslur gjaldenda, eftir því sem þörf gerist, og
leita umsagnar og skýringa skattanefnda á öllu því, er skattálagningunni
við kemur.
42. gr.
Lögreglustjórar innheimta tekjuskatt og eignarskatt á manntalsþingum ár hvert.
43. gr.
Tekjuskatt og eignarskatt skal hver heimilisráðandi inna af hendi
fyrir þá gjaldskylda menn, sem eru heimilisfastir hjá honum á gjaiddaga, en
á rjett til endurgjalds hjá þeim.
V.

Refsiákvaeði.
44. gr.
Ef einhver vanrækir að gefa lögboðna skýrslu um tekjur sinar og
eignir, skal formaður skattanefndar tafarlaust senda honum brjeflega áminningu
um að bæta úr því innan 5 daga. Láti hann samt sem áður farasf fyrir að
fullnægja skyldu sinni, missir hann rjettinn til að kæra yfir ákvörðun skattanefndar um tekjur hans og eign, nema hann geti sannað, að tekjur hans eða
eign hafi verið áætlaðar af skatlanefnd meira en fjórðungi hærri heldur en þær
voru í raun og veru. Sje mismunurinn */< eða meira, skal hann greiða skatt
af hinni rjettu upphæð, að viðbættum ’/<•
Ákvæðum laga þessara um viðurlög fyrir vanrækslu á framtali þarf þó
eigi að beita, ef skattanefnd telur gjaldanda hafa fært fram gildar ástæðursjer
til afsökunar.
45. gr.
Nú skýrir maður vísvitandi rangt frá einhverju því, er máli skiftir um
tekjuskatt eða eignarskatt, og skal liann þá sekur um alt að því tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. Sektina skal þó aldrei miða við lengri tíma
en 10 ár alls. Stjórnarráðið ákveður sektina, nema það eða sá seki óski, að
málinu sje visað til dómstólanna.
Alþt, 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Nú verður slíkt uppvíst við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr búinu tvöfaida þá upphæð, er á vantar.
Skiftarjettur eða skiftaforstjóri eru skyldir, þegar lokið er uppgerð á
tekjum og gjöldum bús, að gefa skattanefnd skýrslu um fjármuni þá, er hinn
framliöni hefir látið eftir sig, svo framarlega sem þeir nema ekki minna en
6000 kr. Við vanrækslu þessarar skyldu getur stjórnarráðið lagt dagsektir, uns
henni er fullnægt.
46. gr.
Sá sem sekur verður um afbrot það, sem um getur í 1. málsgr. 45.
gr., skal auk sektarinnar, sem þar er ákveðin, greiða eftir á skaltupphæð þá,
sem undan var dregin.
Sömu skyldu til að greiða skatt eftir á heflr og hver sá, sem af afsakanlegum misskilningi eða misgáningi hefir skýrt frá tekjum sínum og eignum
lægri en vera bar, og því greitt minni skatt heldur en honum bar skylda til.
47. gr.
Skattanefndarmönnum og yfirskattanefndarmönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þvi, er þeir komast að, sökum starfa síns, um efnahag skattþegna.
Sama gildir um þá, er veita kynnu nefndunum aðstoð við starf þeirra
eða á annan hátt tjalla um framtalsskýrslur manna.
48. gr.
Nú skorast einhver undan þvi að láta af hendi skýrslur þær, er í 32.
gr. segir, og sker stjórnarráðið þá úr ágreiningi um það efni, oggetur, ef þörf
krefur, lagt við dagsektir uns skyldunni er fullnægt.
Nú hefir skattanefnd eða yfirskattanefnd eigi framkvæmt störf sin samkvæmt lögum þessum áður lögmæltur tími sje liðinn, þá varðar það seklum, alt
að 100 kr., og getur stjórnarráðið auk þess skyldað þær til þess að Ijúka við
þau, að viðlögðum dagsektum fyrir hvern einstakan mann í nefndinni, er eigi
getur borið fyrir sig lögmætar afsakanir.
49. gr.
Mál út af brotum á ákvæðum 45. gr. 1. málsgr. og 47. gr. laga þessara
skulu sæta sakamálsmeðferð. Mál út af brotum þeim, er i 44. gr., 45. gr. 3.
málsgr. og 48. gr. segir, skulu sæta meðferð sem opinber lögreglumál. Refsimál, er fara skal með sem opinbert lögreglumál, skal eigi höfða nema sá, er
hlut á að máli, skattanefnd, vfirskattanefnd eða stjórnarráð krefjist þess.
50. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjöð, og má gera aðför
til innheimtu þeirra.
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V.

Almenn ákvœði.
51. grStjórnarráðið gefur út leiðbeiningar um skilning á lögum þessum, um
nánari ákvörðun skattskyldra tekna og störf skattanefnda. Enn fremur gerir
það fyrirmyndir að eyðublöðum undir skattskrár og tekjuframtal og lætur
prenta á kostnað rikissjóðs.
52. gr.
Heimilt er með ákvæði í fjárlögum að hækka eða lækka tekjuskatt
um eilt ár i senn, með þvi að margfalda allar skattupphæðir með sömu tölu.
53. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum skal i fyrsta sinni lagður á árið
1922. Um leið og þau koma til framkvæmdar eru úr lögum nunýp lög 14.
des. 1877, um tekjuskatt, lög 3. okt. 1903, um viðauka við tjeð lög, og lög 26.
okt. 1917, um breyting á og viðauka við sömu lög.
(A. VII, 6.)

'ld.

474. BreytingartiHaga

við frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá Pjetri Þórðarsyni.
Við 10. gr. d.

»Dagpeningar og« í upphafi málsgreinar falli burt.
(A. VIII, 2).
Kd.

475. liefndar&lit

um frumvarp til laga um breyting á þeim tíma, er manntalsþing skulu háð.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og orðið á einu máli um það, að
ráða háttvirtri deild til að láta það ná fram að ganga óbreytt.
Alþingi, 3. mai 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.
Þórarinn Jónsson,

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Sveinn Ólafssou.

Hákon J. Kristófersson,
framsm.

Þorl. Guðmundsson.

Jakob Möller.
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476. Híefndar&llt

um frumvarp til laga um hreppskilaþing.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og orðið á einu máli um það, að
þó lög þau, er nú liggja fyrir þinginu og afnema framtal tii lausafjártíundar,
verði samþykt, þá sje engu að síður nauðsyn á þvi, að hin venjulegu vor- og
hausthreppskilaþing verði haldin, og ræður því til, að háttv. deild láti frv. þetta
ná fram að ganga.
Með því nefndin lítur svo á, að það geti i mörgum tilfellum skift veruiegu máli fyrir viðkomandi sveitarfjelög, að hreppskiiaþingin sjeu sem best sótt,
telur hún sektarákvæði þau, er felast í frumvarpinu, svo litil, að þau engan veginn
geti orðið til þess, að menn þar fyrir vanræki ekki að mæta á hreppskilunum.
Þeirri vanrækslu hefir mjög borið á, sjerstaklega nú í seinni tið. Tii þess að
reyna að koma í veg fyrir slikt, virðist nefndinni sektir þessar tæplega mega
vera lægri en svo, að svari til dagkaups í minna lagi. Nefndin leggur því til, aö
frumvarpið verði samþykt með þessari
BREYTINGU.

Við 1. gr.
1 staðinn fyrir »2 kr.« komi:
5 krónur.
Alþingi, 3. mai 1921.

M. J. Kristjánssón,
formaður.
Sveinn Ólafsson.

Hákon J. Kristófersson,
framsm.

Þórarinn Jónsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Þorl. Guðmundsson.

Jakob Möller.

(A. VII, 7).

B'd.

477. BreyfingartiIIaga

við frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
Flutningsm.: Magnús Jónsson.
Við 13. gr.
í fyrstu málsgrein, á eftir fyrsta málslið, sem endar með orðunum »er sú
upphæð skattfrjáls«, komi:
Upphæðir þessar skal á ári hverju hækka eftir sama hlutfalli, sem gildir
um dýrtíðaruppbót starfsmanna rikisins.
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(B. LVI, 2).

Wd.

478. Breytlngartlllaga

við frumvarp til laga um Sildveiðifjelag íslands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. grein orðist svo:
Hver sá, er veiða vill í landhelgi síld til útflutnings, eöa verka útflutningssild á landi eða í landhelgi, skal hafa til þess sjerstakt leyfi frá rikisstjórninni,
þó með þeim takmörkunum, er lög þessi ákveða.

(A. III, 9).
Kd.

479. Breytlngarttllaga

við frumvarp til laga um fasteignaskatt.
Frá Guðjóni Guðlaugssyni.
Við 1. gr. 1. tölulið. Ný málsgrein á eftir:
Mannvirki siðustu 10 ára skulu þó vera skattskyld eftir 1930.

(A. III, 10).

Ed.

480. Breytingartillögnr

við frumv. til laga um fasteignaskatt.
Flutningsmaður: Sigurjón Friðjónsson.

1. Við 2. gr.
Greinin orðist þannig:
Eigandi greiðir skatt þennaD. En að þvi er tekur til jarða, sem eru i
leiguábúð þegar lög þessi öðlast gildi, getur eigandi, þangað til nýr samningur er gerður, krafist endurgjalds hjá leiguliða á því, sem ábúðarskatturinn hefir numið eftir meðaltali verðlagsskráa árin 1912—1921, að báðum
árum meðtöldum.
2. Við 3. gr.
a. Orðin »aðrar en jarðir i leiguábúð og leigulóðire i 1. málsl. 1. málsgr.
falli niður.
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b. Á eftir orðunum nslikum húsum« í niðurl. málsgr. komi nýr málsliður,
svo hljóðandi:
Þó ná ákvæði 2. gr. um skattgreiðslu Ieiguliða einnig til þeirra,
sem hafa jarðeignir rikissjóðs á leigu, er lög þessi öðlast gildi.

(A. XI, 2).

W(l.

481. Wefndarállt

um frv. til laga um stimpilgjald.
Frá fjárhagsnefnd.
Það var upphaflega svo ráð fyrir gert, að ef samþykt yrðu skattafrumvörp þau, sem stjórnin lagði fyrir þingið, þá skyldu afnumin öll útflutningsgjöld
af útfluttum vörum, öðrum en síld, fóðurmjöli og fóðurkökum, bæði útflutningsgjaldið gamla og stimpilgjaldið samkv. stimpilgjaldslögunum frá 1918, sem falla
sjálfkrafa úr gildi um næstu áramót. Fjárhagsnefndin fellst fullkomlega á það, að
hjer sje rjett stefna upp tekin, að því leyti sem stefnt er að afnámi allra útflutningsgjalda, og á það ekki síst við nú, eftir því sem við horfir um sölu afurðanna erlendis. En á hinn bóginn varð nefndinni það brátt Ijóst, að þörfum rikissjóðsins mundi hvergi nærri borgið, ef þannig yrði farið að. Annars vegar augIjóst, að útgjöldin muni verða nokkru hærri en ráðgert var, og hins vegar tekjur
af tekjuaukafrumvörpunum rýrari en til var ætlast. Þess vegna var því snemma
hreyft innan nefndarinnar, að tæplega mundi fært að ljetta af öllum útflulningsgjöldum að svo komnu, og að varlegra mundi þá að framlengja gildandi stimpilgjaldslög óbreytt um eitt ár, og halda þannig stimpilgjaldinu af útfluttum vörum,
en leggja þá að sinni til hliðar stimpilgjaldsfrv. það, sem stjórnin lagði fyrir
þingið. Að vísu er stimpilskyldan miklu víðtækari samkv. því frv. en samkv.
gildandi lögum, en nefndin hyggur, að þess muni ekki gæta svo mjög á tekjunum fyrst í stað, og vitanlega mundi það ekki komast neilt í námunda við það,
sem tapaðist við að fella niður stimpilgjaldið af farmskírteinum um útfluttar
vörur, ef ekkert ætti að koma í þess stað.
Af þessum ástæðum var það sama sem afráðið i nefndinni að leggja það
til, að við það væri látið sitja að þessu sinni að framlengja stimpilgjaldslögin
frá 1918. Því var líka hreyft, að með því að þau lög hefðu aðeins verið sett til
bráðabirgða, og stimpilgj aldið væri misjafnlega þokkað af almenningi, þá væri
þegar aí þeirri ástæðu varhugavert að lögleiða gjald þetla til frambúðar að svo
stöddu. En þegar hjer var komið, fór fjármálaráðherra þess á leit við nefndina,
að hún tæki að sjer til flutnings nýtt frv. um bráðabirgðaútflutniugsgjald (verðgjald) af útfluttum vörum, er koma skyldi í stað sfimpilgjaldsins af farmskírteinum, og lagði hann mikla áherslu á það, að jafnframt yrði þá stimpilgjaldsfrv.
stjórnarinnar lika látið ganga fram. Fullyrðir hann, að slimpilgjaldið hafi gefist
vel, það sem af er, að því fari fjarri, að það sje óvinsælt af gjaldendum alment,
en hins vegar gerir hann sjer vonir um stórum auknar lekjur af gjaldinu, ef
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stimpilskyldan yrði gerð eins viðtæk og farið er fratn á í stjórnarfrumvarpinu.
En þó að nefndin befði fyrir sitt leyti felt sig betur við að framlengja gömlu
stimpilgjaldslögin beldur en að lögleiða nú nýlt útflutningsgjald, þó að aðeins
til bráðabirgða sje, þá vildi bún ekki gera það að kappsmáli. Nefndin er líka
þeirrar skoðunar, að rjelt sje að fara að dæmi annaia þjóða í þvi að lögleiða
stimpilgjald bjer á landi til frambúðar, og getur því ekki lagst á móti því, að
það verði gert nú þegar.
Nefndin hefir nú athugað frumvarpið svo vandlega sem föng voru á, og
i samráði við fjármálaráðherra leggur bún til, að á þvi verði gerðar eftirfarandi

BREYTINGAR.
1. Við 15. gr.
Aftan af 2. málsgrein falli »þó eigi ...... 5 kr.«
2. Við 17. gr.
a. Á eftir fyrstu málsgrein komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Þegar fasteign er afsöluð hlutafjelagi greiðist gjald þetta tvöfalt.
b. Aftan við greinina bætist:
enda sje slíkt skjal eigi áður útgefið og stiinplað.
3. Við 18. gr.
Á eftir »eignina í brjefinu« komi:
Þó aldrei minna en eignin er inetin til skatts, »je um fasteign að ræða.
4. Við 39. gr.
Greinin falli burt.
5. Við 41. gr.
Greinin falli burl.
6. Við 42. gr.
Greinin falli burt.
7. Við 44. gr.
Aftan við greinina komi:
Heimilt er ráðberra að gefa snauðum mönnum eftir gjald það, er
um ræðir undir staflið n. og o.
Alþingi, 2. mai 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.
Þórarinn Jónsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.
Sveinn Ólafsson.
Þorl. Guðmundsson.

Jakob Möller,
framsögum.
Hákon J. Kristófersson.

1200

Þingskjal 482-484

(B. L, 2).

Wd.

487. Breytlng-artillaga

við frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 21, 9. júní 1909, um fiskimat
(þskj. 367).
Frá Sveini ólafssyni.

Fyrs'ti málsliður frumvarpsgreinarinnar orðist svo:
Allur fiskur, verkaður og óverkaður, sem fluttur er bjeðan af landi og
fara á til Spánar og Ítalíu, hvort heldur beina leið eða um önnur lönd, skal
metinn og flokkaður eftir gæðum af fiskimatsmönnum, undir umsjón yfirmatsmanna; sömu meðferð skal hafa á öðrum fiski, sem verkaður er i landinu og
ætlaður til útflutnings.

(C. XII, 3).

Wd.

483. Pingsályktun

um heimavistir við hinn lærða skóla i Reykjavík.
(Afgreidd frá Nd. 3, maí).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að undirbúa og leggja
fyrir Alþingi, svo fljótt sem unt er, tillögur um stofnun heimavista við hinn lærða
skóla i Reykjavík.

(C. XXI, 1).

Nd.

484. Tillaga

tii þingsályktunar um að hraða endurskoðun fátækralaganna frá 10. nóv. 1905.
Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

Neðri deiid Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að hraða endurskoðun fátækraiaganna frá 10. nóv. 1905, sem um getur í þingsályktunartill. er
samþykt var um þetta efni 23. ág. 1917.
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Greinargerð.
i’að inun orðin talsvert almenn skoðun, að fátækralögin frá 1905 sjeu
að ýmsu leyti orðin á eftir tímanum, og að þörf sje á gagngerðri breytingu á þeim.
Var á Alþingi 1917 samþykt þingsályktunartill. um að skora á stjórnina
að undirbúa þá þegar fyrir næsta þing frumvarp til nýrra fátækralaga, og er
þingsályktunartill. þessa að finna í Alþt. 1917, A. bls. 923, þskj. 614.

(C. XXII, 1).
Hd.

485. Tillaga

til þingsályktunar um undirbúning slysa- og ellitrygginga.
Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkissljórnina að leggja fyrir næsta
Alþingi frumvarp tii laga um almenna slysa- og ellitryggingu, sem bygð sje á
þessum grundvelli:
1. Komið skal á fót tryggingaistofnun, er ríkið á og rekur á sinn kostnað. Leggi
ríkissjóður stofnuninni ákveðna fjárhæð sem stofnfje.
2. Hver sá, sem lætur aðra vinna fyrir sig um lengri eða skemri tíma, skal
skyldur að tryggja þá í tryggingarstofnun ríkisins fyrir slysum, sem kunna að
verða við vinnuna eða eru óbeinar afleiðingar hennar, þeim að kostnaðarlausu.
Peim, sem stunda sjálfstæða atvinnu, skal gefinn kostur á að tryggja sig sjálfa
í sömu stofnun.
3. Allir, sem náð hafa 15 ára aldri, skulu skyldir að kaupa sjer ellitryggingu í
tryggingarstofnun ríkisins. Rikissjóður, ásamt bæjar- og sveitarsjóðum, tekur
þátt í iðgjaldagreiðslu, i hlutfalli við iðgjöld einstaklinga. Skal hver maður
sextugur eða eldri eiga rjett á endurgreiðslu, eítir ákveðnum reglum, sem
settar verða, svo og kona hans og börn, að honum látnum.
4. Endurgreiðsla úr tryggingarstofnun ríkisins miðist við iðgjöldin, og sjeu settar
vafalausar reglur um rjett til endurgreiðslu.
Greinargerð.
Hvað eftir annað hefir á Alþingi verið rætt um tryggingarinálin og stjórninni falið að rannsaka þau. Nú sem stendur eru þau skamt á veg komiu. —
Ellitrygging er engin, en aftur á móti lítilfjörlegur ellistyrkur, sem er svipaðastur
fátækrastyrk. Heilsuleysistrygging er tngin. Sjúkratrygging byggist eingöngu á
frjálsum fjelagsskap, sem lítill vöxlur er í og lítils styrks nýtur frá hinu opinbera.
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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Mæðra- og barnatrygging er engin. Slysatrygging er engin, nema fyrir sjómenn og
þeir iatnir greiða mikinn hluta iðgjaldsins sjálfir. Stjórnin hefir látið rannsaka
eitthvað u:n þessi mál, en lítið hefir komið fyrir almenningssjónir af þvi og engin
frumvörp verið lögð fyrir þingið um almennar alþýðutryggingar. Þingsályktunartillaga um frekari rannsóknir þessara mála, frá 2, þm. Rangæinga, liggur nú fyrir
þinginu, en þingsályktunartillagan hjer að ofan kemur fram til þess, að þingið
sýni ákveðinn vilja, ekki að eins um það, að rannsókn fari fram, heldur einnig
að frumvarp verði lagt fram um þessi mál þegar fyrir næsta þing, og mörkuð
ákveðin stefna um tryggingar þær, sem fyrst geti komist á, en það eru almennar
slysa- og ellitryggingar.
Það þarf ekki að fara mörgum orðum um nauðsyn þessa máls. Tryggingar þykja alstaðar erlendis óbjákvæmilegar fyrir allar menningarþjóðir. Elli og
slys er eitthvert mesta þjóðfjelagsböl, og besta ráðið við efnalegum afleiðingum
þeirra eru tryggingarnar, að minsta kosti með núríkjandi þjóðskipulagi.
Það, sem felst í tillögunni, er fyrst og fremst, að þær tryggingar, sem þar
eru nefndar, verði almennar, lögboðnar alþýðutryggingar. Slysatryggingin nái yfir
alla þá, sem vinna í annara þjónustu, og auk þess sje sjálfstæðum atvinnurekendum gefinn kostur á að tryggja sig. Ellit ryggingin nái yfir alla, sem eru 15 ára
að aldri. Það hefir alstaðar sýnt sig, að tryggingar af frjálsum vilja, án lagaskyldu, ná aldrei nema litlum hluta þeirra, sem þyrfti að tryggja.
Til þess er ætlast, að það sje rikisstofnun, sem annast tryggingarnar.
Þá er til þess ætlast, að þetta sjeu fullkomnar tryggingar, en ekki styrkur,
þ. e. a. s. endurgreiðslan miðist við iögjöldin, og að þeir, seni trygðir eru, hafi
lagalegan rjett til ákveðinna fjárhæða, því ef svo væri ekki, mundi þetta likjast
fátækrastyrk, sem annars ætti einmitt að hverfa, þegar tryggingarmálunum er
komið í viðunanlegt horf.
Iðgjöldin greiðist slysatryggingarstofnuninni af atvinnurekendnm, enda er
það viðurkent um allan heim, nema lijer, að þeir eigi að hera efnalega áhættu
við slys verkafólks, eins og hverja aðra ábættu við atvinnureksturiun. Ellitiyggingariðgjaldið er altur á móti gert ráð fyrir, að hver maður greiði sjálfur, en þó
þykir hlýða, hjer eins og anuarsslaðar, þar sem slíkar tryggingar eru, að hið
opinbera beri einhvern hluta koslnaðarins.
Endurgreiðslur eigi sjer stað, er slys kemur fyiir eða afleiðingar þess, eða
maður verður fullra 60 ára að aldri (ellitrygging). Jafnframt sje með ellitryggingunni einnig sjeð fyiir greiðslu til eftiilifandi konu og barna.
Ríkissjóður leggi fram í upphafi slofnfje og greiði rekstrarkostnað.
Sú einasta ástæða, sem hugsanleg er gegn því að hraða þessum málum,
er sú, að ríkissjóði sje uin megn að færast slíkt I fang, þar sem þetta verði einhver kostnaðarauki fyrir hann. En þetta er hinn mesti misskilningur. Fyrst og
fremst er þjóðiuni það ekki um megu nú að vernda sig sem hest gegn afleiðingum slysa og elli, og svo verður það ódýrara þegar það er gert þannig fyrir alla,
heldur eu að hver bauki í sínu horni. En svo má búast við, að þessar tryggingar spari saman fje, sem anuars yiði að engu, og ljetti þar að auki töluvert
á sveitar- og bæjarsjóðum, þar sem tryggingarnar koma oft í stað fátækrastyrks.
Pað er líka ólíkt ánægjulegra fyrirkomulag fyrir hvern einstakling heldur en það
ömurlega ástand, sem nú ríkir.
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(B. LXI, 1).
Ed.

480. Frumvarp

tii laga utn breyting á lögum nr. 26. 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Veslmannaeyja.
Flutningsmaður: Karl Einarsson.
Aukaniðurjöfnun sú, er bæjarstjórn má ákveða, samkvæmt 23. gr. laga
nr. 26, 22. nóv. 1918, að fram skuli fara siðari hluta júnimánaðar, skal fara
fram fyrri bluta aprilmánaðar.

Greinargerð.

Nú sem stendur hafa um 550 utansveitarmenn atvinnu í Vestmannaeyjum og fara þaðan með um hálfa miljón krónur í kaup. Þeir eru svo að segja
undantekningarlaust fæddir af húsbændum sinum, og má þá reikna fæði þeirra
yfir 300 þús. krónur. Par sem ekki er hægt að leggja aukaútsvar á fólk þetta að
haustinu og það er of seint i júnimánuði, þá virðist sanngjarnt, að hægt sje að
ákveða, aö niðurjöfnun þessi fari fram fyrirlokin.

(A. XXX, 36).
IWd.

487. Breytingartillögnr

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
I. Frá Þorleifi Guðmundssyni og Eiriki Einarssyni.

Við 5. gr. 9 (Bátaferðir milli Rvikur og Árnessýslu).
Fyrir »5000,00« koma
................................................. kr. 12000,00
II. Frá fjárveilinganefnd.

Við 5. gr. 17.
Á eftir liðnum koma þessir nýir liðir:
a. Til endurbyggingar og endurbóta á Arnarnesvita við ísafjarðaidjúp .. ......................................................................... — 20000,00
b. Til breytinga og aðgerða á Elliðaeyjarvita .......................... — 25000,00
III. Frá fjárveilinganefnd.
a. Við 6. gr. 2. (Staður í Grunnavík).
Fyrir »8000,00« koma: ........................................ .

••• — 11000,00
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b. Við 6. gr. 3.
Á eftir liðnum kemur nýr liður:
Launabætur ólafs Rósenkranz
..................................kr.
c. Við 6. gr. 9. (Launabætur kennara).
Fyrir »3000,00« koma: ................................................. —
d. Við 6. gr. 19.
Á eftir liðnum kemur nýr liður:
Kenslu- og utanfararstyrkur blindrar stúlku, gegn því,
sem til vantar, annarsstaðar frá..................................................—

700,00
4400,00

1000,00

IV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 7. gr. 19.
Á eftir liðnum koma þessir nýir liðir:
a. Styrkur til Jóhannesar Kjarvals listmálara .......... —
b. Styrkur til Daviðs Stefánssonar frá Fagraskógi, til
suðurgöngu ................................................................. —

2000,00

V. Frá fjárveitinganefnd.
Við 8. gr. 3.
Á eftir liðnum kemur nýr liður:
Uppbót á eftirlaunum prestsekkjunnar Ingibjargar
Sigurðardóttur ................................................................................ —

240,00

VI. Frá Bjarna Jónssyni.
Við 8. gr. 18. (Björgunarskipið Pór).
Fyrir »40000,00« koma .......................................

VII.

1500,00

... — 50000,00

.Tit vara................................................................................ —

45000,00

Frá Jóni Porlákssyni.
Við 8. gr. 18.
Liðurinn orðist svo:
Til bæjarsjóðs Vestmannaeyja, til þess að halda úti
björgunarskipi árið 1921, þó ekki yfir Vs kostnaðar............... —-

30000,00

VIII. Frá fjárveitinganefnd.
a. Við 11. gr. 2.
Fyrir »rafveitunnar« kemur:
ratorkuveitunnar.
b. Við 11. gr. 3. (Lán Guðm. Björnssonar).
Fyrir »50000,00« koma ... ........................................ —
c. Við 11. gr. 7.
Á eftir liðnum kemur nýr niður:
Að verja fje til að leggja slitlag úr efninu »Terrazzo«
á gólfin í listasafnshúsi Einars Jónssonar, i safnahúsi rikisins
og aðrar opinberar byggingar, eftir þvi sem þörf krefur.

60000,00
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(C. XI, 2).
Nd.

488. Áll<

fjárveitinganetndar um fjárhagsatriðið í till. til þingsályktunar um innlendar elli
og líftryggingar o. fl.
Fjárveitinganefnd neðri deildar hefir haft til meðferðar fjárhagsatriðið í
tiliögu til þingsályktunar um innlendar elli- og líftiyggingar o. fl., sbr. þingskjal
309, og ekkert fundið við það að athuga.
Alþingi, 4. maí 1921.
Þorleifur Jónsson.

Magnús Pjetursson.

(A. III, 11).
Wde

489« Frumvarp

til laga um fasteignaskatt.
(Eftir 3. umr. i Ed.),
1. gr.
Af öllum fasteignum á landinu, sem eru ekki sjerstaklega undanþegnar,
skal greiða árlega skatt í rikissjóð af virðingarverði eftir fasteignamatslögum
eins og hjer segir:
1. af jarðeignum, að frádregnum 10 ára mannvirkjum, þurrabúðum, grasbýlum, lóðum og lendum bygðum og óbygðum, jarðarilökum og hlunnindum,
sem eru fráskilin jörðum, svo sem námum, varplöndum, rekarjettindum,
veiðirjelti i ám og vötnum og öðrum vatnsrjettindum, 4 af þúsundi hverju.
Mannvirki síðustu 10 ára skulu þó vera skaltskyld eftir 1930.
2. af húsum í kaupstöðum og kauptúnum, til hvers sem þau eru notuð, 2
af þúsundi, og af öllum öðrum húsum P/a af þúsundi.
2. gr.
Eigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur
samningsbundin jarðarafnot sje að ræða, og greiðist þá skatturinn af ábúanda
eða notanda.
3. gr.
Undanþegnar skatti þessum eru fasteignir rikissjóðs, aðrar en jarðir i
leiguábúð og leigulóðir. Enn fremur kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús og
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hús anuara rikja, að svo miklu Ieyti sem þau eru notuð af sendimönnum
þeirra i milliríkjaerindum. Hið sama gildir um lóðir, er íylgja slíkum húsum.
Hús eða lóð, sem eigi er 100 kr. virði, eru undanþegin skatti, enda
telst skatturinn aðeins af heilum hundruðum, en því, sem umfram er, skal
slept. Hið sama er um itök og hlunnindi.
Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker stjórnarráðið úr,
en heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.
4. gr.
Et fasteign, sem metin hefir verið i einu lagi, er skift og eigendur
æskja þess, að hver hluti sje talinn sjerstaklega til skattgjalds, skulu þeir bera
það mál undir lögreglustjóra, sem leggur það undir úrskurð stjórnarráðsins
ásamt tillögum sinum.
5. gr.
Fasteignaskatt skal greiða i þvi lögsagnarumdæmi, sem eignin er.
Ef skattgreiðandi er þar eigi heimilisfastur, skal hann hata þar umboðsmann,
er geri skil fyrir skattinum. Ef engi umboðsmaður er tilnefndur, telst sá umboðsmaður, sem eignina hefir til nvtja, og ef fleiri eru, þá sá þeirra, er
lögreglustjóri velur.
6. gr.
Fasteignaskattur skal i tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir óllum veðkröfum i eignum þeim, er hann hvilir á.
7. gr.
Ef hús er rifið eða brennur eða fellur eða ónýtist á annan hátt á fyrra
helmingi almanaksárs, greiðist ekkert gjald á því ári, en vilji þetta til síðar,
greiðist fult gjald.
8. gr.
Skatt þennan skulu lögreglustjórar innheimta á manntalsþingum ár
hvert, i fyrsta sinni 1922.
9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922, og eru þá jafnframt úr lögum numin lög 14. des. 1877, um skatt á ábúð og afnotum jaröa og lausafje, lög s. d.,
um húsaskatt, og 1. gr. laga nr. 56, 26. okt. 1917, um breyting á lögum um
fasteignamat 3. nóv. 1915.
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(A. V. 9).
Wd.

490. Frnmvarp

til laga um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra.
(Eftir eina umr. í Ed.).
1- gr.
Stofna skal sjerstakan sjóð til að tryggja embættismönnum, er láta
at embætti sakir elli eða vanheilsu, geymdan lífeyri, svo og lífeyri ekkjum
þeirra. Sjóðurinn stendur undir umsjón landsstjórnarinnar, og annast hún
reikningshald hans. Ríkissjóður leggur sjóði þessum til stofnfje, 50000 kr. í eitt
skifli fyrir öll.
2. gr.
Landsstjórnin kveður á með reglugerð um stjórn sjóðsins og skipulag.
3- grHver embættismaður, karl eða kona, er laun tekur eftir hinum almennu
launalögum, skal kaupa lífeyri í sjóði þeim, er ræðir um i 1. gr., og verja til
þess 7°/o af árslaunum sínum.
Iðgjöldum skal halda eftir af launutn embættismanna.
4. gr.
Þegar embættismadur fær lausn frá embætti vegna elli eða vanheilsu,
skal hann fá greiddan úr sjóönum lifeyri, sem nemur 27®/o» af launum þeim
samanlögðum, sem embættismaðurinn heíir greitt iðgjöld af i sjóðinn.
Lifeyrir þessi má þó aldrei fara fram úr 3/< hámarkslauna þeirra, er
embættismaðurinn hetir haft.
Nú er embættismaður orðinn 70 ára að aldri, eða samanlagður aldur
hans og þjónustutimi er 95 ár, og á hann þá rjett á að fá lausn frá embætti
og lífeyri samkvæmt lögum þessum.
Nú er embætti lagt niður og embættismaðurinn flyst eigi jafnframt i
annað embætti, og skal hann þá eiga rjett á að fá endurgreidd úr lífeyrissjóðnum, vaxtalaust og afdráttarlaust, iðgjöld þau, er hann hefir greitt í sjóðinn. Ef hann kýs heldur, mega iðgjöld hans standa inni í sjóðnum þar til
hann er 70 ára, og fær hann þá lífeyri samkvæmt 4. gr. og ekkja hans
samkvæmt 5. gr.
5. gr.
Ekkja eílir embættismann, sem hafði rjett tii lífeyris eða naut lífeyris
er hann ljest, fær lifeyri úr sjóðnum, með undantekningum þeim, sem segir
i 7. og 9. gr.
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Lífeyrir ekkju nemur l/s af byrjunarlaunum þess embættis, er maður
hennar var i, er bann ljest eða fjekk lausn frá embætti.
6. gr.
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum, og
greiðist hann með '/n fyrirfram á hverjum mánuði.
7. gr.
Embættismaður, sem á eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum og eigi
er skyldur til að tryggja ekkju sinni lífeyri i sjóðnum, sbr. lög. nr. 71, 28.
nóv. 1919, 7. gr. 2. málsgr., greiðir sem iðgjald í lífeyrissjóð 5% af Iaunaviðbót þeirri, sem hann kann að hafa fengið samkvæmt nefndum lögum, enda
nýtur ekkja hans þá eigi lífeyris úr sjóðnum og hann sjálfur eigi nema sem
svarar greiðslu hans af launaviðbótinni.
Embættismaður, sem eldri er en 50 ára, þegar lög þessi ganga i gildi,
og á ekki eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum, greiðir sem iðgjald í lifeyrissjóð 5°/o af launum sinum, enda nýtur hann að eins sjálfur lifeyris úr sjóðnum, en ekkja hans eigi.
8. gr.
Embættismannsekkja, sem lifeyris nýtur samkvæmt 5. gr., nýtur enn
fremur úr rikissjóði árlega Vio of föstum lágmarkslaunum embættis þess, er
maður hennar hafði, er hann Ijest. Til fastra launa í þessu sambandi skal
telja hlunnindi þau, er talin eru fylgja embættinu í launalögunum.
Ekkjur, sem eftir eldri lögum eiga rjett til hærri eftirlauna en líffjeð
nemur, halda þeim rjetti.
1 viðbót við líffjeð getur konungur veitt ekkju 50—100 kr. árlegan
uppeldisstyrk handa hverju barni hennar og manns þess, er hún nýtur lífeyris
eftir, þangað til barnið er fullra 16 ára. Skilyrði fyrir viöbót þessari er það,
að ekkjan verði talin þurfa styrksins, til að veita börnunum sæmilegt uppeldi.
9. gr.
Embættismannsekkja öðlast ekki rjett til lífeyris úr sjóðnum nje lítfjár úr í íkissjóði, et hún hefir gifst eldra manni en 60 ára eða á banasæng
hans, eða eflir að hann fjekk lausn frá embætti með lífeyri, eða ef bjónabandinu var gersamlega slitið áður en maðurinn dó.

1.
2.
3.
4.
fá

10. gr.
Rjettur ekkju til líffjár fellur burt:
ef ekkjan giftist af nýju;
ef hún tekur sjer bústað utanríkis án samþvkkis konungs;
ef hún hirðir ekki liflje í 3 ár samfleylt án þess að sanna lögmæt forföll;
ef hún verður dæmd sek um einhvern verknað, er að almenningsálili er
svíviiðilegur.
Er ekkja missir líffje, af því hún liefir gifst af nýju, á hún rjett á að
hið sama líffje, ef hún verður ekkja í annað sinn.
Rjettur ekkju til lífeyris fellur burt eftir sömu reglum sem rjettur til
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líffjár samkvæmt stafí. 1—3, þó þannig, að taki hún sjer bústað utanrikis,
kemur samþykki stjórnar lífeyrissjóðsins í stað samþykkis konungs. Og á sama
hátt öðlast hún aftur rjett til lífevris, ef hún verður ekkja í annað sinn.
11. g»'Föðurlausum og móðurlausum , börnum þeirra embættismanna, er
laun eiga að taka eftir launalögunum, getur konungur veitt, hverju um sig,
100—200 kr. uppeldisstyrk árlega, að svo miklu leyti og svo lengi sem þau
þurfa, þó ekki lengur en þangað til þau eru 16 ára.
12. gr.
Ekkill konu, sem gegnt hefir embætti, hefir sama rjett til lífeyris úr
sjóðnum sem ekkja embættismanns, með öllum sömu takmörkunum.
13. gr.
Embæltismenn, sem sitja i embætti þegar lög þessi öðlast gildi og
eftirlaunarjett eiga samkvæmt eldri lögum, halda þeim rjetti, þó með þeim
takmörkunum, sem settar eru í 7. gr. launalaganna (nr. 71, 28. nóv. 1919).
Hið sama gildir um rjettindi ekkna þeirra og barna.
14. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 72, 28. nóv. 1919, um
stofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismenn og um skyldu þeirra til að kaupa
sjer geymdan lifeyri, og lög nr. 73, 28. nóv. 1919, um ekkjutrygging embættismanna.
15. gr.
Þeir, sem kunna að hafa trygt ekkjum sínum lífeyri samkvæmt lögum nr.
73, 28. nóv. 1919, greiða að eins 5°/o af launum sinum í lifeyrissjóðinn á ári,
enda njóta ekkjur þeirra eigi neins úr sjóðnum.
16. gr.
Ákvæði þessara laga gilda frá 1. janúar 1920.

(B. XIV, 6).
E«l.

491. Frumvarp

til laga um húsnæði i Reykjavik.
(Eftír 3. umr. í Nd.).
1. gr.
Bæjarstjórn Revkjavikur skal heimilt að setja reglugerð um leigu á
húsnæði til ibúðar, hámark húsaleigu og annað til tryggingar því, að bæjarbúar geti notið þess húsnæðis, sem til er eða verður í bænum.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).

152
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2. gr.
í reglugerðinni má ákveða 200—2000 króna sekt fyrir brot á ákvæðuni
hennar, og renna sektirnar í bæjarsjóð. Með mál út af brotum skal farið sem
almenn lögreglumál.
3'. gr.
Stjórnarráðið staðfestir reglugerðina. Skal reglugerðin endurskoðuð
eigi sjaldnar en á 2 ára fresti, enda falla úr gildi, sje ný reglugerð eigi
staðfest áður.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og jafnskjótt og búið er að setja
reglugerð samkvæmt þeim, falla úr gildi lög nr. 24, 12. sept. 1917, um húsaleigu í Reykjavík, og lög nr. 45, 28. nóv. 1919, um viðauka við tjeð lög.

(B. XXXII, 6).
Ed.

492. Fruiiníirp

til laga um breytingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.
(Eftir 3. umr. Nd.).
L gr.
77. gr. fátækralaganna frá 10. nóv. 1905 skal orða þannig:
Ef þurfalingur fer eftir læknisráði á sjúkrahús, annað en holdsveikraspítala, þá greiðir framfærslusveit hans 2/5 hluta meðlagskostnaðarins, þar
með talin lyf og læknishjálp, þó aldrei yfir 400 krónur á ári. Að öðru leyti
greiðist kostnaðurinn úr rikissjóði, en aldrei nema fyrir 4 sjúklinga í einu úr
sama sveitar- eða bæjarfjelagi. Um berklaveika sjúklinga fer eftir því, sem
ákveðið verður í lögum um varnir gegn berklaveiki, að svo miklu leyti, sem
þau lög koma í bága við þessa grein.
Engan þann styrk, sem veittur er fyrir sjúkrahúsvist, en undir hann
telst lyf og læknishjálp, má skoöa sem sveitarstyrk.
2. gr.
Á 78. gr. oíannefndra laga skulu verða þessar breytingar:
1. Fyrir orðin »200 kr. um áriðot skal koma:
400 kr. um árið, þó ekki yfir 2/s hluta stvrksins.
2. »200 kr.« á síðari staðnum í greininni falli burt.
3. gr.
I.ög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
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(A. XXVIII, 9).
Ed.

493. Breytlngartillag'a

við frv. til Jaga um bifreiðaskatt,
Frá Halldóri Steinssyui.
1. Við 1. gr.
í staðinn fyrir »12 kr.« komi:
8 kr.
2. Við 2. gr.
Fyrir »þriðjung« komi:
fjórðung.

(A. XXVIII, 10).
404. lSreytingartillögur

ISd.

við frv. til laga um bifreiðaskatt.
FJutningsmaöur: Guðm. Guðfinnsson.
1. Við 1. gr.
a. Fyrir »til ríkissjóðs« komi:
(sbr. 5. gr.).
b. Fyrir »12 kr.« komi:
7 kr.
2. Við 2. gr.
Greinin falli burt.
Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

(A. XXX, 37).
JVd.

495. Breytingartillaga

við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
Frá Jakob Möller.
Við 2. gr.
Aftan við greinina bætist:
Launauppbót banda Sveini Björnssyni sendiherra fyrir árið 1921 kr. 4000,00
Til vara: ...

3000,00
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(A. XXV, 5).
Bd.

496. Breytingartillögur

við frv. til laga um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.
Frá Jóni Þorlákssyni.
1. Við 1. gr. Fyrir »200« komi:
500.
2. — 7. — Fyrir »200« komi:
500.
3. — 17. — Fyrri málsgreÍDÍn orðist svo:
Heimilt er stjórnarráðinu að ákveða, að ákvæði laga þessara skuli
taka til kauptúns eða sjávarþorps, þótt íbúar sjeu þar færri en 500, ef hreppsnefnd óskar þess eða skipulagsnefnd gerir tillögu um það og stjórnarráðinu
þykir sjerstök ástæða til.

(A. VII. 8).
W<I.

497. Breyting'artillaga

við frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá Einari Þorgilssyni, Pjetri Ottesen, Jóni Sigurðssyni og Pjetri Þórðarsyni.
A eftir 15. gr. komi ný grein, sem verður 16. gr., svo hljóðandi:
Af vaxtaberandi inneign í bönkum, sparisjóðum og öðrum stofnunum, er
svara vöxtum, skal greiða skattinn með 6% af ársvöxtunum, og svarar hver
stofnun skattinum i ríkissjóð, eftir reglum, er stjórnarráðið setur. Enginn annar
skattur greiðist til ríkissjóðs af inneignum þessum.
Greinatalan breytist eftir því.

(B. LII, 2).
Nd.

498. Breytingartillaga

við frv. til laga um sýsluvegasjóði.
Frá samgöngumálanefnd.
Á eftir 8. gr. komi ný grein, er verði 9. gr., svo hljóðandi:
Ákvæði þessara laga skulu ekki vera því til fyrirstöðu, að hjer eftir sem
hingað til verði veitt í fjárlögum fje úr rikissjóði til að gera nýja akfæra sýslu-
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vegi, gegn tillagi annarsstaðar frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eruíreglugerð nr. 3, 3. jan. 1916. Slík framlög úr ríkissjóði skal ekki láta koma til
frádráttar frá tillagi því, er ríkissjóði kann að bera að greiða samkvæmt 7. gr.
(ireinatalan breytist samkvæmt þessu.

(B. I, 3).
Ed.

499. lcfndarállt

um frumv. til laga um sölu á prestsmötu.
Frá allsherjarnefnd.
Frumvarp þetta mun hafa komið fyrst fram í Nd. Alþingis 1917, og er
þá færð sú aðalástæða fyrir þvi, að siðan fráfærur lögðust niður víðast hvar,
sje eigendum jarða, sem prestsmata hvílir á, orðið mjög erfitt að inna þá kvöð
af hendi. Frumv. komst í nefnd, en álit kom ekki nema frá minni hl. nefndarinnar. Það álit ber þó með sjer, að nefndin hafi öll orðið á það sátt að mæla
ekki með því, að frumv. yrði gert að lögum, af þeirri ástæðu, að því er virðist,
að sæmilega greiður vegur væri til þess að fá prestsmötukvaðirnar afleystar. Árið 1918 kom málið aftur fram í Nd. og fór í nefnd, en nefndarálit kom ekki.
Árið 1919 kom það enn fram í Nd. og var þá afgreitt til Ed. En allsherjarnefnd
Ed. lagðist á móti því, af þeirri ástæðu, að það skaðaði prestlaunasjóð um kr.
15203,00, að minsta kosti, og dagaði málið þar uppi, enda var þá komið að þinglokum. —
Eftir því, sem upplýst er í málinu, hefir aflausn eða sala prestsmötu
farið þannig fram, að meðalverð verðlagsskrár á smjöri síðustu 5 árin áður en
kaupin eru gerð, í sýslu þeirri er kaupbeiðandi á heima i, er lagt til grundvallar
fyrir verðinu og upphæðin krafin og greidd öll í einu lagi. Petta virðast vera
nokkuð þungir kostir og ekki ástæða til að setja kaupendum prestsmötu harðari
söluskilmála en t. d. kaupendum kirkjujarða og þjóðjarða. Nefndin hefir þvi hallast að því að mæla með frumv. með tveimur breytingum, sem stefna að þvi
að verja prestlaunasjóðinn fyrir tapi. Er önnur breytingartillagan um að stytta
tímann, sem verðhæðin er miðuð við, og færa frumv. að því leyti í samræmi við
lög um sölu þjóðjarða og kirkjujarða. Petta leiðir til nokkurrar verðhækkunar á
prestsmötunum, eins og nú standa sakir, vegna þess að áhrif dýrtíðarinnar á
matið verða meiri. Um hina brtt., þá að fella niður 5. gr., hefir nefndin enn
fremur það að segja, að hún litur svo á, að prestsmötukvöðin sje ekki í neinu
beinu sambandi hvorki við kúgildi nje jarðargæði, heldur sje hún nokkurskonar
skattur á jörð þeirri, sem hún hvilir á, er eðlilega hafi felt hana (þ. e. jörðina) í
verði að sama skapi, og eigi og hljóti aflausnin þvi að koma aftur fram sem
verðhækkun jarðarinnar.
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BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 2. gr.
Fyrir »12 ár« í 2. málsl. komi:
10 ár.
2. 5. gr. falli niður. *
Greinatala breytist samkvæmt þessu.
Alþingi, 5. maí 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form. og ritari.

Sig. Eggerz,
fundaskriíari,

Jóh. Jóhannesson.

(B. XXXV, 7).
Ed.

500. Nefndarálit

um frv. til laga um hvíldartíma háseta á íslenskum botnvörpuskipum (þskj. 397)
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefir á tveim fundum athugað mál þetta og orðið á eitt sátt
að mæla með því, að frv. nái fram að ganga, ef viðaukatillaga við 2. grein, sem
prentuð er í nefndaráliti þessu, verður samþykt. Nefndin lítur svo á, að sumpart
sje það óeðlilegt, að háseti megi ekki vinna Iengur í senn í einstakt skifti, ef það
er hans eiginn vilji, og sumpart komi ákvæði greinarinnar ekki að haldi, nema
samningar gegn ákvæðum hennar um hvíldar- og vinnutímann sjeu ógildir, ef
þeir eru gerðir fyrirfram og máske fyrir allan útgerðartímann. Það virðist sem
sje liggja í augum uppi, að samkvæmt almennu ath&fnafrelsi manna væri leyfilegt að gera slíkan samning, þrátt fyrir ákvæðin í 2. gr., eins og þau eru í
frumvarpinu.
BREYTINGARTILLAGA.
Við 2. gr.
Aftan við 2. gr. komi nj’ málsgrein, svo hljóðandi:
Fyrirfram gerðir samningar um lengri vinnutíma í senn en fyrir er mælt
í þessari grein eru ógildir, en ekki skal það talið brot á ákvæðum hennar, þó
háseti eftir eigin ósk í einstök skifti vinni lengur í senn en þar er um mælt.
Alþingi; 5. mai 1921.
Björn Kristjánsson,
form.

Einar Árnason.

Karl Einarsson,
ritari og framsm.
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Þingskjal 5Ö1—502
(B. LIII, 5).
Ert.

501. Breytingartillaga

við frv. til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
Flutningsmenn: Einar Árnason og Sigurjón Friðjónsson.
Við 2. gr.
a. Fyrir »1. jan. 1925« komi:
1. maí 1922.
b. Fyrir »1. júní 1924« komi:
1. júni 1922.

(A. XLI, 10).
Ed.

502. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.
Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 12. gr. 20. (Röntgen).
Liðurinn orðast þannig:
Til geislalækningastofu ríkisins ..................................
2. — 12. — 21. (Ljóslækning).
Liðurinn fellur niður.
3. — 12. — 23.
Liðurinn orðast svo:
Til Radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radíumlækningar.........................................................................
4. — 12. — 27. a. (Sjúkrahús).
a. Fyrir »10000« kemur..................................................
b. Fyrir »60 aurar« í athugasemdinni kemur:
90 aurar.
5. — 12. — 27. 1. (Berklavarnarfjel.).
Liðurinn fellur niður.
6. — 12. ■- 27. m. (Finsensljós).
Liðurinn fellur niður.
7. — 12. — 27. n, o, p.
a. Pessir þrír stafliðir sameinast í einn svo hljóðandi:
Utanfararstyrkur hjúkrunarkvenna:
«. Til Helgu Eggertsdóttur
.......... 1000
/í. — Þuríðar Jónsdóttur
.......... 1000
— Jónínu Pálsdóttur.................. 1000
3000

kr.

15000

—

3000

—

15000
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8. Við 12. gr.

11. — 13. —
10. — 13. —
11. - 13. —
12. — 14. —
13. — 14. —
14. — 14. —

15. — 14. —

10. —

14. —

17. -- 14. —

18. — 14. —

19. — 14. —

20. — 14. —
21. — 14. —

b. Athugasemd á eftir:
Styrkþegar skulu setjast að hjer á landi að
loknu námi, ef þeim býðst starf hjer.
27. r.
Nýr liður aftast:
Til Læknafjelags Reykjavikur, til að styrkja
utanför umbúðasmiðs .................................................
C. 1. (Strandferðir).
Fyrir »175000« kemur .........................
D. III. 3. (Reykjarfjarðarsími).
Liðurinn fellur niður.
D. III. 4. (Króksfjarðarnessími).
Liðurinn fellur niður.
A. b. 4. (Reykjaholt).
Fyrir »5000« koma ..........................
B. I. g. 3. (Einkalaunabót dyravarðar).
Liðurinn fellur burt.
B. II. (Námsstyrkur stúdenta erlendis).
Framhald athugasemdarinnar á eftir orðunum »helstu
menningarlöndum öðrum« orðast svo:
en senda verða þeir stjórninni skilríki fvrir því,
að þeir stundi með alúð eitthvert það háskólanám,
sem þeir fá eigi kenslu í við Háskóla Islands.
Styrkurinn skal aðeins veittur stúdentunum fyrstu
4 námsárin.
B. III. (Mentaskólinn).
Aftan af aths. við námsstyrkinn falla orðin »Finni
stjórnin ...... að því skapi«.
B. IV. 5. (Námsstyrkur Gagnfr.sk.).
Síðari liður alhs.: »Finni stjórnin . . . að því skapi«
fellur niður.
B. V. 4 (Námsstyrkur Kennarask.).
Síðari hluti aths.: »Finni stjórnin . . . að því skapi«
fellur niður.
B. XII. 1. c. (Kvennaskólinn í Rvík).
Athugasemdin: »Stjórninni er heimilt . • • . hrekkur
eigi« fellur niður.
B. XIII. 3. (Byggingarst. barnaskóla).
Orðin »í kauptúnum og sjávarþorpum, og heimavistarskóla í sveitum« falla niður.
B. XIII. 7. (Skólablaðið).
Liðurinn fellur niður.
B. XIV. a. (Unglingaskólar).
Úr athugasemdinni skulu falla orðin »Unglingaskólar
í kauplúnum . . . að öðru jöfnu«.

kr.

0000

—

300000

kr.

2500

1217

Pingskjal 502
22. Við 14. gr. B. XV. (Húsmæðrafræðsla).
Fyrir orðin »gegn 800 kr.a kemur:
gegn 1000 kr.
23.
14.
B. XIX. d.
Fyrir »Guðbrandsdóttur« kemur:
Brands.
24.
15.
1. c. (Hallgr. Hallgrimsson).
Liðurinn orðist svo:
Til aðstoðarmanns við safnið, er sje fastur ársmaður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót.................. kr.
25.
15. — 3. e. (Listaverkakaup).
Fyrir »5000« kemur
.......................................... .... —
26.
15. — 3. f. (Skýrslur þjóðmenjasafns).
Liðurinn fellur niður.
27. — 15. — 4. (Náttúrufræðisfjel.).
Fyrir »1800« kemur...................................................... —
28.
15.
8. (Bókmentafjel.).
Nýr liður:
Til sama fjeiags, til útgáfu registurs við islenskt
fornbrjefasafn ................................................................. —
29.
15.
21.
Nýr liður:
Til Pórbergs Þórðarsonar, til að safna orðum úr
íslensku alþýðumáli, enda er orðasafnið eign landsins —
30. •— 15. — 23. (Bj. Sæm.).
Fyrir »1000« kemur........................................................ —
31. — 15. — 24. (Helgi Jónsson).
Fyrir »3000« kemur........................................................ —
—
32. — 15.
42. (Lögfr. timarit).
Liðurinn fellur niður.
33.
15.
45. (Jón Eyþórss.).
Fyrir »námsstyrkur« kemur:
lokastyrkur.
34.
46. (Bjarni Jósefsson).
15.
Fyrir »námsstyrkur« kemur:
lokastyrkur.
47. (Inga Magnúsd.).
35.
15.
Fyrir námsstyrkur kemur:
utanfararstyrkur.
48. (Brynjólfur Stefánsson):
36.
15.
Fyrir »námsstyrkur« kemur:
lokastyrkor.
37. — 15. — 49.
Fyrir »Bergvinssonar« kemur:
B. Bárðdals.
Aiþt. 1921. A. (33. löggjafarping),

153

4400
3000

2500

2000

2000
2000
2000
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38. 'Við 15. gr. 50.

39.

40. —
41. —
42. —
43. —
44. —
45. —
46.

47. —
48.

49. —
50. —
51.

52.

53.

Liðurinn orðist svo:
Til Einars Jónssonar rayndhöggvara, 2500 kr., meö
verðstuflulsuppbót .........................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón Listasafnsins.
16. - 3. (Búnaðarfjelög).
Síðari hluti athugasemdarinnar: »og varið til verkfærakaupa......... innan fjelaganna« fellur burt.
16. — 10. (Raforkunotkun).
Liðurinn fellur niður.
16. — 34. (Sig. á Hellulandi).
Orðið »hreppstjóra« fellur niður.
16. — 42. (»Pór«).
Fyrir »45000« kemur .......................... ..................
16. — 45. (Miklavatnsmýri).
Liðurinn fellur niður.
16. — 46. (»Sindri«).
Liðurinn fellur niður.
16. — 47. (Pórdís Óiafsd.).
Liðurinn fellur niður.
16. — 49. (Hjónin á Staðarfelli).
Við liðinn bætist aths.:
Eftirgjaldið af Staðarfelli rennur í rikissjóð.
18. — 11. e. 11. (Janus Jónsson).
Fyrir »320« kemur.........................................................
18. — II. e. (Kennarar, kennaraekkjur).
Nýr liður aftast:
Til ekkju Stefáns Stefánssonar skólameistara,
Steinunnar Frímannsdóttur ..........................................
18. — II. f. 7. (Daniel Jónsson).
Liðurinn fellur niður.
18. — II. j. (Ingeborg Sigurjónsson).
Fyrur »1000« kemur
... ..........................................
18. — II. j.
Nýr stafiiður:
Til Ólafs Rósenkranz fyrv. leikfimikennara
...
21. — 5.
Nýr liður:
Til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 120 þúsund kr. til 30 ára, gegn 6°/0
ársvöxtum. Verði fje eigi fyrir hendi, er stjórninni
heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri fjárhæð,
er kaupstaðurinn kann að taka í þessu skyni.
22. — (Álafoss).
Þriðji liður skilyrðanna orðast svo:
Að rikið hafi á sinn kostnað nákvæmt eftirlit

kr.

5500

—-

30000

—

500

—

450

—

1800

—
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með efniskaupum verksmiðjunnar, húsagerð og vjelakaupum, og síðan með rekstri hennar og bókfærslu,
og endurgreiði verksmiðjan kostnaðinn árlega.

(A. VII, 9).
líd.

503. Breytingartillögur

við frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
Flutningsm.: Þorleifur Jónsson,

Pjetur Ottesen og Jón Sigurðsson.

1. Við 11. gr.
í síðari málsgrein falli i burtu orðin »nje neinum af skylduliði hans, nema
sá telji tekjur sínar fram sjer i lagi«.
2. Við 13. gr.
Fyrir »um hjón er að ræða, sem samvistum eru« komi:
fjelagsbú bjóna er að ræða, eða manns og konu, er saman búa ógift.
3. Við 29. gr.
5. liður orðist þannig:
Póknunin til skattanefnda og yfirskattanetnda greiðist úr rikissjóði.
Formaður yfirskattanefndar úrskurðar reikninga skatlanefnda, og greiðisl
hann á manntalsþingum. Stjórnarráðið úrskurðar reikninga yfirskattanefnda.
4. Við 43. gr.
Greinin falli burt.
5. Við 52. gr.
Greinin falli burt.
Greinatalan breytist samkvæmt þvi.

(B. LX, 2).
»d.

504. Itefndarállt

um frv. til laga um veiting rikisborgararjettar.
Frá allsherjarnefnd.
Eftir
útvegsmanns
sjer nefndin
þessi rjettur,

að hafa athugað þau skjöl, er lögð hafa verið fram snertandi ósk
Ole Andreas Olsen Tynes, um veitingu íslensks ríkisborgararjettar,
ekkert sjerstakt við það að athuga, að umsækjanda verði veittur
og ræður því hátlv. deild til að samþykkja frv. óbreytt.

I*ingskjal 504—505
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En jafnframt vill nefndin ráða til, að rikisstjórnin gefi út auglýsingu,
þar sein ákveðið sje, fyrir hvaða tíma á árinu skuli sott til ráðuneytisins um
veitingu ríkisborgararjettar. Mætti þetta verða til þess, að sæki fleiri en einn
maður sama árið um þá rjettarveitingu, þá verði að eÍDS flutl eitt frumvarp af
stjórnarinnar hálfu um slik má).
Alþingi, 6. maí 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Einar Þorgilsson.

Pjetur Ottesen.

Stefán Stefánsson,

framsögumaður.

(A. XLI, 11).
Ed.

505. Netndarálit

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.
Frá fjárveitinganefnd.
Vegna þess hvað stuttur tími er á milli 1. og 2. umræðu fjárlaganna, gefst
ekki tími til að rita langt eða itarlegt nefndarálit.
Vegna erfiðs fjárhags hefir nefndin einkum orðið að hafa sparnað fyrir
augum, og því felt ýmsar fjárveitingar, sem í sjálfu sjer má telja gagnlegar, en
væntanlega geta beðið betri tíma. Hækkanir hefir hún þá ekki heldur leyft sjer
að gera margar og varla svo neinu nemi.
Skal nú farið nokkrum orðum um helstu breytingartillögur, er nefndin
hefir gert.
Við 12, gr.
Eðlilegast finst oss að sameina i einn lið og undir eitt nafn Röntgenslofnunina og Ijóslækningar þær, er reknar hafa verið í sambandi við hana. Er
það gert í samráði við Iækninn G. Claessen. Undir sama lið virðist einnig eiga
heima rekstur hinna fyrirhuguðu Finsens-ljóstækja, sem stóð undir 27. lið, stafl. m.
Ur þessum 3 liðum viljum vjer þvi gera einn. Fjárhæðunum hefir ekki verið
raskað, heldur hafa þær að eins verið lagðar saman. Sundurliðun var eigi gerð
á launum læknisins og öðrum kostnaði, heldur ætlast til, að stjórnin semji um
þau við hann og að þeim verði hagað á líkan hátt og var við Röntgenstofnunina, þannig að læknirinn hafi bæði föst laun og hluta af þvi, sem kemur inn
fyrir lækningar.
Nefndin vill hækka styrkinn til sjúkrahúsa og sjúkraskýla nokkuð, því
eins og kunnugt er, reynist rekstur þeirra mjög örðugur á þessum tímum.
Styrkinn til væntanlegs berklavarnarfjelags vill nefndin fella niður að
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þessu sinni. Éf eitthvað verður úr stofnun fjelagsins og sæmiiegur áhugi fylgir
henni, mun nægur timi til að veita fje til styrktar því í fjáraukalögum eða i
næstu fjárlögum,
Neðri deild hafði felt tillögu um styík til Læknafjelags Reykjavíkur, til
að senda út mann til að læra umbúðasmíði. Nefndinni finst mikil nauðsyn á að
fá slíkan mann og tekur upp styrkinn, en nokkru lægri.
Við 13. gr.
Neðri deild feldi 400 þús. króna styrk til ferða Sterlings. En af því að
strandferðir munu vart verða látnar niður falla, vill nefndin færa upp strandferðastyrkinn, svo að hann láti nokkru nær sanni.
Endurveitingar til símalagninga til Reykjarfjarðar og Króksfjarðarness hefir
Nd. tekið upp. En með þvi að sýnt er, að þessir símar hljóti að biða betri
tíma, vegna fjárskorts, er rjett að girða fyrir allan reipdrátt um þá, og hefir því
nefndin felt þá niður.
Við 14. gr.
Einkalaunabót þá, er Ólafur Rósenkranz hefir síðan hann ljet af leikfimikenslu, teljum vjer háskólanum óviðkomandi, og setjum vjer hana i 18. gr., án
dýrtíðarbótar.
Sá styrkur, er stúdentum er ætlaður í 14. gr. B. II, til báskólanáms erlendis,
kemur i stað »Garðsstyrksins«, er isl. stúdentar nutu við Kaupmannahafnarháskóla.
Teljum vjer rjett, að tilhögun þessa nýja styrks verði þá lík, þannig að hann
verði veittur að eins fyrstu 4 árin og að ríkt sje gengið eftir skilríkjum fyrir þvi,
að námið sje stundað með alúð. Fela mætti stjórnarskrifstofunni í Kaupmannahöfn að greiða styrkinn mánaðarlega og ganga eftir iðnivottorðum, eigi sjaldnar
en tvisvar á ári.
Nefndin í heildinni er því i sjálfu sjer ekki mótfallin, að skólagjöld væru
sett við Mentaskólann. En þá tilhögun, að skólagjöld hinna efnaðri pilta gangi
beinlinis til að ljetta af ríkissjóði styrk lil hinna fátæku, telur hún óviðkunnanlega, og hefir hún þvi felt burt athugasemdirnar um skólagjöldin, þar sem þau
koma fyrir.
Viðvikjandi byggingarstyrk til barnaskóla utan kaupstaða, þá vill nefndin
ekki binda hann við heimavistarskóla eina, þar eð heimangönguskólar geta orðið
að notum á einstöku stöðum, enda er fræðslumálastjóri þvi samþykkur.
Sú stefna hefir orðið ofan á, að veita ekki styrk til útgáfu tímarita, og
sætir því Skólablaðið hjer sömu örlögum og hin ritin, þótt nefndin sje ekki öll
sammála um, að svo þurfi að vera.
Ákvæðið um, að unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum kauptúnum skuli fá minni styrk en aðrir skólar, er nýtt í þeim búningi, er kemur fram
hjá Nd., og getur nefndin ekki fallist á orðalagið, sem er óákveðið, en kemur
væntanlega fram með brtt. til 3. umræðu.
Við 15. gr.
Nefndin vill gera sem minst að því, að veita nafngreindum mönnum embætti eða störf í fjárlögum, og því hefir hún numið burt nafn Hallgrims Hallgrimssonar frá fjárveitingunni til aðstoðarmannsins við Landsbókasafnið, en ekki
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af því, að hún hafi neitt á móti því, að þessi inaður gegni starfinu. Hins vegar
vill hún binda hækkun launanna við það, að hann sje fastur ársmaður.
Styrkinn til skýrslusamninga Þjóðmenjasafnsins írá 1876 hefir nefndin
felt, og telur sig samþ. aths. i stjórnarfrv. fjárlaganna um þennan lið.
Náttúrufræðifjelagið hefir jafnan notið styrks af skornum skamti, og finst
nefndinni maklegt að hækka hann litið eitt.
Nefndin álílur ísl. tornbrjefasafn ekki nothæft nema registur fylgi hverju
bindi. Þess vegna vill hún veita Bókmentafjelaginu 2000 kr. til úlgáfu slíks registurs og telur, að með þvi sje meira til gagns unnið en með því að gefa út safnið
registurslaust.
Þórbergur Þórðarson hefir styrk í núgildandi fjárlögum til orðasöfnunar
úr alþýðumáli. Nefndin vill ekki láta starfið falla niður, þar sem verkið er enn
skamt á veg komið, og tekur því styrkinn upp með lítilfjörlegri hækkun.
Nefndin felst á hækkun þá, er Nd. hefir gert á styrkveitingu lil skálda
og listamanna, en er ósamþykk skiftingu þeirri, er fjárveitinganefnd Nd. stingur
upp á i nefndaráliti sínu. Annað tveggja sýnist henni rjett, að úthlutunarnefndin
hafi pbundnar hendur, eða þá að þingið taki þessar fjárveitingar aftur í sínar
hendur, á einn eða annan hátt.
Bjarni Sæmundsson hefir nú i 25 ár slarfað að fiskirannsóknum með
dugnaði, þótt styrkur væri jafnan af skornum skamti. Vill nefndin sýna vísindastarfsemi hans nokkra viðurkenningu, með því að liækka styrk hans upp í
2000 kr.
Vísindastarfsemi dr. Helga Jónssonar finst nefndinni líka verð allrar
viðurkenningar, en af því að hún treystir sjer ekki til að gera upp á milli þessara tveggja manna, þá vill hún, að þeir hafi jafnan styrk, og Iækkar slyrk Helga
aftur niður í 2000 kr., eins og stóð í sljórnarfrv.
Meiri hluta nefndarinnar fanst rjettara að binda styrk Einars myndhöggvara við eitlhvert ákveðið verk við Listasafnið, og þvi kemur viðbótin uin,
að hann hafi forstöðu þess og umsjá.
Við 16. gr.
Nefndin vill ekki leggja búnaðarfjelögum neinar skyldur á herðar um
meðferð styrks þess, er þau fó; telur nægilegt, að ákvæðið um skiftingu styrksins
eftir dagsverkatölu standi óbreytt frá þvi, sem er í núgildandi fjárlögum, en fellir
niður viðbótina.
Nefndin telur varhugavert að hafa sjerstaka fjárveitingu i fjárlögum til
leiðbeiningar um raforkunolkun. Allur fjöldi þeirra bæja og kauptúna, sem þegar
hafa látið rannsaka og undirbúa raforkunotkun, hefir kostað það af eigin fje, og
virðist eigi rjett, að gera breytingu á því. Hins vegar getur altaf komið til mála,
að ríkissjóður taki eftir á þátt í rannsókn og undirbúningi fyrirtækja til alinenniugsheilla, eins og gert hefir verið við Andakílsfossana.
Nefndin álítur, að það fje, sem þingið hefir áður veitt sem uppbót á
skurðgrefti í Miklavatnsmýri, hafi verið lokaveiting, og vill því ekki við það bæta.
Nefndinni hefir enn eigi unnist tími til að athuga öll gögn um Staðarfellsgjöf, og lætur því fjárveitinguna til Staðarfellsbjónanna standa, en hefir bætt
við athugasemd, er hún telur við eiga.
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Viö 18. gr.
Eltirlaun til ekkju Stefáns skólameistara hefir nefndin hækkað og hyggur,
aö slikt veiöi ekki eftir talið, svo þjóðkunnur og þjóðnýtur maður sem Stefán
heitinn var.
Daníel Jónsson póstur er andaður fvrir nokkru, og því eru eftiilaun
hans numin brott.
Styrkurinn til ekkju Jóh. Sigurjónssonar er hækkaður, af því að hann
er ákveðinn án verðstuðulsuppbótar.
Við 21. gr.
SeyðGrðingar hafa rafstöð, sem hefir orðið kaupstaðnum mikil bót i búi
á styrjaldarárunum. Vatnsleiðsla þessarar stöðvar var í upphafi höfð svo víð,
að ekki þyrfti annað en að bæta við nýrri vjelasamstæðu, til þess að fá aukinn
kraft, er nægði að miklu leyti til rafsuðu og rafhitunar fyrir bæinn. Heíir nefndin
samþykt tillögu um heimild til lánveitingar eða ábyrgðar fyrir láni handa bænum,
svo að hann fari ekki lengur á mis þessara hlunninda.
Meiri hluti nefndarinnar er fylgjandi ábyrgðarheimild þeirri, er Nd. samþykti fyrir klæðaverksmiðjuns* »Álafoss«. Að sjálfsögðu er hjer um áhættu að gera
fyrir ríkissjóð, ef stjórn verksmiðjunnar verður ófullkoinin, en hins vegar urn
mikinn þjóðarhagnað að ræða, ef alt fer vel úr hendi. Fyrir þvi álitur meiri hl., að
leggja beri mikla áherslu á alt eftirlit með þessu fyrirtæki af hálfu rikisins. í
samræmi við þetta viil hann breyta orðalagi síðasta skilyrðisins fyrir ábyrgðinni.
í fyrsta lagi vill hann kveða ríkara á um eftirlitið. í öðru lagi vill hann ekki
eingöngu binda þetta eftirlit við umsjón eins einasta manns, sem varla gæti haft
sjerþekkingu á öllum þeim gögnum og tækjum, sem þarf til slíkrar stofnunar, og
í þriðja lagi vill meiri hlutinn, að trúnaðarmenn ríkisins, hvort sem verða einn
eða fleiri, taki laun sín úr ríkissjóði, en ekki frá verksmiðjunni sjálfri, sem þó
að sjálfsögðu á að endurgjalda ríkissjóði kostnaðinn.
Alþingi, 6. maí 1921.
Jóh. Jóhannesson,
formaður.

S. H. Kvaran,
fundaskrifari og ritari.

Hjörtur Snorrason.

H. Steinsson.

Einar Árnason.

(B. LI, 2).
N<1

506. Nefndarálit

um frumvaip til laga um, að sýsluinenn og bæjarfógetar megi fela öðrum sjerstök störf.
Frá allsherjarnefnd.
Eftir því, sem fram kom við fyrstu umræðu þessa máls, er frumvarp þetta
fiutt eftir tilmælum þingmanns Vestur-Skaftfellinga, Gísla Sveinssonar sýslumanns,
sem ekki hefir getað komið til þings að þessu sinni, sökum veikinda.
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Nefndin getur ekki fallist á, að þess sje brýn þörf að veita sýslumönnum
og bæjarfógetum alment þá heimild, sem frumvarpið ræðir um.
Þegar svo sjerstaklega stendur á, að torfærur eða forföll, svo sem veikindi, gera sýslumanni ókleift að sinna þessum störfum, þá mun honum í flestum
tilfellum auðsótt að fá samþykki og levfi stjórnarráðs í hvert skifti til að skipa
annan mann í sinn stað til að framkvæma þessi störf.
En aftur á móti gæti slík heimild, sem í frumvarpi þessu felst, ef til vill
gefið þessum embættismönnum undir fótinn með það, að fela öðrum að halda
t. d. manntalsþing og stýra sýslufundum, og það jafnvel í fleiri tilfellum en þeim,
er eigi yrði beinlínis hjá því komist.
En það teldi nefndin miður farið, því þess getur verið full þörf við slík
tækifæri, að mönnum gefist kostur á að njóta lögfræðilegrar aðstoðar sýslumanns.
Eins og að framan getur, mun frumvarp þetta einkum og sjer í lagi eiga
rót sína að rekja til þess, hvernig hagar til í Skaftafellssýslum.
Nefndin getur fallist á, að eins og þar hagar til, þar sem hvorttveggja
fer saraan, mjög miklar vegalengdir og fádæma torfærur, þá geti þess verið ærin
þörf fyrir sýslumanninn, að hafa slika heimild.
Það hefir því orðið að samkomulagi í nefndinni að leggja það til, að
sýslumanninum í Skaftafellssýslu sje veitt þessi heimild, og ræður nefndin því
báttvirtri deild til að samþykkja frumvarpið með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Sýslumanninum í Skaftafellssýslu skal heimill, á sinn kostnað og ábyrgð,
að fela hreppstjóra eða sjerstökum umboðsmanni sinum að halda manntalsþing og uppboð, hvers konar sem er, svo og stýra fundum sýslunefnda, ef
torfærur eða önnur forföll banna honum sjálfum að framkvæma þessi störf.
En skýra skal hann stjórnarráðinu frá slikum ráðstöfunum í hvert skifti.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Á manntalsþingum og uppboðum, er ólöggiltur umboðsmaður sýslumanns
heldur, má eigi neitt rjettarat riði úrskurða.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Lögákveðnum uppboðslaunum sinum heldur hreppstjóri við öll uppboð,
er hann heldur fyrir sýslumann.
4. Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo:

FRUMVARP
til laga um, að sýslumaðurinn í Skaftafellssýslu megi fela öðrum sjerstök störf.
Alþingi, 6. mai 1921.
Sigurður Stefánsson,
form.
Einar Porgilsson.

Björn Hallsson,
fundaskrifari.

Pjetur Ottesen,
framsögum.

Stefán Stefánsson.
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(A. XIII. 3).
Wd.

507. Frumvarp

til laga um hreppskilaþing.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
1 hverjum hreppi og kaupstað skulu menn eiga með sjer tvö hreppskilaþing ár hvert, vorþing 1. til 20. júnidag og haustþing 1. til 20. októberdag. Skyldur er hver búandi og aðrir, sem lögskil eiga að gera á hreppskilaþingi, að sækja það, eða setja gildan mann í sinn stað, nema forföll banni. Hver
sem ekki sækir nje lætur sækja hreppskilaþing og hefir eigi lögmæt forföll,
verður sekur um 5 kr.
2. gr.
Hreppstjóri eða bæjarfógeti skal kveðja til hreppskilaþings með hæíilegum fyrirvara með þingboði, sem berist boðleið um allan hreppinn. Hver
sem tefur þingboð um skör fram eða glatar þvi, er sekur um 5 kr., nema
þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum, eða gildar afsakanir sjeu fyrir hendi.
3. gr.
Sektir eftir lögum þessum renna í sveitarsjóð eða bæjarsjóð. Mál út af
brotum gegn þeim skulu rekin sem almenn lögreglumál.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.

(B. LXII, 1).
lid.

5OS. Frumvarp

til laga utn heimild handa stjórninni til þess að taka gjaldeyrislán.
Flutningsmaður: Bjarni Jónsson frá Vogi.
1. gr.
Með lögum þessum er stjórninni veitt heimild til þess að taka lán fyrir
hönd ríkissjóðs, er nemi alt að 15000000 kr., til þess að ráða fram úr viðskiftakreppu þeirri, sem nú er í Iandi.
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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2. gr.
Af láni þessu er stjórninni heimilt að lána bönkum í landinu, ef nauð
syn krefur og svo mikið sem nauðsyn krefur.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Á s t æ ð u r.
Nú hefir það dregist alt of lengi að veita stjórninni slíka heimild, og
hefir lántaka þessi nu fiestast fram úr hófi. Par sem nú hefir komið í ljós, að
stjórnin hefir stuðning 14 manna í neðri deild, og því víst, að hún fer með þessi
mál framvegis, þá er nú rjett að bæta úr þessum skorti á heimildum.

(C. XV, 3).
Síd.

500. tlíefndarálit

um tillögu til þingsálvktunar um undirbúning ullariðnaðav o. 11.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefir rætt og athugað tillögu þessa allmikið á þeim stutta tíma,
sem liðinn er frá því að hún barst henni í hendur. En þar sem nefndin vill eindregið slyðja að framgangi helstu atriða hennar á þessu þingi, þá vill hún ekki
tefja hana um skör fram.
Hins vegar hafði nefndin samskonar tillögu til meðferðar þegar þessi kom
fram, og var því búin að hugsa málið nokkuð. Getur hún þess vegna afgreitt þessa
tillögu á styttri tíma en annars myndi hafa orðið.
Eins og þegar er bent á, þá er nefndin samþykk þeirri aðalstefnu tillögunnar, að nauðsyn sje mikil á því, að lagt sje alt kapp á að efla og auka innlendan ullariðnað, svo sem framast er kostur á. Þess vegna telur nefndin mestu
varða, að í tillögunni felist þau aðalatriði, sem liklegt verður að telja, að fyrst
gætu og ættu að koma til framkvæmda. Af því leiðir aftur, að lagt er til að
fella þá Iiði úr, sem ekki eru eins aðkallandi.
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En það vill nefndin jafnframt taka fram, að hún er sammála flutningsmanni till. um það, að mjög sje þýðingarmikið fyrir landið, að innlendur iðnaður aukist á öllum sviðum. En af því fjárskortur er, verður að velja þau atriði
úr, sem brýnust nauðsyn virðist á, en fresta hinum á þessu þingi.
Aðalbreytingarnar, sem nefndin leggur til að gerðar verði á tillögunni,
eru þær, að henni virðist ekki full ástæða til að Játa rannsaka nú þegar skilyrði
fyrir stofnun sútunarverksmiðju til skinnasútunar, eða svo fullkominna klæðaverksmiðja, að hægt sje að vinna dúka úr allri íslenskri ull.
Neíndin er að visu á einu máli um það, að slíkt sje að líkindum framtíðar og framfaramál, en þar sem svo víðtækur iðnaður hlýtur óhjákvæmilega
að kosta mikið fje, býst hún ekki við framkvæmdum í þá átt næstu ár. Hins
vegar munu slíkar rannsóknir verða allkostnaðarsamar, og verður að álita, að þá
peninga megi spara nú, nieð því að fresta ákvörðun um þær á þessu þingi.
Nefndin lelur aftur á móti þýðingarmest, að hafist verði handa sem allra
fyrst í þvi að auka svo klæða- og dúkagerð í landinu, að fullnægi landsmönnum
til klæðnaðar, svo ekki þurfi að kaupa erlenda dúka.
Til þess að ná því takmarki virðist nefndinni auðveldust Ieið að ljetta
og flýta vinnu á heimilum með kembingar- og lopavjelum á hentugum stöðum i
hjeruðunum, og svo sje unnið með spuna- og prjónavjelum sem mest heima.
Enn fremur að komið sje á fót svo mörgum og fullkomnum klæðaverksmiðjum, sem ætla megi, að fullnægi dúkaþörfinni.
Nefndin telur rjettara, að óskir um rannsókn á minni háttar vjelum og
vjelastæðum komi frá hlutaðeigendum sjálfum til stjórnarinnar, þar sem ætla má,
að meiri áhugi sje þá fyrir málinu heldur en ef stjórnin sendir menn til rannsóknanna óbeðið.
Einnig virðist nefndinni eðlilegra, að hlutaðeigandi bjeruð hugsi fyrir fjáröflun til fyrirtækjanna, þó ef til vill með aðstoð þings og stjórnar, þegar þar að
kemur, heldur en að stjórnin hafi þar aðalfrumkvæði í byrjun. Pess vegna telur
nefndin ekki nauðsynlegt, að skorað sje á stjórnina, að svo komnu, að rannsaka
það atriði.
Nefndinni kom saman um, að rjettara sje, að tóvinnufjelög, eða þau
hjeruð, sem mynda kunna fjelagsskap í þessu efni, fái utanfararstyrkinn til umráða heldur en stjórnin veiti hann einstökum mönnum.
Má gera ráð fyrir, að fjelögin þekki betur en stjórnin, hverjir sjeu hæfastir
til slíkra ferða, og að þeir fái jafnframt styrk af fjelagsfje.
Með þessum formála leggur nefndin til, að tillagan verði samþ. með
eftirfylgjandi

BREYTINGUM.
1. Tölul. 1. til 6. falli í burtu, en í þeirra stað komi:
1. Hvar álitlegast sje að koma á fót kembingar- og lopavjelum, til eflingar
heimilisiðnaði innanlands, í þeim sýslufjelögum, er óska rannsókna f
því efni.

í
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2. Hvar hentast muni að reisa klæðaverksmiðjur, eftir aðslöðu við notkun
valnsafls og annara staðhátta, sem fullnægt geti klæðaþörf landsmanna.
3. Gera svo nákvæmar kostnaðaráætlanir, sem hægt er, yfir aflstöðvar, bygging verksmiðjuhúsa, nauðsynlegra vjela og annars, er að stofnun og
rekstri fyrirtækjanna lýtur.
4. Sljórninni heimilast að veila tóvinnufjelögum styrk úr ríkissjóði, til þess
að senda efnilega unga menn utan, í þeim tilgangi, að þeir afli sjer þekkingar í meðferð tóvinnuvjela og annars, er að iðnaði lýtur. Jafnframt sje
það trygt, að styrkþegar starfi við verksmiðjurnar, að loknu námi.
2. Seinni partur síðustu málsgreinar: »en auk þess má verja ...... « til enda
greinarinnar, falli í burtu.
3. Aftan af fyrirsögn tillögunnar falli »o. fl.«.

Alþingi, 6. maí 1921.
Sigurður Stefánsson,
formaður.

Þórarinn Jónsson.

Björn Hallsson,
skrifari og framsm.

Jón Sigurðsson.

Hákon J. Kristófersson.

Fjárveitinganefnd hefir ekkert að athuga við fjárhagsatriði málsins.
Alþingi, 6. maí 1921.
Þorleifur Jónsson.

Gunnar Sigurðsson.

Magnús Pjetursson.

Magnús Jónsson.

Bjarni Jónsson frá Vogi.
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(A. XI, 3).
líd.

510. Frumvarp

til laga um stimpilgjald.
(Eftir 2. umr. í Xd.).
I.
Almenn ákvceði.
1. gr.
Þegar skjöl þau, er ræðir um i lögum þessum, eru gefin út eða afgreidd, skal stimpla þau eins og lög þessi mæla fyrir.
2. gr.
Stjórnarráðið lætur gera stimpilmerki, ákveður útlit þeirra, upphæð og
hvernig þau skuli ónýta. Það ákveður einnig, hversu haga skuli sölu á þeim.
Sem endurgjald fyrir að sjá um stimplun skjala og reikningsfærslu má greiða
2°,o af andvirði merkjanna.
Stjórnarráðinu er heimilt að láta gera pappír með áletruðu stimpilmerki eða stimpilmerkjum, og má nota hann í stað merkjanna.
3. gr.
Um ákvörðun stimpilgjaldsins fer eftir þessum almennu reglum:
a. Þegar stimpilgjaldið er hundraðsgjald af fjárhæð skjals og gjaldið er eigi
deilanlegt með 5, færist það niður í næstu tölu, sem deila má á þennan
hátt, þó þannig, að gjaldið má aldrei minna vera en 10 au.
b. 1 stimpilskyldum skjölum skal jafnan getið þeirrar fjárhæðar, sem stimpilskyldan er bundin við.
c. Nú hljóðar stimpilskylt skjal um árlegar tekjur eða gjöld, sem eru áskilin eða lofuð um aldur og æfi, eða fyrir fleiri menn en þá, sem eru á lifi
þá er skjalið er gert, eða um ákveðið tímabil, sem ekki er styttra en 25
ár, og skal þá stimpilgjaldið reiknast af árgjaldinu tuttugu og fimmföldu.
Ef árabilið er ákveðið innan við 25 ár, telst stimpilgjaldið af árgreiðslunni
margfaldaðri með áratölunni.
Ef greiðsla er ákveðin um æfitið einstaks manns eða fleiri manna,
sem eru á lifi þá er skjalið er gert, eða um annan óákveðinn tíma, skal telja
stimpilgjaldið af árgjaldinu tíföldu.
Ef árgjald er mismunandi, skal taka meðalgjaldið.
1. gr.
Stimpilskyldan nær til allra skjala, ef þau annars eru stimpilskyld,
sem út eru gefin í hinu islenska konungsríki, þegar annaðhvort að minsta
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kosti einn aðilja á þar heiniili, eða skjalið hljóðar um verðmæli hjer í ríkinu,
rjettindi yfir þeim, eða rjettindi eða skyldur fvrir einstaklinga, fjelög eða stofnanir, sem eiga heimili hjer á landi,
Skjal telst gefið út hjer i ríkinu, ef annar eða einhver aðilja hefir undirritað það hjer.

1.
2.
3.
4.
5.

.). gr.
I’au skjöl, sem hjer greinir, eru stimpilskyld, hvar sem þau eru gefin út:
Afsöl fyrir fasteignum í rikinu og skipum, sem hjer eru skrásett, svo og
önnur skjöl, er veita eða framselja rjettindi yfir slikum eignum.
Vátrvggingarskjöl, ef þau snerta fasteignir eða verömæti i rikinu, nema
sannaö sje, að ekkert af iðgjaldinu eigi að greiðast hjer.
Hlutabrjef, skuldabrjef og önnur verðbrjef, sem ætluð eru til að ganga
manna í milli, ef þau eru gefin út af fjelögum eða stofnunum, sem eiga
heimili hjer á landi.
Útlend hlutabrjef, skuldabrjef og önnur slík skjöl, sem flutt eru hingað,
annaðhvort sem eign manna eða fjelaga, sem hjer eiga heimili, eða sem
trygging gagnvart þeim.
Vixlar og ávísanir, ef samþykki eða greiðsla fer fram hjer.

6. gr.
Stimpilskylda skjals fer eftir rjettindum þeim, er það veitir, en eigi
nafni þess eða formi.
Eftirrit af sáttum og nótarialgerðum, er skapa rjettindi eða skyldur,
sem eigi hefir áöur verið gert skjal um, stimplast eftir tegund og verðmæti
þeirra skyldna og rjettinda, er um ræðir.
7. gr.
Ef i sama skjali er falin fleiri en ein tegund gerninga, svo sem afsal
veitt og veð sett, eru báðar eða allar tegundir stimpilskyldar.
8- gr.
Þegar skjöl eru gefin út i fleiri en einu eintaki, er aðeins eitt þeirra
stimpilskvlt, nema öðruvisi sje ákveðið sjerstaklega.
9. gr.
Áletranir á skjöl, sem áður eru stimpluð, svo sem áletrun um breyting á veði, áletrun um ábyrgð, vexti, borgunarskilmála eöa annað þess háttar,
eru eigi stimpilskyldar, svo framarlega sem áletrunin hefði ekki breytt slimpilgjaldinu, þótt hún hefði staðið í skjalinu frá byrjun, en ella skal fyrir áletrunina greiða gjald, er nemur hækkun þeirri, er orðið hefði, ef hún hefði verið i skjalinu frá byrjun.
10. gr.
Ef skjal stofnar til rjettinda eða skyldna, er meta verður mismunandi
hátt, telst stimpilgjaldið af hæstu fjárhæðinni.
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II.
t’m greiðslu stimpilgjalds, slimplun og endurgreiðslu gjaldsins.
11- gr.
Stimpilgjaldið greiðist annaðhvort með því að nota stimplaðan pappír
eða líma stimpilmerki á skjalið, eða hvorttveggja.
12. gr.
Stimpilskyld skjöl, sem gefin eru út hjer á landi, skulu stimplast áður 2
mánuðir sjeu liðnir frá útgáfudegi, nema eindagi sje fvr, og þá fyrir eindaga. Ef aðiljar hafa eigi undirritað samtímis, telst fresturinn frá þvi er hinn fyrsti undirritaði.
Stimpilskyld skjöl, sem gefin eru út erlendis, skal stimpla á sama fresti
og innlend skjöl, talið frá þeim tima, er skjal kom hingað til lands, og skal sá,
er stimpla lætur, votta á skjalið, hve nær það var. Stjórnarráðið getur lengt
frest þennan, ef sjerstaklega stendur á.
13. gr.
Allir opinberir starfsmenn eru skyldir til að stimpla, án endurgjalds
fyrir stimplunina, þau skjöl, sem þeir gefa út eða á einhvern hátt afgreiða.
Auk þess eru lögreglustjórar og hreppstjórar skyldir til að stimpla skjöl fyrir
almenning gegn 25 au. þóknun fyrir hvert skjal. Bankar og sparisjóðir eru skyldir
til að stimpla án sjerstaks gjalds skjöl þau, er um þeirra hendur fara. Nánari
reglur í þessu efni getur stjórnarráðið sett. Einstökum mönnum er óheimilt að
stimpla skjöl sín. Þó getur stjórnarráðið veitt fjelögum, stofnunum og einstökum mönnum, er þar til teljast sjerstaklega hæfir, rjett til þess, gegn tryggingu, er
það setur um reikningsskil og bókfærslu. Enn fremur getur stjórnarráðið ákveðið,
ef nauðsynlegt þvkir, að einstakar tegundir skjala megi hver einstakur stimpla.
14. gr.
Þeir, sem hafa á hendi stimplun skjala, geta krafist allra nauðsynlegra
skýringa at hálíu þeirra, er stimplunar beiðast, og ákveða síðan gjaldið, tramkvæma stimplunina og afhenda skjalið beiðanda. Ef hann er óánægður með
ákvörðun gjaldsins, getur hann skotið þvi undir úrskurð stjórnarráðsins innan
tveggja mánaða, en fvlgja skal jaínan umsögn lögreglustjóra. Ef hlutaðeigandi
vill eigi heldur una við úrskurð sljórnarráðsins, getur hann lagl málið undir
dómstólana.
15. gr.
Stimpilmerki, sem límd hafa verið á fullgerð skjöl, má eigi taka af
þeim aftur, en stjórnarráðið hefir heimild til að endurgreiða stimpilgjaldið
eða hluta af því, þegar skjal er ógilt með öllu að lögum, eða eigi verður af
þvi vegna svipaðra ástæðna, að það rjettarástand skapist, sem skjalið ráðgerði.
Ef skjal hefir af vangá verið stimplað of hátt, skal endurgreiða það,
sem ofborgað er.
Endurgreiðslur þær, sem ræðir um i þessari grein, mega þó því að
eins fram fara, að beiðni um þær bafi borist stjórnarráðinu áöur en 2 ár sjeu
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liðin frá útgáfu þess eða þeirra skjala, sem beiðnin á við. Skjölin sjálf, eða
staðfest eftirrit af þeim, skulu jafnan send stjórnarráðinu, ásamt beiðninni um
endurgreiðslu.
16. gr.
Krafa rikissjóðs um stimpilgjald fyrnist ekki, nema svo sje ástatt, að
opinber starfsmaður eigi sök á þvi, að eigi var stimplað, en þá fyrnist krafan
á 4 áruni. Enn fremur fellur krafa til stimpilgjalds burt, þegar liðin eru 5 ár
frá þeim tíma, er skjalið var með öllu úr gildi, og enginn þeirra starfsmanna,
sem getur í 53. gr. þessara laga, hefir orðið áskynja um brotið, áður sá tími
sje liðinn, og tekið skjalið til þess að koma fram ábyrgð á hendur hinum seka.

III.
Um slimpilgjald einstakra skjala.
17. gr.
Með l°/o af verðhæðinni skal stimpla afsalsbrjef fyrir fasteignum og
skipurn yfir 5 smál. brúttó, þar með talin afsöl við fógetagerðir, skifti og uppboð, svo og öll önnur skjöl um afhendingu fasteigna og skipa, svo sem kaupsamninga, makaskiftabrjef, gjafabrjef og próventusamninga. Enn fremur erfðafestubrjef, ef þau veita rjett til að selja eða veðsetja.
Þegar fasleign er afsöluð hlutafjelagi greiðist gjald þetta tvöfalt.
Þegar fasteign eða skip er lagt út til eignar ófullnægðum veðhafa,
greiðist hálft gjald.
Ef giftingarvottorð er þinglesið sem heimild fyrir skipi eða fasteign,
skal ekkert stimpilgjald greiða, nema ef endurgjald er áskilið til meðerfingja
eða annara, því að þá skal reikna stimpilgjald eftir endurgjaldinu.
Útdrættir úr skiftabókum eða öðrum embættisbókum eða vottorð
embættismanna, fjelaga, stofnana eða einstakra manna, er sýna eigandaskifti
að fasteign eða skipi, eða eru til sönnunar eignarheimild, stimplast sem afsöl.
18. gr.
Stimpilgjaldið fvrir öll heimildarbrjef fyrir skipum og fasteignum telst
eftir því kaupverði, sem sett er á eignina í brjefinu, þó aldrei minna en eignin
er metin til skatts, sje um fasteign að ræða, og teljast veðskuldir, ítök eða
kvaðir, sem kaupandi undirgengst, til kaupverðsins.
19. gr.
Þegar kaupsamningur er stimplaður, er afsalsbrjef til sama kaupanda
stimpilfrjálst.
20. gr.
Ef heimildarbrjef er framselt, ber að stimpla framsalið sem afsal.
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21. gr.
Þeim opinberum starfsmönnum, sem þinglestur og skrásetning hafa á
hendi, er skylt að athuga, um leið og afsalsbrjef fyrir fasteignum eru afhent
tii þinglestrar, eða afsöl fyrir skipum sýnd vegna skrásetningar, hvort þau
eru stimpluð, og ef svo er eigi, þá heimta stimpilgjaldið þá þegar. Hið sama
er um önnur stimpilskyld skjöl, er snerta fasteignir og skip, ef þau eru afhent vegna þinglestrar eða skrásetningar.
22. gr.
Heimildarbrjef fyrir fasteignum og skipum verða stimpilskyld við þinglestur eða skrásetningu, þótt þau sjeu gefin út áður en lög þessi öðlast gildi,
ef þau eru eigi áður stimpluð.
23. gr.

Heimildarskjöl um veiðirjettindi, skjöl, sem leggja ítök, ískyldur og
kvaðir á annara eign, stimplast með l°/o, ef endurgjald er greitt eða áskilið,
og fer stimpilgjaldið eftir endurgjaldinu. Framsöl þessara rjettinda eru stimpilskyld eftir sömu reglum.
24. gr.
Hlutabrjef, sem gefin eru út af fjelögum með takmarkaðri ábyrgð,
stimplast með l°/o, ef þau hljóða á handhafa, en með 2/s '/o, ef þau hljóða á
nafn. Framsöl á handhafabrjefum eru stimpilfrjáls, en framsöl hlutabrjefa,
sem hljóða á nafn, stimplast með l%o af upphæð brjefsins, og má eigi framselja þau til handhafa, nema þau sjeu stimpluð sem handhafabrjef.
Ef hlutabrjef, sem hljóða á nafn, eru í byrjun stimpluð sem liandhafabrjef, eru framsöl þeirra stimpilfrjáls.
Framsöl blutabrjefa, sem gefin hafa verið út áður en lög þessi öðlast
gildi, stimplast með 3%o, ef þau hljóða á handhafa eða eru framseld til handhata, en ella með l%o. Ef slik hlutabrjef eru í eitt skifti stimpluð með 5%o,
eru þau eftir það stimpilfrjáls, þótt framseld sjeu.
25. gr.
Ef hlutabrjef hljóðar eigi um ákveðna tjárhæð, heldur um hluta af
stofnfjenu, skal í brjefinu getið þeirrar fjárhæðar, sem telja verður að hlutabrjefið sje vert, og ákveða stimpilgjaldið eftir því.
26. gr.
Hlutabrjef í fjelögum með breytilegri fjelagatölu, eða breytilegum
höfuðstól, stimplast eins og segir í 24. gr., þótt fjelagsmenn sjeu persónulega
ábyrgir. Hið sama er um hlutabrjef persónulega óábyrgra manna í fjelagi, þar
sem sumir eru persónulega ábyrgir.
27. gr.
Fjelagssamningar stimplast með %% af þvi fje, sem í fjelagið er lagt,
ef persónuleg ábyrgð er fyrir fjenu, ella er samningurinn stimpilfrjáls, með
þeirri undantekningu, sem i 26. gr. segir.
Alpt, 1021. A. (33. löggjafarþing).
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28. gr.
Ef fasteign eða skip er afsalað fjelagi, skal jafnan greiða gjald það, er
ræðir um í 17. gr., hvorl sem persónuleg ábyrgð er fyrir skuldum fjelagsins
eða eigi, og hvort sem afsalið er sjerstakt eða í fjelagssamningi eða öðrum
samningi.
29. gr.
Nú hljóðar fjelagssamningur eigi um nein fjárframlög, og skal þá stimpla
hann með 10 kr.
Nú leggur fjelagi fram persónulega vinnu, en annar peninga, og skal
þá vinnan metin jöfn framlaginu, og því lægsta, ef framlög eru fleiri og ójöfn.
Nú leggur fjelagi fram bæði peninga og vinnu og annar aðeins vinnu,
og skal þá stimpla samninginn með 10 kr., auk gjalds af fjárframlaginu, eftir
fyrirkomulagi fjelagsskaparins.
30. gr.
Framsöl einstakra meðlima á rjettindum sínuni í fjelaginu eru stimpilskyld, ef fjelagssamningurinn var stimpilskyldur, en ella eigi.
31. gr.
Skuldabrjef og tryggingarbrjef stimplast með 3°/oo, ef skuldin ber vexti
og er trygð með veði eða ábyrgð, en annars með l°/oo, og telst brot úr þúsundi heilt þúsund, ef brjefið er yfir 1000 kr.
Skuldabrjef, sem ekki nema meiru en 200 kr., eru stimpilfrjáls, þegar
skuldin ber eigi vexti og engin trygging er sett.
32. gr.
Ef veðrjettur er stofnaður eða trygging er sett fyrir væntanlegri eða
óákveðinni skuld, skal reikna stimpilgjaldið eftir þeirri upphæð, sem frekast
er ætlast til að tryggja.
33. gr.
í’egar skuld er endurnýjuð með nýju brjefi (novatio) eða skuld er
færð yfir á annars manns nafn (delegatio), greiðist helmingur gjalds þess, er i
31. gr. segir.
34. gr.
Framsal á skuld stimplast eftir reglunum í 31. gr.
35. gr.
Víxlar og allar ávísanir, nema tjekkar, stimplast eins og hjerjsegir:
200 kr. eða minna með ............. 20 au.
Frá 200— 400 kr.með .................... 40 — 400— 600 — —
60—
— 600- 800 — — ................... 80 — 800—1000 — —
1kr.
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Ef fjárhæðin er hærri, skal stimpla skjöl þessi með 1 kr. af þúsundi
eða broti úr þúsundi.
Endurnýjaður vixill telst nýr vixill. Tjekkávísanir, sem greiddar eru
eftir að rjettur til greiðslu þeirra hjá útgefanda og framseljendum er horfinn,
eru stimpilskyldar sem aðrar ávísanir.
36. gr.
Nú hljóðar víxill eða ávisun um borgun i erlendri mynt, og reiknast þá
stimpilgjaldið eftir bankagangverði þeirrar myntar hjer á landi á þeim tima,
er stimplun fer fram.
37. gr.
Ef veð eða ábyrgð er áskilin í víxli,stimplast hann eins og veötrygt skuldabrjef.
Framsöl á víxlum og ávisunum eru eigi stimpilskyld.
Ef skjal fullnægir eigi kröfum löggjafarinnar um víxla, stimplast það
sem skuldabrjef.
38. gr.
Lifsábyrgðarskírleini stimplast með einum af þúsundi eða broti úr þúsundi
af lífsábyrgðarfjárhæðinni. Iðgjaldakvittanir stimplast með l/2°/o af iðgjaldinu.
Brunaábyrgðarskírteini slimplast með 25 au. af þúsundi eða broti úr
þúsundi. Endurnýjunarkvittanir með 1% af iðgjaldinu.
Sjóvátryggingarskírteini stimplast með 10 au. af þúsundi eða broti úr
þúsundi. Endurnýjunarkvittanir með l°/o af iðgjaldinu.
Gjald það, er ræðir um i þessari grein, greiðist hvort sem tryggingin íer
eftir samningi um ákveðinn eða óákveðinn tíma, án þess að sjerstakt skírteini
sje geflð út vegna hverrar áhættu fyrir sig. Hið sama er, ef tryggingarsamningur er gerður með brjefaskiftum, innritun i viðskiftabækur eða á annan hátt.
Skirteini þau, er um getur i þessari grein, stimplast um leið og þau eru
gefin út eða afhent hinum trygða eða umboðsmanni hans. Iðgjaldskvittanir
stimplast um leið og þær eru afhentar hinum trygðu eða umboðsmönnum
þeirra, og skiftir ekki máli, hvort vátryggingin er yngri eða eldri en lög þessi.
Stjórnarráðið getur sett nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar. t*að
hefir og heimild til að gera samninga við vátryggingarfjelög um greiðslu stimpilgjalds á ákveðnum tímum, t. d. við áramót, gegn eftirliti eða trvggingum í
bókfærslu, er stjórnarráðið telur nægja.
Stjórnarráðið hefir enn fremur heimild til að undanþiggja stimpilgjaldi
einstakar tegundir trygginga, ef sjerstök ástæða þykir til.
39. gr.
Leigusamningar um skip, hús, jarðir og lóðir stimplast með 25 au. af
hverju hundraði eða broti úr hundraði, sem leigan nemur.
Ef leigusamningurinn gildir um óákveðinn tima, telst gjaldið af ársleigunni tífaldii. Ef hann skal gilda æfitíð leigjanda, telst gjaldið einnigaf ársleigunni tífaldri, og eins er þótt samningurinn skuli einnig gilda meðan ekkja
hans lifir.
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Samningur um leigu á skipi til ákveðinnai ferðar eða ferða telst gilda
ákveðinn tima.
Erfðafestubrjef, sem eigi veita heimild til að selja og veðsetja, stimplast
samkv. þessari gr.
40. gr.
Kaupmálar, sem gerðir eru á undan slofnun hjúskapar, stimplast með
5 kr., en kaupmálar, sem gerðir eru síðar, með V2’0 af þeirri fjárhæð, sem
það nemur, er eftir þeim skal vera sjereign annars hjónanna.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.
r.

41. gr.
Ettirnefnd skjöl skal stimpla með föstu gjaldi:
Yfirlýsingar, sem eru þinglesnar eða skrásettar, með 1 kr., ef þær falla
eigi undir nein ákvæði, sem nefnd eru að framan.
Útdrættir, afrit og vottorð, sem einstakir menn biðja um úr embættisbókum eða skjalasöfnum, með 50 au.
Nótaríalvottorð og afrit eða útdrættir af nótarialgerðum með 50 au.
Dómsgerðir eða rjettargerðir in forma frá undirrjetti með 2 kr., en frá
hæstarjetti með 5 kr. Þingsvitni með 1 kr., að undanteknum þingsvitnum
um siys eða verðlaun fyrir björgun frá druknun.
Kvaðning utan rjetlar með 1 kr.
Tilkynning til innritunar i verslunarskrá með 20 kr. Tilkynning um prókúru stimplast þó aðeins með 5 kr., ef sjerstök er. Tilkynning um að
firma sje hætt stimplast með 5 kr., en afturköllun prókúru með 2 kr.
Breytingar á skrásettum tilkynningum stimplast annars með 5 kr.
Beiðni um skrásetning vörnmerkis með 20 kr., en beiðni um endurnýjun
með 10 kr.
Borgarabrjef til heildsöluverslunar með 500 kr., en borgarabrjef til smásöluverslunar með 100 kr.
Leyfisbrjef farandsala og umboðssala með 300 kr.
Skipstjóraskírteini með 10 kr.
Stýrimannsskírteini með 5 kr.
Vjelstjóraskírteini með 5 kr.
Sveinsbrjef með 4 kr.
Einkaleyfisbrjef með 100 kr., og undanþágur frá skilyrðum í slikum brjefum með 50 kr.
Önnur leyfisbrjef, sem stjórnarráðið eða valdsmenn gefa, út með 10 kr.
Veitingabrjef fyrir embætlum og sýslunum í þarfir ríkisins:
1) ef árslaun eru undir 1000 kr., með
2 kr.
2) —
— frá 1000-2000 kr., með 4 —
3) ------------- 2000-3000 — —
8 —
4) — - 3000-4000 — — 12 —
5) —
—
4000 kr. eða meira 20 —
Skírteini um embættispróf við háskólann með 20 kr.
Önnur prófskírteini með 10 kr., ef út eru gefin af skólum ríkisins, skólum,
er rikissjóður styrkir, eða prófnefndum, er stjórnarvöld tilnefna að nokkru
eða öllu leyti.
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s. Löggiltar verslunarbækur með 5 kr.
t. Erföaskrár, skjöl um dánargjafir og gjafarfa með 5 kr.
u. Skoðunargerðir og virðingargerðir, sem ekki eru um neina ákveðna fjárhæð, með 2 kr.
v. Mælingarbrjef skipa frá 12—30 smál. með 1 kr., frá 30—100 smál. með
2 kr., en stærri skipa með 5 kr.
x. Sparisjóðsbækur (innlánsbækur) stofnana, er ávaxta fje, svo og innlánsskirteini, með 1 kr. Bækur, sem áður hafa verið gefnar út, stimplast i fyrsta
skifti, er þær eru sýndar til innfærslu vaxta eða innlags eða til úttektar,
eftir að lög þessi öðlast gildi.
Heimilt er ráðherra að gefa snauðum mönnum eftir gjald það, er um
ræðir undir staflið n. og o.

V.
Ýms ákvœði.
42. gr.
Þegar skjal er stimpilfrjálst vegna sambands þess við annað skjal, svo
sem afsal, þegar kaupsamningur er stimplaður, skal i hinu stimpilfrjálsa skjali
vísað til hins stimplaða og þess getið, hversu hátt það er stimplað. Ef þessu
er eigi fylgt og eigi heldur er sannað fyrir þeira, sem hlut eiga að máli, að
skjal það er stimpilfrelsinu veldur, sje löglega stimplað, ber að stimpla hið
siðara skjal eftir innihaldi þess. Auk þess varöar það sektum, eigi undir 5 kr.,
ef þess er eigi getið i óstimpluðu skjali, hvers vegna það sje stimpilfrjálst.
43. gr.
Á samrit og staðfest eftirrit stimplaðra skjala skal ritað, hversu aðalskjalið er stimplað, og varðar sekturn, eigi undir 5 kr., ef út af er brugðið, og
er eigandi skjalsins og útgefandi sekir, ef um samrit er að ræða, en ef staðfest eftirrit er, þá eigandi þess og sá, er staðfesti eftirritið.
44. gr.
Skjöl, sem framsöl á eru stimpilskyld, má eigi gefa út til handhafa,
eða framselja handhafa, og varðar sektum, ef út af er brugðið, eigi undir 10
kr. fyrir hvert skjal.
45. gr.
Ef stimpilskylt skjal er alls eigi stimplað, eða eigi nægilega stimplað,
fyrir hinn tiltekna tíma, varðar það, ef eigi er öðruvisi ákveðið i lögum þessum, sektum, er nema hinu vantanda stimpilgjaldi fimmföldu, þó eigi undir
2 kr. Auk þess greiðist hið vantandi gjald.
46. gr.
Útgefendur og móttakendur stimpilskyldra skjala hera, hvort sem þeir
koma fram i eigin nafni eða sem umboðsmeun annara, ábyrgð á rjettri
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stimplun. Móttakendur skjala, seni ekki eru löglega stimpluð, geta leyst sig
frá sektaábyrgð með þvi að láta á sinn kostnað stimpla skjalið innan mánaðar frá móttöku þess, eða ef greiðsludagur er fyr, þá i siðasta lagi þann dag,
eða ef greiðsludagur er liðinn, þá þegar eftir móttöku þess. Móttakandi skjals,
sem þannig er ástatt um, þarf enn fremur, til þess að losna við sektaábyrgð,
að tilkynna lilutaðeigandi yfirvaldi brot það, sem átt hefir sjer stað á
lögum þessum.
47. gr.
Það varðar sektum, eigi undir 100 kr., að gefa rangar skýrslur um
þau atriði, er máli skifta, við ákvörðun stimpilgjalds. Sömu refsingu varðar,
et maður neitar rangiega að hafa skjal i vörslum sinum, til þess að komast
hjá stimpilgjaldi eða sekt.
48. gr.
Sömu refsingu varðar, ef rangt vottorð er ritað á samrit eða eftirrit
skjals um stimplun frumrita.
49. gr.
Nú er skjal dagsett rangt, eða stimplun þess, og varðar það sömu
refsingu og segir i 47. gr., þegar þetta er gert til að leyna broti á stimpillöggjöfinni eða torvelda uppgötvun þess.
50. gr.
Hver, sem stælir eða falsar þau stimpilmerki, sem stjórnarráðið lætur
gera, samkvæmt 2. gr., skal sæta refsingu eftir 266. gr. hinna alm. hegningarlaga 25. júni 1869, þó þannig, að fangelsisrefsingu má beita, ef dómara þykir
ástæða til.
51. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i rikisjóð, og ber að innheimta
þær, ef á þarf að halda, með löglaki. Ef þær nást eigi á þann hátt, afplánast
þær eins og lög mæla fyrir.
52. gr.
Fvrstu 10 árin eftir að lög þessi öðlast gildi, er stjórnarráðinu heimilt
að lækka sektir allar, samkvæmt lögum þessum, og jafnvel láta þær falla alveg
burt, ef sjerstakar kringumstæður mæla með.
53. gr.
Allir opinberir starísmenn, þar með taldir skiftaforstjórar, eru, að viðlagðri refsingu fyrir vanrækslu, skyldir til að hafa nákvæmar gætur á þvi, að
lög þessi sjeu haldin, með því að athuga skjöl þau, sem þeir, starfs síns vegna
eða á annan hált, hafa með höndum eða sjá, og kæra til sekfa, ef þeir komast eftir brotum. Eru þeir skyldir til, eftir því sem við verður komið, að
sleppa eigi skjölum þeim, sem brotin eru risin af, i hendur annara en þeirra,
sem málið heyrir undir að lögum.
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Ákvæði þessarar greinar gilda jafnt um frumrit skjala, samrit og staðfest eftirrit, eftir því sem við getur átt, svo og enn fremur um óstaðfest eftirrjt,
þegar þau eru notuð þannig, að ætla má, að notandinn votti samræmi þeirra
við frumritið, svo sem þegar eftirrit er lagt fram fyrir rjetli, eða fylgir umsóknum til stjórnarvalda, enda skal jafnan, er svo er ástatt, vera ritað á eftirritið, hvernig frumritið er stimplað.

j
5
1

54. gr.
þessara laga, um áritun á samrit og eftirrit
sá, er fyrir sök er hafður, getur eigi sýnt
og eftirrit eins og það væri frumrit, nema
að frumritið hafi verið löglega stimplað.

Ef eigi er gætt fyrirmæla
skjala um stimplun frumrits, og
frumritið, ber að stimpla samrit
sannað sje eða álita verði fullvíst,

55- gríslandsbanki heldur stimpilfrelsi því, er hann hefir að lögum, ög
Landsbanki tslands öðlast sömu ivilnanir. Bankavaxtabrjef veðdeildar Landsbankans eru stimpilfrjáls.
Þar sem ekki er annað ákveðið sjerstaklega, sker stjórnarráðið úr,
hvort rikissjóður skuli greiða stimpilgjald af skjölum, er snerta hann.
56. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn
lögreglumál.

j
j

j
i

j

57. gr.
I.ög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

I

j

(A. VII, 10).
Nd.

j

511. Ureytingarttllaga

við frumvarp til laga um tekjuskalt og eignarskatt.

i
Flutningsmaður: Þorsteinn Jónsson.

j
i

3

Við 3. gr. b.
Á eftir orðinu »samvinnufjelög« komi:
þó að eins af þeim arði, sem leiðir af skiftum við utanfjelagsmenn.
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(B. LII, 3).
ÍWd.

513. Breytlngarlillaga

við frv. til laga um sýsluvegasjóöí.
Prá Porleifi Gudmundssyni.
Við 5. gr.
Á eftir orðinu »eyjajarðir« komi:
og aðrar jarðir, sem svo er í sveit komið, að lítil eða engin not hafa af
sýsluvegum.

(B. LIII, 6).
Ed.

513. Friiinvarp

til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.

Til 1. maí 1922 fer íslandsbanki með seðlaútgáfu í ríkinu, að undanteknum þeim 3/r miljónar, sem Landsbankinn gefur út af seðlum. Allir þeir seðlar,
sem bankinn gefur út, skulu málmtrygðir á þann hátt, sem fyrir er mælt í lögum
nr. 66, 10. nóv. 1905.
2. gr.
Leyfistími bankans er á enda 31. des. 1933. Á tímabilinu frá 1. maí
1922 til enda leyfistímans skal bankinn draga inn seðla sína alla, þannig, að sem
næst jafnhá fjárhæð sje dregin inn á ári hverju og tekin úr viðskiftaveltu.
Seðlaútgáfa sú, sem á þennan hátt losnar, hverfur á þessu tímabili til
rikissjóðs, og skal fyrir 1. júní 1922 ákveðið með lögum, hversu seðlaútgáfu
þessari skuli komið fyrir framvegis.
3. gr.
íslandsbanka er skylt að selja ríkissjóði með nafnverði það af gullforða
sinum, er hann þarf eigi til tryggingar eigin seðlum sinum, og má hann því eigi
láta neitt af forða þessum af hendi, nema hann hafi áður boðið hann til kaups
með áðurnefndu verði og ríkissjóður neitað að kaupa. Eigi má íslandsbanki
heldur á neinn annan hátt binda þennan forða þannig, að rikissjóður geti eigi
fengið hann, er hann losnar úr seðlatryggingunni.
Allur gullforði bankans skal geymdur í Reykjavík, og auk þess sem hann
er háður eftirliti rikisstjórnarinnar, samkvæmt þeim reglum, sem um það hafa
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gilt, skulu endurskoðunarmenn þeir, er 7. gr. ræðir um, mánaðarlega rannsaka, hvort málmforðinn er svo sem lög bankans mæla fyrir um.
4. gr.
Bankinn skal greiða gjald í ríkissjóð eins og hjer segira. Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem
ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, en eigi annað gjaM.
b. Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum kr., greiðist l°/o aukagjald
af þeim hluta 7. miljónarinnar, sem er ómálmtrygður eftir 1. gr., eða af
62,5°/o af þeim seðlum.
c. Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans af þvi,
sem fram yfir er, að svo miklu leyti sem það er eigi málmtrygt samkvæmt
1. gr., eða af 62,5°/o af þeim seðlum.
Gjald það, er ræðir um í b. og c. lið, telst eftir seðlum, sem i umferð
eru í lok hvers mánaðar, og greiðist gjaldið í ríkissjóð i hvers mánaðar lok.
5. gr.
Hlutafje íslandsbanka skal auka um lOO°/o, á þann hátt, að rikisstjórnin
leggur hlutafjáraukann fram úr ríkissjóði, þegar er hún hefir látið fara fram nákvæma athugun á hag bankans, enda sjeu hlutafjárframlögin þá, að hennar dómi,
tiltækileg. Verð hlutabrjefa þeirra, sem ríkissjóður tekur, skal ákveðið af 5 mönnum, tveim kosnum af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, tveirn
útnefndum af hluthöfum íslandsbanka, og oddamanni, sem hæstirjettur tilnefnir.
Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar vera, að því
er hlutaeign ríkissjóðs snertir.
6. gr.
Á meðan fslandsbanki hefir á hendi seðlaútgáfu, er nemur meira en 21, g
miljón króna, eða ríkissjóður ber ábyrgð á skuldbindingum fyrir hann, skal bankinn vera háður eftirliti tveggja manna, er hafa skulu á hendi endurskoðun á stjórn
og rekstri bankans (kritisk Revision).
Þessir endurskoðendur skulu valdir af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, úr flokki manna utan þings, verslunarfróðra, eða manna,
sem vanir eru bankastörfum og ekki starfa við aðra banka.
Endurskoðunarmenn þessir skulu daglega fylgjast með stjórn bankans og
rekstri haus og hafa aðgang að öllum skjölum og bókum bankans. Skulu endurskoðendur þessir skýra stjórnarráðinu frá, ef þeir álíta, að eitthvað fari verulega aflaga í
rekstri bankans, svo að hætta geti stafað af. Ef misfellurnar eru svo miklar, að
ríkisstjórnin álíti bankanum hættu búna, eða ef eigi er bættúrþví, sem ábótavant
er, er rikisstjórninni heimilt að víkja bankastjórninni frá og setja aðra bankastjórn
til næsta aðalfundar bankans.
Bankinn greiðir laun endurskoðenda, sem eru 4000 krónur til hvors þeirra,
auk dýrtíðaruppbótar eftir sama verðstuðli og gildir um starfsmenn rikisins.
7. gr.
íslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sína með
þeim fresti og á þann hátt, er stjórnarráðið samþykkir.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Helmingur andvirðis þeirra hinna yngri" seðla, sem eigi koma íram að
lokum lil innlausnar, rennur í ríkissjóð.
Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátt, að sannað er,
hversu miklu nemur, og ríkissjóður á að bera skaðann, og er það þá samningamál milli bankans og stjórnarráðsins, hversu fer um andvirði þeirra seðla.
8. gr.
Leyfishrjef bankans frá 5. nóv. 1902 heldur gildi sínu, að þvi leyti sem
lög þessi breyta því eigi.
9. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 16, 18. maí 1920,
svo og önnur lagaákvæði, er fara i bága við þau.
10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, en falla úr gildi 30. sept. 1921, nema því
að eins, að hluthafafundir íslandsbanka verði þá búnir að gera þær ráðstafanir,
sem lög þessi áskilja.

(B. XI, 6).
E<1.

514. Fruinvarp

til laga uni læknaskipun i Reykjavík.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
1- gr.
Auk hjeraðslæknis skal í Reykjavík skipa bæjarlækni.
2. gr.
Bæjarlæknir skal taka laun úr rikissjóði, og verða þau ákveðin í lögum um laun embættismanna.
3. gr.
Heilbrigðisstjórn ríkisins skiftir störfum milli þessa embættismanns og
hjeraðslæknis með tiiskipun.
(A. XLVII, 7).
515. Lög
um breylingu á 1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júlí 1911.
(Aígreidd frá Ed. 6. maí).
1. gr.
1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júlí 1911, orðist þannig:
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Þegar fluttar eru til landsins vörur þær, er nú skal greina, skal af þeim
gjöld greiða til rikissjóðs, þannig:
1. Af allskonar öli, límonaði og öðrum samskonar óáfengum drykkjum, sem
ætlaðir eru óblandaðir til drykkjar, kr. 0,30 af hverjum lítra.
2. Af sherry, portvini og malaga kr. 2,00 af hverjum lítra.
3. Af kognaki og vínanda með 8° styrkleika eða minna kr. 3,00 af hverjum
lítra, yfir 8° og alt að 12° styrkleika kr. 4,00 af hverjum lítra, yfir 12° og
alt að 16° styrkleika kr. 5,00 af hverjum litra.
Af vínanda, sem aðfluttur er til eldsneytis eða iðnaðar og gerður er óhæfur til drykkjar undir umsjón yfirvalds, kr. 2,00 af hverjum litra, og af ilmvötnum og hárlyfjum, sem vinandi er í, kr. 4,00.
4. Af rauðvíni, ávaxtasafa, súrum berjasafa og öðrum slikum áfengum eða óáfengum drykkjum, sem ekki eru taldir í öðrum liðum, kr. 1,00 af hverjum
litra.
5. Af sódavatni kr. 0,06 af hverjum litra.
Ef vörutegundir þær, sem taldar eru í töluliðunum 2., 3., 4. og 5., eru
innfluttar i ílátum, sem rúma minna en lítra, skal greiða sama gjald af
hverjum 3 4 litra sem af lítra í stærri ílátum,
6. Af tóbaki allskonar, reyktóbaki, neftóbaki, munntóbaki og óunnu tóbaki, kr.
4,00 af hverju kg.
7. Af tóbaksvindlum og vindlingum (cigarettum) kr. 8,00 af hverju kg.
Vindlingar tollast að meðtöldum pappírnum og öskjum eða dósum, sem
þeir seljast í.
8. Af óbrendu kaffi og kaffibæti allskonar 60 aura af hverju kg.
9. Af allskonar brendu kaffi 80 aura af hverju kg.
10. Af sykri og sírópi 15 aura af hverju kg.
11. Af tegrasi 150 aura af hverju kg.
12. Af súkkulade 75 aura af hverju kg.
13. Af kakaodufti 50 aura af hverju kg.
14. Af öllum brjóstsykurs- og konfekttegundum kr. 2,00 af hverju kg.
Af vörutegundum þeim, sem nefndar eru i töluliðunum l — 5, skal brot úr
tolleiningu, sem nemur helmingi eða meiru, talið sem heil tolleining, en minna
broti skal slept. Af vörutegundum í 6. —14. lið ber að reikna tollinn af hálfri
tolleiningu, þannig að 3/i og þar yfir telst heil, "’/j, alt að 3 r hálf, en minna broti
skal slept. Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalds og notuð til
lækninga á sauðfje, eru undanþegin tollgjaldi.
Af vörum, sem ætlaðar eru til neyslu skipverjum sjálfum eða farþegum
á því skipi, er vörurnar flytur, skal eigi toll greiða. Á fyrstu höfn, er skipið tekur hjer við land og á að sýna skipsskjöl sín eítir gildandi lögum, skal lögreglustjóri eða löggiltur umboðsmaður hans rannsaka skipsforðann og aðrar þær
birgðir af tollskyldum vörum, er bryti skipsins eða aðrir menn í skipinu kunna
að hafa meðferðis eða umráð yfir, hvort sem þær eru taldar í tollskránni eða
sjerstakri skrá, eða þær eru hvergi tilfærðar i skipsskjölunum. Bryla skipsins er
skylt að láta lögreglustjóra í tje skriflegt drengskaparvottorð um allar þær tollskyldar vörur, er hann hefir hönd yfir. Ef skipsforðinn eða umræddar vörubirgðir
eru meiri en svo, að ætla megi, að það nægi skipverjum sjálfum eða farþegum á
skipinu til neyslu í þvi, skal greiða toll af því, sem umfram er, eftir úrskurði
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lögreglustjóra, Ákvörðun lögreglusljóra hjer að lútandi liggur undir úrskurð stjórnarráðsins. Fyrir rannsókn þessa ber lögreglustjóra eða umboðsmanni hans 10 kr.,
er skipstjóri greiðir.
2. gr.
Lög nr. 12, 12. ágúst 1910, um breytingu á 1. gr. tolllaga fyrir ísland, nr.
54, 11. júlí 1911, eru feld úr gildi.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

(B. XXXIII. 4).
Ed.

510. Lög

um friðun lunda.
(Afgreidd frá Ed. 6. maí).
1. gr.
Sýslunefndum veitist heimild til að ákveða íriðunartíma fyrir lunda,
hverri i sínu hjeraði. Þó má friðunartiminn ekki styttri vera en 6 vikur, á
timabilinu frá 10. maí til 10. ágúst ár hvert.
2. gr.
Um sektir og málarekstur út af brotum gegn ákvæðum sýslunefndar
samkvæmt lögum þessum fer eftir lögum nr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun
fugla og eggja.
3. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin fyrri málsgrein c-liðs 3. gr. laga
nr. 59, 10. nóv. 1913.

(A. VII, 11).
N<1.

517. ltreytingartillaga

við frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
Flutningsm.: Jón Sigurðsson.
Á eftir 52. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Rikisstjórninni er heimilt að hækka tekju- og eignarskatt þann, sem
ákveðinn er í lögum þessum, um alt að 35°/0 árið 1922. Ákvæði þetta fellur úr
gildi 31. des. 1922.

1245

Þingskjal 518
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Ed.

518. Fruinvarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921.
(Eftir eina umr. í Nd.).

1. gr.
Sem viðbót við gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum 1920 og 1921, veitast
1237482 kr. 73 a., til útgjalda þeirra, sem um getur hjer á eftir.
2. gr.
Til viðbótar við 10. gr. fjárlaganna (til ráðuneytisins) veitast 6000 kr.
Dýrtíðaruppbætur til ráðherranna, 2000 kr. til hvers............... kr.
6000,00
3. gr.
Sem viðbót við 11. gr. fjárlaganna (til gjalda við dómgæslu o. fl.) veitast
2000 kr.
Til Guðm. L. Hannessonar bæjarfógela á Siglufirði, launabót fviir 1920 ................................................................................. kr. 2000,00
4. gr.
Sem viðbót við 12. gr. fjárlaganna (læknaskipun o. fl.) veitast
1. Til þess að Ijúka við að reisa læknisbústað á Vifilsstöðum og
koma fyrir barnadeild í herbergjum þeim, er læknir áður notaði til íbúðar
................................................................................
2. Heimilt skal stjórninni að verja fje til að leiða rafmagn frá
orkustöðinni við Elliðaár til Vítilsstaða.
3. Viðbótarstyrkur til aðgerðar og nýbyggingar sjúkrahússins Gudmanns Minde á Akureyri....................................................... . ...
4. Kostnaður af milliþinganefnd um varnir gegn berklaveiki
...
5. Styrkur handa Guðnýju Jónsdóttur, til hjúkrunarnámsí New-York
6. Til varnarráðstafana vegna kvefpestar..........................................
7. Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar ..........................................
8. Til rafmagnstækja handa Röntgenstofuuninni og kaupa á Finsenslömpum
................................................................................
9. Til Neshrepps í Norðfirði, endurgreiðsla á lækniskaupi 1920...
10. Til Gunnlaugs Claessens Iæknis, utanfararstyrkur ..................
11. Til Jóns Kristjánssonar læknis, styrkur til utanfarar og áhaldakaupa ..........
12. Til Magnúsar Einarsonar dýralæknis, utanfararstyrkur ...........

205960 kr.

kr.

55000,00

— 20000,00
— 12000,00
— 1000,00
— 90000,00
—
3000,00
— 18000,00
—
460,00
—
2500,00
—
—

2500,00
1500,00

Samtals kr, 205960,00
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5. gr.
Sem viðbót við 13. gr. fjárlaganna (til samgöngumála) veitast 310900 kr.
Til undirbúnings endurbyggingar Holtavegarins, gegn því,
7000,00
að Rangárvallasýsla leggi fram
kostnaðar
......................... kr.
300,00
Til dragferju á Lagarfljóti 1919 (Endurveiting)
..................
— dragferju á Hjeraðsvötnum (Þar af 300 kr. endurveiting fyr700,00
ir 1919)
................................................................................ —
6000,00
— Skaftfellingabáts 1919 (Endurveiting) .................................. —
1000,00
— Austfjarðabáts 1919 (Endurveiting)
..................................
Viðbótarstyrkur til vjelbátaferða um ísafjarðardjúp, 11000 kr.
hvort árið ........................................................................................ — 22000,00
Til styrktar bátaferðum á flóum og fjörðum kring um land — 80000,00
3000,00
Aukafjárveiting til Breiðafjarðarbáts fyrir árið 1921.................. —
Ti! mótorbátaferða frá Reykjavík til kauptúnanna í Árnessýslu,
alt að ’/s flutningskostnaðar.........................................................
5000,00
Styrkurinn veitist eftir tillögu sýslunefndar Árnesinga.
Aukafjárveiting til Rangárbáts árið 1921, alt að b'3 flutningskostnaðar ........................................................................................ —
8000,00
Til bátaferða á Hvalfirði................................................................. —
1000,00
Til mótorbátsferöa frá Hornafirði norður á bóginn, í sambandi
við ferðir Sterlings og Goðafoss ..................................................
8000,00
Styrkurinn veitist eftir meðmælum sýslunefndar
Austur-Skaftafellssýslu.
Til mótorbátsferða milli Grímseyjar og lands árið 1921, alt að
1000,00
Styrkurinn veitist eftir tillögum sýslunefndanna í Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslum.
Til mannflutningaferða milli Borgarness og Revkjavíkur á hentugum tímum, alt að
................................................................. —
2500,00
Til Eimskipafjelags íslands, fyrir áætlunarferðir skipsins Goðafoss árið 1921, alt að
.................................................................
60000,00
Styrkurinn miðast við 3 ferðir út og 4 ferðir utan frá
3. júlí til ársloka milli Reykjavíkur og Kaupmannahafnar, með
áskildum viðkomum austanlands og norðan.
Til að kaupa símastöðvarhús í Vestmannaeyjum .................. — 50000,00
Til endurbyggingar vitanna í Sandgerði
.................................. — 10000,00
Til endurbyggingar og endurbóta á Arnarnesvita við lsafjarðarðjúp ................................................................................................ — 20000,00
Til breytÍDga og aðgerða á Elliðaeyjarvita.................................. — 25000,00
Til Gests Guðmundssonar, vitavarðar við Arnarnesvitann, lífeyrir sökum meiðsla við vinnu í þarfir starfsins
.................. —
400,00
Samtals

Sem viðbót við
110153 kr. 24 a.

6. gr.
14. gr. fjárlaganna

kr. 310900,00

(kirkju- og kenslumál) veitast
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Í. Til húsabóta á þrestssetrinu Útskálum
... .......................... kr.
2. Styrkur til að reisa hús á prestssetrinu Stað í Grunnavík......... —
Þessar fjárveitingar eru bundnar því skilyrði, að húsin
verði jarðareign.
3. Dýrtíðarbætur til háskólaritara .................................................. —
4. Til likhúss handa háskólanum
.................................. .......... —
5. Til utanfarar rektors mentaskólans
.......................................... —
6. Dýrtíðaruppbót á námsstyrk mentaskólanemenda 1921 .......... —
7. Kostnaður við starf mentamálanefndar........................................ —
8. Aðgerð og málning mentaskólans................................................. —
9. Launabætur til kennaranna Sigurbjörns Á. Gíslasonar og Guðmundar Kristjánssonar fyrir 1920.................................................. —
10. Þóknun til Svbj. Egilsonar fyrir fyrirlestrahald við Stýrimannaskólann............................................................................................... —
11. Utanfararstyrkur skólastjórans á Eiðum .................................. —
12. Uppbót á borgun fyrir smíða- og dráttlistarkenslu á Hólum og
Hvanneyri ........................................................................................ —
13. Fyrir bætur á Hólum í Hjaltadal með hjáleigunni Hofi og umbætur á bústofni þar
................................................................. —
14. Skrifstofukostnaður fræðslumálastjóra.......................................... —
15. Uppbótarstyrkur til unglingaskólans á Núpi í Dýrafirði.......... —
16. Til unglingaskólans í Hjarðarholti
.......................................... —
17. — Hvítárbakkaskólans, viðbótarstyrkur .................................. —
18. — Flensborgarskólans, viðbótarstyrkur
.................................. —
19. Fyrir aðgerð á daufdumbraskólanum.......................................... —
20. Kenslu- og utanfararstyrkur blindrar stúlku, gegn því, sem til
vantar, annarsstaðar frá................................................................. —
21. Til Páls Erlingssonar sundkennara, i viðurkenningarskyni
—
Samtals

8000,00
8000,00

600,00
4000,00
2500,00
3000,00
10000,00
25500,00
3000,00
300,00
3000,00
3600,00
19703,24
1200,00
2000,00
3000,00
3000,00
5450,00
1500,00
1000,00
1800,00

kr. 110153,24

7. gr.
Sem viðbót við 15. gr. fjárlaganna (visindi, bókmentir og listir) Veitast
107490 kr. 52 a.
1. Til útgáfu minningarrits landsbókasafnsins
.......................... kr.
4500,00
2. Styrkur til dr. Jóns Þorkelssonar, til útgáfu fornbrjefasafnsins,
800 kr. hvort árið ......................................................................... —
1600,00
3. Styrkur handa sama manni, til að sækja fund norrænna sagnfræðinga í Kristíaníu
................................................................. —
1200,00
4. Styrkur banda dr. Jóni Aðils, í sama skyni
.......................... —
2500,00
5. Styrkur handa magister Boga Th. Melsted, í sama skyni
... —
400,00
6. Styrkur til Kvenrjettindafjelagsins, til að sækja alþjóðafund
Kvenrjettindasambandsins í Sviss................................................. —
2500,00
7. Viðbót við utanfararstyrk Sigfúsar Einarssonar
.................. —
1500,00
8. Til að fullgera hús yfir listaverk Einars Jónssonar
.......... — 50000,00
Flyt

kr.

64200,00
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Fluttar
9. Til Einars Jónssónar myndhöggvara, í viðnrkenningarskyni ...
10. Fyrir aö flytja mold í kirkjugarðinn í Reykjavík og fyrir landspildu undir hann .........................................................................
11. Til að gefa út þýðingu af fyrri hluta Göethes Fausl
..........
12. Til Jóh. L. L. Jóhannssonar. Endurgreiðslaá prentkostnaði...
13. Til sama, dýrtíðaruppbót
.........................................................
14. Til Steins Emilssonar, til fullnaðarnáms í Þýskalandi (lokaveiting)........................................................................................... —
15. Til Valdemars Sveinbjörnssonar iþróttanema (lokaveiting) ...
16. Til Brynjólfs Stefánssonar verkfræðinema,til framhaldsnáms
17. Til hjónanna Arnórs Sigurjónssonar og Helgu Kristjánsdóttur,
til fullnaðarnáms
.........................................................................
18. Til Steins Steinssonar verkfræðinema, til að ljúka námi ......
19. Til Ásmundar Sveinssonar, námsstyrkur ..................................
20. Styrkur til Jóhannesar Kjarvals listmálara............................ —
Samtals

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

kr.
—

64200,00
2000,00

— 23065,19
—
2500,00
—
725,33
—
3000,00

—
—
—
—
—

2000,00
1500,00
2000,00
2000,00
2000,00
1000,00
1500,00

kr. 107490,52

8. gr.
Sem viðbót við 16. gr. fjárlaganna (verkleg fyrirtæki) veitast 251972 kr. 40 a.
Styrkur til Jóns H. Þorbergssonar, til utanfarar í ullarmatserindum
........................................................................................ kr.
1000,00
Til aðgerðar sjóvarnargarðs á Siglufirði
.................................. —
6000,00
Utanfararstyrkur Jóhanns Fr. Kristjánssonar .......................... —
2500,00
Dýrtíðaruppbætur til sama manns 1920 og 1921
—
7719,90
Til Búnaðarfjelagsins, til verkfærasýningar.................................. — 20000,00
Til Einars Sæmundssonar skógarvarðar, launabætur fyrir 1920 —
440,00
Dýrtíðaruppbætur handa starfsmönnum Búnaðarfjelags íslands,
Garðyrkjufjelags íslands, Búnaðarsambandanna og Fiskifjelags
íslands............................................................... ........................... — 56000,00
Til skógræktar (eftirgjöf á láni) ................................................. —
5000,00
Styrkur til heimilisiðnaðarfjelaga 1919 (Endurveiting) .......... —
1000,00
Til heimilisiðnaðarsýningar í Reykjavík
.................................. —
2000,00
Fyrir mulningsvjel ......................................................................... —
1000,00
Til Skeiðaáveitunnar, 1 4 kostnaðar
......................................... — 29000,00
— erindreka á Spáni og Ítalíu, 20000 kr. áári
................... — 40000,00
Til sýslusjóða Mýra- og Borgarfjarðarsýslna, upp í kostnað við
rannsókn Andakílsárfossanna, alt að .......................................... —
5000,00
þó ekki yfir helming kostnaðar.
Til brvggjugerðar á Akranesi, þó ekki yfir einn þriðja kostnaðar —
8000,00
Styrkurinn er veittur hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps,
og skal bryggjan vera lil almenningsnota. Verkið sje framkvæmt eftir áætlun, er ríkisstjórnin lætur gera, og með eftirliti
af hennar hálfu.
Flyt kr. 184659,90
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Fluttar kr. 184659.90

16. Til aðstoðarmanns húsagerðarmeistara 1921............................... —
17. Til viðgerðar bátabryggju á Blönduósi, þó ekki yfir einn þriðja
kostnaðar, alt að............................................................................... —
18. Styrkur til bæjarsjóðs Vestmannaeyja, til þess að halda úti
björgunarskipinu »Þór« frá 1. jan. til 1. maí 1921, þó ekki
yflr helming kostnaðar, alt að......................................................... —
Samtals

8312,50
19000,00

40000,00

kr. 251972,40

9. gr.
Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (eftirlaun og styrktarfje) veitast
20006 kr. 57 a.
1. Til Sigurðar Jónssonar fyrv. atvinnumálaráðherra.................... kr. 12619,90
2. Uppbót á eftirlaunum frú Sigriðar Hjaltadóttur............................. —
900,00
3. Uppbót á eftirlaunum frú Ingileifar Aðils ..................................... —
500,00
4. Uppbót á eftirlaunum prestsekkjunnar Ingibjargar Sigurðardóttur ................................................................................................ —
240,00
5. Eftirlaun handa frú Guðrúnu Runólfsdóttur, ekkju sr. Matthiasar Jochumssonar, 2000 kr., ásamt dýrtíðaruppbót eftir
launalögum........................................................................................ —
4746,67
6. Til Kristinar Grimsdóttur, helmingur af styrk þeim, sem syni
hennar, Jóhannesi Helgasyni, var veitlur í 62. lið 15. gr. núgildandi fjárlaga................................................................................ —
1000,00
Samtals

kr.

20006,57

10. gr.

Sem viðbót við 19. gr. fjárlaganna (óviss útgjöld) veitast 223000 kr.
1. Kostnaður vegna fyrirhugaðrar komu Hans Hátignar konungsins og Hennar Hátignar drotningarinnar .................................. kr. 200000,00
2. Styrkur handa Sigurði Jónssyni trjesmið, Berlin
.................. —
500,00
3. Styrkur til Ara sýslumanns og bæjarfógeta Arnalds, 9500 krónur, Sigvalda hjeraðslæknis Kaldalóns, 8000 krónur, og Kristjáns hjeraðslæknis Kristjánssonar, 5000 krónur, til þess að
leita sjer heilsubótar........................................................................ — 22500,00
Samtals

kr. 223000,00

11- gr.
Stjórninni er heimilt
1. að ábyrgjast nauðsynleg rekstrarlán handa Landsbankanum.
2. að ábyrgjast alt að 325 þúsund kr. viðbótarlán fyrir Reykjavíkurkaupstað til
raforkuveitunnar.
3. að lána Guðmundi sýslumanni Björnssyni í Borgamesi alt að 60000 krónum,
til þess að reisa þar íbúðarhús, þó ekki yfir */» hluta alls byggingarkostnaðar, gegn þeirri ábyrgð, er stjórnin tekur gilda. Lánið er veitt til 40 ára
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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4.

5.

6.

7.

og ávaxtast með 6%. Skal það standa afborgunarlaust fyrstu 2 árin, en endurgreiðist siðan ineð jöfnum afborgunum á 38 árum.
að lána Reykhóla-, Geiradals- og Gufudalshreppum 8000 krónur, til að kaupa
fyrir jörð til læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skal veitl gegn ábyrgð
sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 30 árum.
að láta virkja og starfrækja á ríkiskostnað silfurbergsnámuna í Helguslaðafjalli, og að taka alt að 70000 kr. lán lil slofnkoslnaðarins, gegn veði í námunni sjálfri. Rentur og afborganir af láninu teljast með árlegum rekstrarkostnaði, en mismunur á tekjum og gjöldum námunnar færist á landsreikning
árlega.
að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs alt að 80000 kr. lán, er bæjarstjórn Vestmannaeyja kann að taka fyrir hönd bæjarsjóðs Vestmannaeyja til að greiða
rekstrarkostnað björgunarskipsins »Þórs« árið 1920.
Að verja fje til að leggja slitlag úr efninu »Terrazzo« á gólfln í listasafnshúsi
Einars Jónssonar, í safnahúsi ríkisins og öðrum opinberum byggingum, eftir
þvi sem þörf krefur.

(B. XV, 9).
Ed.

519. Nefndarállt

um frv. til iaga um kosningarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með, að frv. verði samþykt með nokkrum breytingum. 2.
landsk. er ósamþykkur 1. brtt. a. Að öðru leyti verður gerð grein fyrir afstöðu
nefndarinnar i fiamsögu.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr.
a. Aftan við 1. málsgr. bætist:
enda ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk.
b. Önnur málsgr. orðist þannig:
Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni
sínum.
2. Við 2. gr.
Orðin »5. gr. laga nr. 75, 22. nóv. 1907« falli niður.
Alþingi, 7. maí 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form. og ritari.

Jóh. Jóhannesson.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.
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(B. LXIII, 1).
Nd.

520. Frnmvarp

til laga um seðlaútgáfurjett o. fl.
Flutningsuienn: M. J. Kristjánsson, Jón A. Jónsson og Sveinn Ólafsson.
1. gr.
Til 31. mars 1923 skal seðlaútgáfu í ríkinu bagað þannig:
Rikissjóður gefur út og lánar Landsbankanum 3 milj. kr. í seðlum. Það
sem umfram er 3 miljónir króna í seðluin í umferð, þá er lög þessi öðlast gildi,
má Islandsbanki gefa út, en þó aldrei hærri upphæð en 5 miljónir króna. Ríkisstjórnin gefur út þá seðla, sem bún álítur þurfa til að fullnægja viðskiftaþörfinni,
nmfram 8 miljónir.
2. gr.
Seðlar rikissjóðs, sem i 1. gr. getur, skulu fyrst um sinn trygðir á sama
hátt og seðlar þeir, er gefnir hafa verið út samkv. lögum nr. 14, 18. sept. 1885,
og lögum nr. 2, 12. jan. 1900, og hafa sama rjett að öllu leyti. í*ó skulu viðbótarseðlar þeir, er um getur i 1. gr., sem ríkissjóður kann að gefa út umfram
3 miljónir króna, trygðir af Landsbankanum samkvæmt fyrirmælum þeim, er
gilda um tryggingu fyrir seðlum íslandsbanka, sbr. lög nr. 66, 10. nóv. 1905.
Landsbankinn greiðir rikissjóði eftir á við hver áramót 2 °/o af þeim 3 milj. kr.,
er uin getur í 1. gr., að telja frá þeim degi, er lög þessi ganga í gildi, en ekkert
gjald greiðist af viðbótarseðlunum. Gjald til byggingarsjóðs fellur burt. Um gerð
seðlanna, prentunarkostnað þeirra og annað, sem að þeim lýtnr, fer eftir gildandi
fyrirmælum.
3. gr.
Ef þörf er á, getur stjórnarráðið gefið nánari fyrirmæli um seðlaskifti
þau, er ræðir um í 1. gr., og eru báðir bankarnir skyldir að hlíta þeim
fyrirmælum.
4. gr.
Leyfistími Islandsbanka er á enda 31. des. 1933. Á timabilinu frá 31.
mars 1923 og til enda leyfistímans skal bankinn draga inn seðla sína alla,
þannig, að sem næst jafnhá fjárhæð sje dregin inn á ári hverju og tekin úr
viðskiftaveltu. Ef ágreiningur rís um þetta milli bankanna, sker stjórnarráðið úr,
svo að bindandi er fyrir þá.
Seðlaútgáfa sú, sem á þennan hátt losnar, hverfur á þessu tímabili til
rikisins, er þá gefur út seðla eins og viðskiftaþörfin krefur, eftir Iagafyrirmælum,
er sett skulu fyrir 31. mars 1923, og skal i þeim lögum meðal annars skipað
fyrir um tryggingu fyrir þeim seðlum, er ríkissjóður gefur út, svo og um gjald
til rikissjóðs af þeim seðlum, er hann lánar Landsbankanum.
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5. gr.
íslandsbanka er skylt að selja Landsbankanum, með nafnverði, það af
gullforða sínum, er losnar við þaö, að hann afhendir rikissjóði seðlaútgáfurjett
sinn samkvæmt ákvæðum 1. og 4. gr., í hlutfalli við gulltryggingarákvæði laga
nr. 66, 10. nóv. 1905, og má hann því eigi lála neitt af forða þessum af hendi,
nema hann liafi áður boðið Landsbankanum hann til kaups, með fyrnefndu verði,
og Landsbankinn neitað að kaupa. Gigi má íslandsbanki heldur á neinn hátt
binda þennan forða þannig, að Landsbankinn geti eigi fengið hann, ef hann þarf
hans tif Iryggingar seðlum sinum.
6. gr.
Ákvæðin í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, um gjald tslandsbanka til ríkissjóðs, haldist óbreytt, en önnur gjaldaákvæði falli niður.
7. gr.
Allir þeir seðlar íslandsbanka, sem eru i umferð á hverjum tfma, skulu
trygðir með málmforða samkvæmt því, sem fyrir er mælt i lögum nr. 66, 10,
nóv. 1905.
8. gr.
Rikisstjórninni heimilast að lána íslandsbanka, til bráðabirgða, alt að 5
miljónum króna, gegn þeim tryggingum, er hún telur hæfilegar.
9- gr.
íslandsbanka er beimilt að auka hlutafje sitt um 1000/o eða meiia, á þann
veg, að ríkissjóður leggi fram hlutafjáraukann.
Vilji rikið nota sjer þennan rjett til hlutakaupa í bankanum, skal verð
hinna nýju hlutabrjefa ákveðið af 5 mönnum, 2 kosnum af sameinuðu Alþingi,
með óhlutbundnum kosningum, 2 af hluthöfum íslandsbanka, og oddamanni, er
hæstiijeltur tilnefnir. Nefndarmenn þessir hafa óskoraðan rjett til að rannsaka
skjöl og bækur bankans og útbúa hans, og meta þeir verð hinna nýju hlutabrjefa eftir þeirri rannsókn.
10. gr.
Nú hefir matsgerð farið fram eftir 9. gr., og ákveður Alþingi þá, hvort
hlutakaup skuli gerð og hve mikil. Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni
skulu engar vera, að þvi er snertir hlutaeign ríkissjóðs.
11- grMeðan íslandsbanki hefir með höndum seðlaútgáfu í rfkinu, skuldar þvf
eða það er i ábyrgð hans vegna, skal ríkisstjórnin skipa tvo af þremur bankastjórum bankans; sama gildir og, ef ríkissjóður gerist hluthafi í bankanum samkvæmt 9. og 10. gr.
12. gr.
íslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sina, með
þeim fresti og á þann hátt, er stjórnarráðið samþykkir. Helmingur andvirðis
þeirra hinna yngri seðla, sem eigi koma fram til innlausnar, rennur í ríkissjóð.
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Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátt, að sannað er,
hversu miklu nemur, og rikissjóður á að bera skaðann, og er það þá samningamál milli bankans og stjórnarráð3ins, hversu fer um andvirði þeirra seðla.
13. gr.
Leyfisbrjef bankans frá 5. nóv. 1902 heldur gildi sinu, að þvi leyti sem
lög þessi breyta því eigi.
14. gr.
Þegar Landsbankinn fær i sínar bendur seðlaútgáfurjettinn, samkvæmt
lðgum þessum, skal stofnað bankaráð við bankann, er skipað sje 5 mönnum.
Ríkisstjórnin skipar bankaráðið eftir tillögum frá Búnaðarfjelagi íslands, Fiskifjelagi íslands, Sambandi ísl. samvinnufjelaga og Verslunarráði íslands, þannig
að bver af þessum stofnunum bendir á 2 menn, sem rikisstjórnin velur á milli,
en 5. maðurinn skal vera atvinnumálaráðherrann, og skal hann jafnframt vera
formaður bankaráðsins. Bankaráðsmennirnir skulu allir vera búsettir i Reykjavík og skipaðir til 5 ára i senn, og hafa 2000 kr. i árslaun hver, er bankinn greiðir.
Stjórnarráðið ákveður með reglugerð verksvið bankaráðsins, að fengnum
tillögum Landsbankans.
15. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 16, 18. mai 1920,
svo og öll önnur lagaákvæði, er fara i bága við þau.
16. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda þegar bluthafar Islandsbanka hafa á
lögformlegan hátt samþykt skipulag það, er að framan greinir, en falla úr gildi
30. sept. 1921, ef slíkt samþykki hefir þá eigi náðst.

Greinargerð.
Óhjákvæmilegt virðist að koma bráðabirgðaskipun á starfshátt íslandsbanka, eða styðja bann til að koma á aftur viðskiftum ufan lands og innan.
Þetta verður tæplega gert án fjárframlaga frá hendi rikisins, eftir viðhorfinu á
þessari stundu, og eru fjárframlögin eftir frumvarpi þessu hugsuð i lánsformi,
gegn tryggu veði frá hendi bankans.
En jafnknýjandi og bráðabirgðaskipunin virðist einnig sú ráðstöfun á
seðlaúlgáfurjettinum, sem varnað geti ríkinu eftirleiðis frá því, að eiga mest
sitt traust i viðskiftamálum undir seðlabanka, sem bygður er upp af útlendu
hlutafje.
Fyrir þvi er ráðstöfun seðlaútgáfurjettarins sett hjer í samband við
bráðabirgðaráðstöfunina, svo að hvorttveggja geti unnist i senn, ef mögulegt er.
Hjer þarf ekki frekar að gera grein fyrir þeirri hættu, sem stafað getur af framkvæmdaleysi um þetta mál og skipulagsleysi seðlaútgáfurjettarins, bæði fyrir
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viðskiftin alment og Landsbankann, sem nú er í hættu hafður um þau útlendu
viðskifti vegna vanmættis íslandsbanka, starfandi með íslandsbanka-seðlum, en
sjálfur sneyddur rjettinum til seðlaútgáfu; ákvæðin um hlutakaup rikisins í fslandsbanka eru sett vegna þess möguleika, að ástæðurnar kynnu að gera það
nauðsynlegt, er tryggileg rannsókn hefði leitt í Ijós, að það væri hættulaust öllum hagsmunum rikisins. En ákvörðun um þetta virðisl rjettast að liggi undir
Atþingi.
Vjer lítum svo á, að hver sú skipun, sem gerð er á málum íslandsbanka
af hálfu ríkisins, verði jafnframt að leiða til þess, að stjórn hans hverfi undir
ríkisvaldið, og þess vegna höfum vjer tekið ákvæði um það inn í frumvarpið.
Vjer höfum reynt að sameina í frumvarpi þessu allar þær tillögur, sem
fram hafa komið á þinginu um úrslit málsins og annars virðast geta leitt til
sæmilegrar úrlausnar á því, en bætt þar við og breytt, er oss virtist nauðsyn
til bera.
Vjer teljum þá meðferð á bankamálunum, sem felst í frv. þessu, liklegasta
til að koma þeim í sæmilegt horf og íslandsbanka í starfhæft ástand, en án
einhvers sliks atbeina frá rikinu virðast Hkurnur litlar um að hann taki upp
erlend viðskifti og vinni ætlunarverk sitt.

(B. LVI, 3).
Nd.

521. Breytlngartillaga

við frumvarp til laga um Sildveiðifjelag íslands.
Frá Gunnari Sigurðssyni.
1. 1. grein orðist svo:
Hver sá, er veiða vill i landhelgi síld til útflutnings, eða verka útflutningssild í landi eða landhelgi, skal hafa til þess sjerstakt leyfi frá rikisstjórninni.
2. 2., 3. og 4. gr. falli burt.
3. 2. málsgrein 5. greinar orðist svo:
í fjelagsstjórn eiga sæti 5 menn; af þeim skipar rikisstjórnin formann, en
fjelagið kýs 4 meðstjórnendur.
4. Við 9. gr.
t stað orðanna «50 smálestir« komi:
10 smálestir.
5. Aftan við 10. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Lög þessi skulu endurskoðuð á næsta reglulegu Alþingi.
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(B. XLI. 3).
Ed.

522. Frumvarp

til laga um breytingu á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919 [Launalög].
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.
Verðlagsskrá sú, sem ræðir um í 33. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, skal
sett tvisvar á ári, 1. júní og 1. desember, i fyrsta sinni 1. júni 1921, og gildir
hún fyrir næsta misseri á eftir.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

(A. XXVIII, 11)
IWd.

523. Frumvarp

til laga um bifreiðaskatt.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. gr.
Af bifreiðum, sem notaðar eru til mannflutninga, skal árlega greiða í
skatt til rikissjóðs 8 kr. af hverri hestorku vjelarinnar.
Sama gjald greiðist af reiðhjólum með hreyfivjel.
2. gr.
Bifreiðar, sem eingöngu eru notaðar til ftutninga, greiða fjórðung gjalds
þess, er ræðir um í 1. gr.
3. gr.
Undanþegnar skatti þessum eru bifreiðar erleudra sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi islenskir ríkisborgarar.
Enn fremur eru undanþegnir þessum skatti vagnar, sem renna á spori
eða eru notaðir eingöngu af slökkviliði.
Stjórnarráðið getur uudanþegið skatti þessum bifreiðar, sem eingöngu
eru notaðar í opinberar þarfir.
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4. gr.

Skattur þessi fellur í gjalddaga 1. júlí ár hvert, í fyrsta skifti 1922, og
innheimtist aí lögreglustjóra þar, sem bifreió eða bifhjól er skrásett. Gjaldskylda telst frá afhendingu bifreiðarmerkis, ef um nýskrásetta bifreið er að
ræða, en ella frá 1. júlí 1921, og reiknast skatturinn hlutfallslega fyrir part úr
ári, hvort sem svo stendur á, að merki hefir verið afhent á gjaldárinu eða
gjaldskyld bifreið hefir ónýtst. Skatturinn telst aðeins fyrir heila mánuði,
þannig að 15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minna broti skal slept.
Skattinn skal sá greiöa, sem er eigandi á gjalddaga eða siðast var eigandi,
ef bifreið er ónýtt.
Skatturinn hefir lögtaksrjett, enda er bifreiðin að veði fyrir honum, og
gengur það veð fyrir öðrum veðum.
5. gr.
Lögreglustjórar innheimta skattinn, og fer um reikningsskil eftir þvi,
sem stjórnarráðið skipar fyrir.
Af skattinum skal stofna sjerstakan sjóð, sem Iandsstjórnin geymir.
Heimilt er að verja fje úr sjóðnum, eftir tillögum vegamálastjóra, til þess að
greiða aukakostnað, er af því stafar að gera slitlag á vegum utan kaupstaða
úr grjótmulningi, tjörusteypu eða öðru efni, er hæfir umferð bifreiða, þegar
slíkir vegfc eru endurbygðir eða endurnýja þarf slitlag þeirra. Skulu þeir
vegir ganga fyrir, þar sem mest er umferð bifreiða.

(B. XXXV, 8).

K<1.

524. Frumvarp

til laga um hvíldartíma hásela á islenskum botnvörpuskipum.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
Þegar botnvörpuskjp, sem skrásett er hjer á landi, er í höfn við fermingu eða afiermingu, fer um vinnu háseta eítir þvi, sem venja hefir verið,
nema annars sje getið i ráðningarsamningi háseta.
2. gr.
Þá er skip er að veiðum með botnvörpu, skal jafnan skifta sólarhringnum i 4 vökur. Skulu ’/< hlutar háseta skyldir að vinna í einu, en */< hluti
þeirra eiga hvild, og skal svo skifta vökunum, að hver háseti hafi að minsta
kosti 6 klst. óslitna hvíld i sólarhring hverjum.

Þingskjal 524—525

1257

Fyrirfram gerðir samningar um lengri vinnutima i senh en fyrir er
mælt í þessari grein eru ógildir, en ekki skal það talið brot á ákvæðum
hennar, þó háseti, eftir eigin ósk í einstök skifti, vinni lengur í senn en þar
er um mælt.
3. gr.
Engin af fyrirmælum 1. og 2. gr. gilda, þá er skip er i sjávarháska eða
lif skipshafnar í hættu.
4. gr.
Skipstjóri ber ábyrgð á þvi, að fyrirmælum þessara laga sje fylgt.
5- gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 1000—10000 kr. Mál út af
slíkum brotum skulu rekin sem almenn lögreglumál.
6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.

(A. VII, 12).
B<I.

525. lírey tingartillaga

við breytingartill. á þskj. 477 (Tekjuskattur).
Flutningsm.: Magnús Jónsson.
Brtt. orðist svo:
Við 13. gr. Fyrir wupphæð skattfrjáls. Enn fremur framfærslueyri« í 1. málsgr.,
komi:
upphæð skattfrjáls. Upphæðir þessar skal á ári hverju hækka
eftir sama hlutfalli sem gildir um dýrtíðaruppbót starfsmanna ríkisins, ef tekjur skattþegns nema 10000 kr. eða minnu. Enn fremur
skal frá draga.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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5*6. Fruiinarp

Ed.

til fjárlaga fyrir árið 1922.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. KAFLI.
Tekj ur.

1. gr.
Árið 1922 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2.-5.
gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

kr.
.—----------1.
2.
3.
4.

Ábúðar- og lausafjárskatlur .........................................
Húsaskattur.........................................................................
Tekjuskattur
.................................................................
Dýrtíðar- og gróðaskattur.................................................

100000
40000
400000
50000

5.
6.
7.
8.

Aukatekjur.........................................................................
Eríðafjárskattur.................................................................
Vitagjald
.........................................................................
Leyfisbrjefagjöld.................................................................

120000
17000
100000
8000

kr.

590000

245000
500000

9. Útflutningsgjald................. i ..........................................
10. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vín,
ávaxtasafi og límonade)..................................................
11. Tóbakstollur.......................................................................

125000
400000

Flyt ...

525000

1335000
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kr.
Flutt ...
12, Kaffi- og sykurtollur.........................................................
13. Vörutollur .........................................................................
14. Annað aðflutningsgjald .................................................
15.
16.
17.
18.

Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð ..........................
Stimpilgjald.........................................................................
Pósttekjur .........................................................................
Símatekjur.........................................................................

525000
525000
750000
60000

........

kr.
1335000

1860000
10000
1500000
240000
1000000
2740000

Samtals ...

..........

5945000

kr.

kr.

3. gr.
Tekjur af fasteignum og skipum rikissjóðs eru taldar:

1.
2.
3.
4.

30000
50
10000
350000

Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs, alls ..................
Tekjur af kirkjum .........................................................
Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaöafjalli. ...
Tekjur af skipnm .........................................................
Samtals ...

..........

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áællað:
1
kr.
1. Tekjur af íslandsbanka .................................................
2.
—
— Landsbankanum:
a. Árgjald.........................................................................
b. Ágóðahluti .................................................................

390050

kr.
70000

7500
68000

3. Tekjur af Ræktunarsjóði............................... ..................

75500
20000

Flyt ...

165500
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kr.

165500

Flutt ...
4. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyplum samkvæmt
lögutn nr. 14, 9. júlí 1909 ...............................................
5. Væntanlega útdregið af þeim brjefum..........................
6. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi íslands .................................................................................
7. Vextir af innstæðum í böukum ..................................
8. Greiðslur frá Landsversluninni
..................
.........
Samtals ...

kr.

41000
15000
6000
5000
240000
..........

472500

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og eudurgjöld er talið:
kr.
1. Óvissar tekjur .................................................................
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna..................
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur........................
Samtals ...

kr.
20000
400
2000

..........

22400

II. KAFLI.
G j ö 1 d.

6. gr.
Arið 1922 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í
7.—19. gr.
7. gr.
Greiðslur af Iánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið
1629470 kr. 95 a.
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kr.
Vextir:
1. 4 °/o lán úr ríkissjóði Danmerkur, 500000 kr.
tekið 1908 til 15 ára til simalagninga..................
2. 41/’ °/« lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum,
1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. flokks
bankavaxtabrjef Landsbankans...............................
3. 4l/2 °/o lán hjá lífsábyrgðarstofnuninni i Kaupmannahöfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára,
til að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Landsbankans........................................................................
4. 4l/2 °/o Ián bjá dönskum bönkum, 500000 kr.,
tekið 1912 til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda
(Reykjavikurhöfn o. fl.) ..........................................
5. Ritsimalánið 1913, 4 °/o og endurborgun á 30
árum, tekið lijá mikla norræna ritsímafjelaginu...
6. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára,
með bankavöxtum bjá Landsbankanum, að upphæð 100000 kr.
7. 5 % lán, tekið til simalagninga 1917 hjá mikla
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára 500000 kr. ...
8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum,
2 milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir Vs °/o
hærri en forvextir þjóðbankans danska................
9. Lán til ritsima, tekið i Landsbankanum 20. jan.
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr.......
10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918
með útlánsvöxtum hjá íslandsbanka, að upphæð
1 milj. kr.....................................................................
11. Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með
5 °/o vöxtum, 2//s milj. kr........................................
12. Lán hjá Haskóla íslands, tekið 10. jan. 1919
með 5 ’/o vöxtum, aíborgunarlaust, að upphæð
1 milj. kr.....................................................................
13. Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919
með 5 °/o vöxtum til 20 ára, 4(2 milj. kr............
14. Innlent lán 1. júlí 1920 með 5l/2 °/o vöxtum til
20 ára, 3 milj. kr.......................................................

kr.

3333,34

38812,50

7968,75

9000
16739,83

6400
23055,50

92000
5712

48000
50000

50000
196875
152625
700521,92

Afborganir:
1. Af láninu frá 1908
2. — —
— 1909

..................................................
..................................................
Flyt ...

33333,34
50000
83333,34 700521,92
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kr.
Flutt ...
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Af
—
—
—
—
—
—
—
—

láninu frá 1912 ..........................
—
— 1912 ..........................
— 1913 ..........................
—
— 1916 ..........................
ritsímaláni 1917 ..........................
skipakaupaláni ..........................
ritsímaláni Landsbankans..........
íslandsbankaláni 1918..................
láni danskra banka 1919 ..........
innlenda láninu 1920 ..................

Framlag til Landsbankans, 9. greiðsla ..

kr.

83333,34 700521,92
8333,33
33333,33
12251,19
4000
9297,84
200000
3400
100000
225000
150000
828949,03

100000

..................
Samtals ...

..........

1629470,95

kr.

kr.

8. gr.

60000

Borðfje Hans Hátignar konnngsins..........................

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:
kr.
1. Til alþingiskostnaðar
..................
2. — yfirskoðunar landsreikninga

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

•••

kr.

270000
6000
276000

Samtals ...

... ...

276000
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10. gr.
Til ráðuneytisins o. fl. er veitt:
kr.

kr.

A.
j
j
í

1. Til ráðherra:
a. Laun.................................................................
b. Til risnu..........................................................
2.
3.
4.
5.
6.

30000
4000

Til utanferða ráðherra .................................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins..................................
Annar kostnaður...............................................................
Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ..........................
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráðherrabústaðnum.................................. ...........................

34000
9000
105000
30000
20700
3000
201700

j
j

j
!
]
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.
Hagstofa íslands.
Laun hagstofustjóra.................................
— aðstoðarmanns.................................
Pappír, prentun og hefting hagskvrslna
Prentun evðublaða ................................
Húsaleiga, hiti og ljós m. m..................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .........

9500
7700
12000
2000
4500
20000
55700

c.

Gjöld í Kaupmannahöfn.
Til sendiherra:
a. Laun...................................................... .........
b. Til húsaleigu....................................... .........
c. — risnu............................................... .........
d. — skrifstofuhalds............................... .........

12000
2000
2000
16000
32000
12000
4000

Fyrir meðferð utanríkismála.................
Ríkisráðskostnaður .................................

48000
Samtals ...

305400
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11. gr.
Til gjalda við dómgæsluna og lögreglustjórnina o. fl. er veitt:
kr.
A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.
1. Hæstirjettur:
a. Laun dómara.................................................
b. — ritara ..................................................
c. Annar kostnaður ..........................................

kr.

52500
7700
3000

2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra .........
3. — hreppstjóra..................................................... .........
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:
27720
a. Laun...............................................................
b. Húsaleiga
.................................................
3000
3000
c. Hiti, ljós og ræsting ..................................
2000
d. Ýms gjöld ..................................................

63200
185000
39600

35720
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík
a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtu29700
manns .........................................................
b. Laun 3 tollvarða.........................................
19800
c. Húsaleiga
.................................................
6500
d. Hiti og ljós.................................................
1800
e. Ýms gjöld .................................................
12000
69800

6.
7.
8.
9.
10.

Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og lögreglustjóra í Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar eftir
reglum launalaganna.
Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara Dæjarfógeta .................................... ..................................
Til hegningarhússins í Revkjavík og viðhaldskostnaðar fangelsa ....................................................... .........
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. 71. ...
Borgun til sjódómsmanna . ...
...................... .........
— — setu- og varadómara ....................... .........

80000
20000
12000
600
400
506320

B.
Ymisleg gjöld.
1. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. ...

900

Flyt .. 900

•«• • • t

506320

Þingskjal 526

1265

kr.

kr.
Flutt ...
900
b. Til pappírs og prentunar..........................
15000
c. Til kostnaðar við sending með póstum...
1200
— —---- .
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir
burðareyri undir embættisbrjef..................
20000
b. Fyrir embættisskeyti .................................
60000

506320

17100

80000
Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar
opinberar byggingar..........................................
Til embættiseftirlitsferða.................................. ... . ■ .
Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoðun á skipamælingum........
..................
Til landhelgisgæslu .......................................... ..........
Gjöld til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðiugar.........
Gjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv.
1905 ............................... .................................

8000
6000
500
40000
1500
75000
228100

Samtals ...

..........

734420

12. gr.
Til gjalda við læknaskipunina er veitt:
kr.

kr.

1. Laun ................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ...
3. Styrkur til ibúa Ólafsfjarðar í Eyjafjarðarsýslu, til að
vitja læknis........................................................................
4. Styrkur til hreppsbúa í Kolbeinsstaða-, Eyja- og
Miklaholtshreppi I Hnappadalssýslu, lil að vitja læknis.
til hvers hrepps 200 kr. á ári........................................
5. Styrkur til hreppsbúa í Árneshreppi í Strandasýslu,
600 kr., og Bæjarhrepps í sömu sýslu, 300 kr., til
að vitja læknis.................................................................
Styrkurinn til Árneshrepps fellur niður þegar læknir
sest að i Reykjarfjarðarhjeraði.

282360
3900

Flyt ...

288360

Alþt. 1921. A. (33. löggiat'arþing).

600

600

900

159

1266

Þingskjal 526
kr.

kr.

6.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Flutt ...
Styrkur til Öræfinga, til að leita sjer læknishjálpar ...
Styrkur til hreppsbúa í Kjósarhreppi, til þess að leita
sjer læknishjálpar .......................................... .........
Styrkur til Þingvallahreppsbúa, til að vitja læknis ...
Styrkur til Flateyjarhreppsbúa í þingeyjarsýslu, til að
vitja læknis.........................................................................
Styrkur iil Grímseyinga, til að vitja læknis
..........
Styrkur til Suðureyrarhrepps í Súgandafirði, til að
vitja læknis.........................................................................
Styrkur til Klofnings- og Skarðshreppa, til að vitja
læknis.................................................................................
Styrkur til Holts- og Haganeshrepps, til að vitja
læknis ... <......................................................................
Styrkur til Breiðdalshrepps í Suður-Múlasýslu, til að
vitja læknis...
................................................................
Styrkur til Jökuldalshrepps, Hlíðarhrepps, Tunguhrepps og Hjaltastaðahrepps í Norður-MúlasýTslu og
Eiðahrepps i Suður-Múlasýslu, til að vitja læknis, til
hvers hrepps 300 kr.........................................................
Styrkirnir_ til að__vitja læknis greiðist hreppsnefndunum, og eru þeir enn fremur bundnir því skilvrði,
að stjórninni sje árlega send skilagrein um það, á
hvern hátt þeim sje varið.
Til núverandi aðstoðarlæknis á ísafirði
..................
a. Slyrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsted í
Reykjavík
.................................................................
b. Styrkur til sama nranns, til lækningaferða kringum
landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með því
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að minsta
kosti hálfsnránaðar dvöi samlals á tveinr hinuin
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi, alt að..........................

18. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernbóft í Reykjavík ...
19. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í
Reykjavik ......................................... ..........................
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsted, Vilh.
Bernhöft og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn því skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í læknadeildjliáskólans til í sinni sjerfræði og veiti fátæku

Flyt

288360
400
200
200
100
400
200
300
300
300

1500

3000
3000

500
3500
2000
2000

302760

f’ingskjal 526

126-7

kr.
Flutl.....................
fólki ókeypis lækuishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.
20, Til geislalækningastofu ríkisins.......................................
21. Til Radíumsjóðs fslands, styrkur til að reka radiumlækningar .........................................................................
22, Holdsveikraspítalinn.........................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis
.........................................................
9500
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsmanna
.......................... 19100
2. Viðurværi 65 manna (ca. 200 a. ádag) 47450
3. Klæðnaður ..........................................
4000
4. Meðul og sáraumbúðir
......... . ...
1800
5. Eldsneyti
.......................................... 30000
6. Ljósmeti ................................................
3500
7. Húsbúnaður og áhöld.........................
2000
8. Viðhald á húsum
..........................
6000
9. Þvottur og ræsting
..........................
2500
10. Greftrunaikostnaður ..........................
500
11. Skemtanir
..........................................
500
12. Skattar o. fl.
..................................
2500
13. Ýmisleg gjöld
..................................
1000
120850

kr.
302760

15000
3000
130350

130350
1

23.

Geðveikrahælið á Kleppi.................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.. .........................................................
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna..................................
8000
2. Viðurværi 86 manna (ca. 200 a. á dag) 62780
3. Klæðnaður 50 sjúklinga á 100 kr.
handa hverjum
.....................................
4. Meðul og umbúðir................................

5. Ljós og hiti ..........................................
6. Viðhald og áhöld..................................
7. Þvottur og ræsting................................
8. Skemtanir................................................
9. Skattar m. m..........................................
10. Óviss útgjöld................................

9500

5000

200
30000
15000
2000
1000
1000
1000
Flyt ...

i

80920

125980
135480

532030

Þingskjal 526

1268

kr.
Elull ...
Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 60 sjúklÍDgum, 200 a. á dag
Meðgjöf með 6 sjúklingum, 400 a. á dag
Tekjur af búinu ... ..................................

135480

kr.
532030

43800
8760
2000
54560

Mismunur ...

24. Heilsuhælið á Vífilsstöðum
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...............................
Lau n aðstoðarlæknis, auk fæðis og húsnæðis.
Önnur gjöld:
32300
1. Kaup starfsmanna................ ..........
2, Viðurværi .......................... .......... 134502
3. Lyf og hjúkrunargögn ......... ..........
5380
4. Ljós og hiti.......................... ..........
77000
5. Þvottur og ræsting .......... ..........
7860
6. Viðhald húsa........................ ..........
5000
7. Viðhald vjela........................ ..........
5000
8. Húsbúnaður og áhöld......... ..........
8000
9. Flutningskostnaður .......... ..........
10000
3000
10. Óviss gjöld .......................... ..........

80920
112662
9500
2000

288042
299542
Þar frá
Meðgjöf
Meðgjöf
Meðgjöf

dragast tekjur:
með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag
með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag.
með 18 börnum, 4 kr. á dag ..

146000
14600
26280
186880

Mismunur ...
25. Til undirbúnings landsspítala..........................................
26. Önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ..................
Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 90 aurar
fyrir hvern dag, gegn því, að hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.
b. Styrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á
Flyt ...

112662
7500

15000

15000

652192

1269

Pingskþl ó-2B

kr.
Flutt ...
föstuni læknissetrum, alt að þriðjungi byggingarkostnaðar, og með þvi skilyrði, að stjórnarráðið
samþykki teikningu af húsinu, eftir að hafa fengið
álit landlæknis, og að sýslufjelag það eða hreppsfjelag, er sjúkraskýlið heyrir til, taki það að sjer
til eignar og rekstrar.................................................
Bólusetningarkostnaður................................................
Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma................

kr.

15000

652192
I

t
i
i

i'
80000 !
1500 í
iI. ■

r

4000 !

t
i

Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um
varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til
fslands .........................................................................

1000 i

Kostnaður við heiibrigðiseftirlit iækna með alþýðuskólum.................................................................

2000 i .

Styrkur til bjeraðslækna til utanferða, i þvi skyni
að afla sjer nýrrar læknisþekkingar..........................
Þennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillögum
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis..........................
Styrkur til sjúkrasamlaga.........................................
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins íslenska prentarafjelags alt að 200 kr. Stvrkur þessi
má þó ekki fara fram úr þeim slyrk, er almenn
sjúkrasamlög fá að lögum.

i

i
3000 !

!
i
6500 i

Til styrktar- og siysasjóðs verkamanna i fjelaginu
Dagsbrún........................................................................

500

Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að
ininsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur

3000 I

Til brákarannsóknarstöðva.........................................

1500 í

Utanfararstyrkur hjúkrunarkvenna:
a. Til Helgu Eggertsdóttur ..........................
fi. — Puríflar Jónsdóttur ..........................
; . — Jóninu Pálsdóttur.................................

;

i

i

1000
1000
1000

i
3000 i

Styrkþegar skulu setjast að hjer á landi að
loknu námi, ef þeim býðst starf hjer.

Flyt ...

121000

652192

í’ingskjal 52fi

1270

kr.
Flutt ...
m. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til framhaldsnárns í Kristíaniu eða Kaupmannahöfn.........
n. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grímsev, gegn jafnnrikilli launabót annarsstaðar frá ..........................
o. Til Læknafjelags Reykjavíkur, til að styrkja utanför umbúðasmiðs........................................................

121000

kr.
652192

800
300
6000
—.—..—-----

Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna..................

128100
30000

Samtals ...

810292

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
kr.

kr.

A.
Póstmál.
Laun:
a. Eftir launalögum.........................................
h. Póstafgreiðslumenn utan Rvíkur...............
c. Brjefhirðingamenn........................................
Póstflutningur......................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifslofukoslnaður í Rvík hjá aðalpóstmeistara og póstmeistara, eftir reikningi...
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavíkur hjá póstmeislurum og á stærri póstafgreiðslum .................................................
c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri
póststofum og póstafgreiðslum..................
d. Önnur gjöld.................................................

101420
70000
20000
191420
200000

'.1200

20000
13000
47000
89200
480620

Fiyt ...

..........

480620

Þingskjal 526

1271
kr.

Flutt ...
B.
Vegabætur.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra..........................
2. — aðsloðarverkfræðings................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir reikningi, alt að..................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að
5. Skrifstofukostnaður .......................... ...

kr.
480620

9500
8140
3500
7500
7300
35940

II. Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraul...............................
2. Skagfirðingabraut...............................
3. Biskupstungnabraut.......................... ...
4. Hvammstangabraut.......................... ...
5. Viðhald flutningabrauta ..................
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóabrautarinnar, gegn því, að Árnessýsla egg»
fram einn þriðja kostnaðar ..........
7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holtavegarins, gegn því, að Rangárvallasýsla leggi fram einn þriðja kostnaðar...
III. t’jóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur ..........................
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu ...
3. Vallavegur í Fljótsdalshjeiaði.........
4. Til Krossárdalsvegar (endurveiting kr.
4000) .................................................
5. Öxnadalsvegur (endurveiting).......... ...
6. Kjalarnesvegur .................................. ...
7. Aðrar vegabætur og viðhald .......... ...
IV. Fjallvegir.................................................
V. 1. Til áhalda..........................................
2. Til bókasafns verkamanna ..........

...
...

12000
18000
25000
18000
55000

25000

25000
178000
18000
20000
10000
6000
10000
10000
50000
..........
15000
1000

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ...
..........
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem setl eru í reglugerð nr. 3, 3. janúar 1916.
VII. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum ...
..........
Flyt ...

124000
12000

16000
50000

500
416440

480620

Þingskjal 526

1272

kr.

Flutt ...
VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóli ..................................
IX. Til dragferju á Skjálfandafljóti ..................................
X. Til viðgerðar á vegi frá Hólum í Hjaltadal til Kolkuóss, alt að.................................. ..................................
gegn 2000 króna tillagi frá Hólahreppi.
C.
Saingöngur á sjó.
1. Til strandferða.................................................................
2. — bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum
..........

416440
500
3000

kr.
480620

3000
422940

300000
100000
400000

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.
I. Ritsímaíjelagið mikia norræna, umsamið árgjald (til
1925).......................... .................................................
II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl.
III. Til lagningar nýrra lína o. fl.:
11000
1. Norðtuuga — Grund................................
2. Hábær í Vogum — Keflavik..................
4500
3. Hólmavik — Reykjarfjörður (Kúvíkur)
60000
(endurveiting) .........................................
4. Búðardalur—Króksfjarðarnes(endurveit.)
75000
5. Loftskeyta- eða símasamband Hesteyri —
32000
Aðaivik.........................................................
25000
6. Loftskeytastöð á Síðu...............................
7. Breyting á loftskeytastöðinni í Rvík
12000

35000
20000

219500
Til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

starfrækslu landssímanna m. m.:
Laun samkvæmt launalögum................
Kostnaður af aðalskrifstofu landssimanna
Ritsímastöðin í Reykjavík ..................
Práðlausa stöðin við Reykjavík ..........
Bæjarsiminn i Reykjavík
..................
Áhaldahúsið..............................
..........
Ritsimastöðin á Akureyri, ásamt bæjarsímakerfínu
.........................................
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði, ásamt bæjarsímakerfinu
.......... ..........................
9. Ritsímastöðin á ísafirði, ásamt bæjarsimakerfinu
.................. ..................
Flyt ...

330000
4500
24500
7800
68840
3000
7700
13700
5950
465990

274500

1303560

Pingskjal 526

1273

kr.

kr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Flutt ...
Símastöðin á Borðeyri ..........................
Simastöðin í Hafnarfírði, alt að..........
Símastöðin i Vestmannaeyjum, alt að ..
Símastöðin á Siglufírði..........................
Til aukaritsimaþjónustu..........................
Til loftskeytastöðvar í Flatey...............
Til loftskeytastöðvar á Hesteyri......... -.
Til loftskeytastöðvar á Siðu..................
Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar talsímastöðvar
.................................................

465990
2800
11000
4450
6000
2000
3700
3000
2500
70000
. --------

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m. ...
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna....................... ..........
VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að............................................... ..........
VIII. Viðhald landssímanna .................................. ..........
IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bem.........

274500

1303560

571440
48000
20000
9000
95000
550
1018490

E.
Vitamál.
I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra...............................
Hann sje umsjónarmaður vitanna og
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, hjeraðsstjórnum og
bæjarstjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.
2. Til verkfróðra aðstoðar......................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir
reikningi, alt að .........................
II, Laun vitavarða ..........................................
III. Rekstrarkostnaður vitanna........................
IV. Bygging nýrra vita:
1. Kambanesviti..........................................
2. Strætishornsviti........................................
3. Papeyjarviti ..........................................
Fjárveitingarnar til Strætishorns- og
Papeyjarvita eru bundnar þvi skilyrði,
að annarsstaðar frá komi það fje, sem
Flyt ...
Alþt 1921. A, (33. lðggjafarþing).

9500

7700
4700
2000
..........
..........

23900
23000
55700

35000
35000
30000

100000

102600

2322050
160

Pingskjal 526

1274

kr.

kr.
Flutt ...
þarf til þess að reisa jafnframt vita á
Karlsstaðatanga, Djúpavogi og Hrómundarey, eftir fyrirsögn vitamálastjóra.
4. Stokksnesviti ... ..................................

100000

102600

2322050

50000
150000

Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa
Ýmislegt.................. .......................... ••• ..........

•

5000
10000
267600

Samtals ...

..........

l
| 2589650

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er ætlað:
-------------

kr.

A.
Andlega stjettin.
a. 1. Laun biskups.............................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi.......... ..........

kr.

9500
3500
13000

b. Önnur útgjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880,
1. gr......................................... .................................
2. Til húsabóta á Sandfelli í Öræfum
..................
3. Til húsabóta á Saurbæ i Eyjafirði...
... ...
4. Til undirbúnings bæjargerðar i Reykjaholti..........
5. Til húsabóta á Desjarmýri
....................... ..........
Þessir búsabótastyrkir eru þeim skilyrðum
bundnir, að húsin verði jarðarhús, að þeim við
ábúendaskifti sje skilað sem nýjum eða með fullu
álagi, að eftirgjald jarðanna hækki um 6% af
styrksupphæðinni og að eigi sje greitt fyr en verkinu er lokið og sannað, að það sje vel af hendi
leyst og hafi kostað að minsta kosti eins mikið
og styrknum nemur.
6. Vjðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafapresta? og prestsekkjur njóta sainkvæmt Iögum ..........

Flyt ...

408,28
6000
4000
2500
5000

8000

25908,28

13000

1275
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i

8
9

:
Flutt ...
Framlag til prestláunasjóðs.......................................
Til útgáfh ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
Ferðastyrkur handa prestum til að sækja prestaslefnu
Styrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, þeim
prestum, er prestastefnu sækja og heima eiga után
Rangárvalla-, Árnes-, Kjalarnes-, Borgarfjarðar og
Mýraprófastsdæma.

kr.

kr.

25908,28
360000
400
1200

13000

387508,28
400508,28

B.
Kenslumál.
I. Til háskólans:
a. Laun.......................... ..................................
b. Aukakensla:
1. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík ...
1500
2. Til kennarans i lagalegri Iæknisfræði
500
3. Til kennara I sögu og málfræði islenskrar tuhgu að fornu og nýju, með
sjerstöku tilliti til sambands hennar
við aðrar germanskar tungur
...
7700

143000

9700
c. Styrktarfje:
1. Námsstyrkur...............................
2. Húsaleigustýrkur.
.........

...
...

15000
7000
22000

d.
e.
f.
g.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins
veita reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 kr.
mest um árið I húsaleigustyrk og 560 kr, mest
i námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega áð
eins veita.utanbæjarstúdentum.
Til kensluáhalda læknadeildar ..........................
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efnafræði................................................ .
Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla ....................... .
Önnur gjöld:
1. a. Laun ritara .......................... 1000
b. Dýrtiðaruppbót .................. 1000
—;----2000
2. a. Laun dyravarðar, auk hlunninda.semhannhefiráðurnotið 1600
- b. Dýrtíðaruppbót ... ......... . 1000
. ,2600
Flyt ...

4600

800
2000
11000

i

t

188500

| 400508,28

1276
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kr.

kr.
Fiutt ...
3. Ýms gjöld.........................................

4600
5000

400508,28

188500
9600

Námsstyrkur til islenskra stúdenta í erlendum
skólnm......................................................... ..........
1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir hvern
viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og í helstu
menningarlönduin öðrum, en senda verða þeir
stjórninni skilriki fyrir þvi, að þeir stundi með
alúð eitthvert það háskólanám, sem þei r fá eigi
kenslu i við Háskóla íslands. Styrkurinn skal að
eins veittur stúdentunum fyrstu 4 námsárin.
Mentaskólinn almenni:
a. Laun........................................
...........
b. Aðstoðarfje:
1. Tii dyravarðar..................................
2. a. Til söngkennara.................. 600
b. Dýrtiðaruppbót .................. 400
—----- —
c. önnur gjöld;
1. Til bókasafns skólans ..................
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar..
3. — skólahússins utan og innan ...
4. — timakenslu og til prófdómenda,
alt að......... ..................................
5, Húsaleigustyrkur handa 36 lærisveinum, 50 kr. handa hverjum ...
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót..................................
7. Læknisþóknun..................................
8. Til vísindalegra áhalda við kensluna .................................................
9. Ýmisleg gjöld...................................
10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum ..................
11. Til áhalda við fímleikakenslu
12. — verðlaunabóka..........................

..........

198100
8000

f
105000

1000

i
i
1

1000
2000
400
7000
2000
11500
1800
4400
200
300
2000

1000
100
100
-- ------ Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Flyt ...

30800
137800

744408,28
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kr.

Flutt ...
Húsaleigustyrkur sje venjulega að eins veittur
utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun.........................................................................
b. Önnur gjöld:
1. Til þriggja aukakennara..................
7400
2. Tímakensla........................................
1800
3. Til bóka- ogkensluábalda ............
1000
4. Til eldiviðar og ljósa
...................
6000
5. Námsstyrkur
.............................
800
•
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innsrnbæjarnemendum; að öðru
jöfnu.
6. a. Til dyravörslu ................. 600
b. Dýrtíðaruppbót .................. 400
---------1000
7. Tii skólahússins ulan og innan ...
2000
8. Til ýmislegra gjalda...........................
2000

kr.
744408,28

30360

22000
52360

V. Kennaraskólinn:
a. Laun........................................................................
b. önnur gjöJd:
1. Tímakensla.......................................
2500
2. Eldiviður ogJjós ............................
6000
3. Bókakaup ogáhöld...........................
500
4. Námsstyrkur ..................................
3000
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
5. Til viðhalds........................................
1000
6. Ýmisleg gjöld ............................... .
2500

30000

15500
45500
VI. Stýrimannaskólinn:
a. Laun.............................. .........................................
b. Önnur gjöld:
1. Til tímakenslu..................................
7800
2. — eldiviðar og ljósa
...................
5500
3. Ýmisleg gjöld ..................................
3000
Flyt ...

16300

18920

18920 ! 842268,28

1278
kr.

kr.
Flutt ...
4. Til Sveinbjarnar Egilsonar, til fyrirlestra .................. .......... ... ...

16300

842268,28

18920

• 300
16600

VII. Til Vjelstjóraskólans:
a. Laun .. ..j. ...............................
b. Önnur gjöld:
1. Húsnæði m. m................... ... ...
2. Ljós og hiti .....................
3. Ýmiss kostnaður............... ...........
4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra ...

35520
17600

k.

2300
2200
1000
.3700
9200

VIII. Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun
... ... .. *
b. Til smfða-, leikfimi- og dráttlistarkenslu .................. ... ........... ...
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1400
2. — kensluáhalda
...
600
3. Til eldiviðar og ljósa ... 8000
- - 4. -Ýrakleg gjöld .........
... 2500
—

26800
13200
2000
}i

i

12500
27700 ;

Stjórninni er heimilt, ef það verðnr að teljast
fjárhagslega hyggilegt og fje er fyrir hendi, að
láta gera raforkuveitu á Hólum til lýsingar,
suðu og hitunar.
2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun
b. Til smfða- og leikfimikenslu .
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1400
2: — kensluáhalda
.........
500
3. — eldiviðar og ljósa
7000
4. Ýmisleg gjöld .................. 2250

14080
1600

11150
26830
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum,
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi
Flyt ...

54530

904588,28

1279
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kr.
Flutt ...

54530

skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum
dagbókum uu vinnubrögðin yör námstimann,
og nemi slyrkurinn aldrei hærri uþþhæð á
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku
námstimans.
Styrkinn má að eins greiða eftir á, samkvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
3. Til skólahalds á Eiðum:
a. Laun .......................... ..................
.......... ...
b. Til aðstoðarkenslu
c. Öhnur gjöld:
1. Til búnaðarnáms
...
600
500
2. — kensluáhalda ... ...
3. — eldiviðar og ljósa ... 4500
... 1500
4. Ýmisieg gjöld

kr.
t

904588,28

i
í
i

14500
600

7100

I
22200 {
----- í

Til iðnfræðslu:
a. Til Iðnaðarmannafjeiagsins i Reykjavík, til þess
að reka Iðnskóla i Rvik, undir yörumsjón
landsstjórnarinnar ... .......................... ..........
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds.......................
... .........
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á tsaörði, til kvöldskólahalds................................
............ ■■■
d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisörði, til
kvöldskólahalds. ... .........................................
Styffcunnn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yör 4/s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

76730

8000 j
1000 j
i
1000 í
I
600 í
. . .;

_____

i
i

10600

X. Til verslunarskóla:

a. Til Kauptnannafjelagsins og Verslunarmannafjelagsins ,í Reykjavík, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undir yörumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yflr 3/i kostnaðar...
Flyt

9000
9000

991918,28

Í280
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kr.
Flutt ...
b. Til sambands satnvinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/< kostnaðar...
XI. Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns ..........................................
2. Til verklegrar kenslu:
a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvik.
900
b. Annar kostnaður, alt að.. ..........
400
3. Styrkur til námskvenna .,

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

4. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting .........................
XII. Til kvennaskóla:
1. a. Til kvennaskólans í Reykjavík, gegn
að minsta kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rfkissjóði .........
..................................
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ..
c. Námsstyrkur til sveitastúlkna við
sama skóla..........................................

9000

9000

kr.
991918,28

18000

2000

1300
8000
2000

13300

25000
2000
600
27600

2. a. Til kvennaskólans á Blönduósi,
gegn að minsta kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði .................................................
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ..

15600
1400
17000
44600

Skólar þessir standa undir yfirumsjón landsstjórnarinnar.
XIII. Til almennrar barnafræðslu:
1. Laun kennara og dýrtiðaruppbót.......................
2. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að ... ...
3. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, alt að
þriðjungi kostnaðar, með þvi skilyrði, að stjórnarráðið samþykki uppdrátt af húsunum..........
Flyt ...

465000
5000

20000
490000 1067818,28

þing»kjal^52tí

1281

kr.
Flutt ...
4. Til prófdómara við barnapróf
5. Til framhaldskenslu handa kennurum ..........
6. Utanfararstyrkur banda barna- og unglingakennurum.................................................................
Styrkurinn er veittur meö því skilorði, að
styrkþegi sendi stjórninni skýrslu um för sína,
ásamt voltorðum.
7. Til Skólablaðsins ..................................................
8. a. Laun umsjónarmanns fræðslumálanna .................................................
9500
b. Skrifstofukostnaður bans...............
1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt að
1000

kr.

490000 1067818.28
4200
1500
2500

800

11500
510500
XIV. a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,
Akureyrar og Hafnarfjarðar..................................
Styrkurinn er veiltur með því skilyrði, að
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið setur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyiksins. Kenslumálastjórnin úthlutar styrknum og
hefír eftirlit með skólunum.
b. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg...
e. Til lýðskólans í Bergsstaðaslræti
..................

40000

22000
1000
63000

XV. Til húsmæðrafræðslu:
Til kvenfjelagsins Óskar á Skutilsfjarðareyri,
til búsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

2000

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslubækur... .................................................

1600

XVII. Tii kenslu heyrnar- og inálleysingja m. m.............

15000

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemendanna eða nemendurnir sjálfír greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.
XVIII. Tii kenslu blindra barna, sem send eru utan til

náms, gegn jafnmiklu framlagi

Flyt ...
Alpt. 1921. A. (33. lóggjafarping),

1000

annarsstaðar frá
..........

íl660918,28
161

1282
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kr.

1660918,28

Flutt ...
Til sundkenslu og leikfimi:
a. Til sundkenslu í Reykjavík.................................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.
b. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá,
sem getur í a-lið, og til aðstoðar við að kenna
öðrum sundkennurum björgunarsund.................
c. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar ..................
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en ríkissjóðsstyrknum nemur.
d. Styrkur til Ingibjargar Brands leikfimikennara,
til að veita ókeypis tilsögn, munnlega og verklega, utanbæjarstúlkum, svo að þær verði færar
um að kenna leikfimi ..........................................

300

1800
2500
-

800
------ -------

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar, til þess að halda
uppi kenslu í trjeskurði í Reykjavík.......................
Samtals ...

5400
2000

..........

1668318,28

kr.

kr.

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. Laún......................................................
.................
b. 1. Laun skráseljarahandritasafns Landsbókasafnsins og spjaldskrár ................................
2400
2. Dýrtíðaruppbót........ ..........................
1600

29260

4000
c. Til aðstoðarinanns við safnið, og sje hann fastur
ársmaður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót..........

4400

Flyt ...

37660
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1283
kr.

Flutt ...
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands...
Par af 1000 kr. sem 5. greiðsla af andvirði
söngfræðasafns Jónasar heitins Jónssonar háskóladyravarðar.
e. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins ..........
f. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið................................
g. Húsaleiga.......................................................................
h. Ýmisleg gjöld...............................................................

kr.

37660
12000

2400
360
500
1000
53920

Þjóðskjalasafnið:
a. Laun
.......................................... ..........................
b. Tii að binda inn og búa um skjöl og til að útvega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu
c. Tii að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl...............
d. Til þess að ljósmynda og afrita þau skjöl og
heimildir, sem varða ísland og finnast i söfnum
erlendis.........................................................................

19800
2000
250

1500
23550

Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ..........
b. Til aðstoðar, eflir reikningi, alt að..........................
c. Til að úlvega forngripi, alt að..................................
d. Til áhalda og aðgerða................................................
e. Til að kaupa íslensk listaverk og listiðnað..........
f. Til rannsókna og undirbúnings á skrásetning fornmenja, alt að
.........................................................

9500
1200
2000
600
3000
1200
17500

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stuiidir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
Náttúrufræðifjelagið.......... ..........................................
Þar af til umsjónar við nátlúrugripasafnið 600 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum líma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.
Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa, ræstingar o. fl...........................
b. Til viðhalds og áhalda...............................................

•

2500

18000
2500
20500

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði .................................................
Fiyt ...

2500
••» •••

120470

1284
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kr.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Flntt ...
Til sýdubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði.........
Til Hins islenska bókmentafjelags................................
Til saina íjelags, tit útgáfu registurs við islenskt
fornbijefasaín .................................................................
Til Þióðvinafjelagsins......................................................
Til Fornleifafjelagsins........................................................
Styrkuriun greiðist því að eins, að Árbók komi út,
Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu
íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að ..................
Til að vinna að lextaútgáfu á íslensku fornbrjefasafni
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samskonar
registur og við fyrsta bindi sje geflð út við hvert
bindi aí safninu jafnóðum.
Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur fiá
1570 — 1800 og vinna að útgáfu þeirra..........................
Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800—1873 ...
Til Dansk-Islandsk Samfund..................................
Til fjelagsins Islendings, til að viðhalda andlegu sarabandi og kynningu við íslendinga vestan hafs..........
Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns........................................
Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 1000
kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur........................
a. Styrkur til skálda og listamanna ..........................
Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja
manna nefndar, er kjörin sje, einn af Listvinafjelaginu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn af
Stúdentafjelaginu i Reykjavik.
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goelhes Faust. .:..............................................................
Tii Sigfúsar Einarssonar organisla við dómkirkjuna,
að því tilskildu, að hann kenni tón í háskólanum,
haldi uppi kenslu i organslætti og sönglist í Reykjavík,
og vinni að eflingu og útbreiðslu söngþekkingar hjer
á landi................................ ...............................................
Stjórninni er heimilt, ef um semur, að ráða mann
þennan i þjónustu þess opinbera að öllu leyti, gegn
launum eins og kennurum mentaskólans eru greidd.
Til sira Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að
safna til íslenskrar orðabókar með islenskum þýðingum, enda sje safnið eign ríkisins..................................

120470
1500
2000
2000
750
800

1500
2000

2000
1000
1000
3000
i
1000
4000
27000

1200
________

28200

1200

•
'I

8000
180420

Þingskjal 526

1285
kr.

Flutt ...
23. Til í’órbergs Þórðarsonar, til aö safna orðum úr íslensku alþýðumáli, enda sje orðasafnið eign landsins.
24. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfisögu
lærðra manna isienskra á siðari öldum........................
Gnda sje handritið eign landsins að lionum látnum.
25. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirannsókna ................................................. ..................
26. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins...............................................................
Til
dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ..........
27.
28. Til Guðmundar G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna....................................................................................
29. Til Frímanns B. Arngrímssonar, lil að safna sleinum
og jarðtegundum og rannsaka, aö hverju sje nýtt ...
30. Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni sinu
31. Til Sighvats Borgfirðings, lil þess að vinna að Prestaæfum sínnm....................................................................
32. Til Finus Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana ...
33. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagnasöfnunar..............................................................................
34. Til Boga Th. Melsteds, til að rita ísiandssögu..........
35. Til Páls Eggerts Ólasonar, til rannsókna um sögu
og bókmentir íslands frá upphafi prentaldar út siðskiftaöld..............................................................................
36. Til landskjálftarannsókna................................................
Greiðist því að eins, að rannsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.
37. Til veðurathugana og veðurskeyta................................
38. Til jarðeðlisrannsókna í sambandi við norðurför
Roalds Amundsens .........................................................
39. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavik og á
Akureyri
.........................................................................
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akureyri 500 kr., til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi.
40. Til Hins íslenska kennarafjelags, til alþýðufyrirlestra
um uppeldismál.................................................
Styrkur þessi er þeim skilyrðum bundinn,
að 3/í hlutar fyrirlestranna sjeu haldnir í sveitum og
komi sem jafnasl niður,
að ferðakostnaður fyrirlesaranna greiöist ekki af þessari uppbæð, og
Flyt ...

.........

kr.
180420
2000
2000

2000
3000
4000
1800
1200
600
600
600
600
800

1800
550

45000
1500
2000

500

250970

1286
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41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

250970

Flutt ...
að fjelagið geri stjórninni grein fyrir framkvæmdum
sinum.
Til Listvinafjelags íslands
..........................................
Til íþróttasambands íslands..........................................
Til Sigurðar Guðmundssonar, til náms í húsagerðarlist,
að því tilskildu, að hann sanni fyrir stjórnarráðinu,
að hann stundi nám með góðum árangri ..................
Til listasafnshúss Einars Jónssonar ... ................. '
Til Reykjavíkurdeildar Norræna stúdentasambandsins,
styrkur til að senda fulllrúa á stjórnarfundi érlendis.
Til Jóns Eyþórssonar, lokastyrkur
..........................
Til Bjarna Jósefssonar, lokastyrkur
..........................
Til Ingu Magnúsdóttur, utanfararstyrkur ..................
Til Brynjólfs Stefánssonar, lokastyrkur
..................
Til Baldvins B. Bárðdals, fyrir 1. bindi af endurminuingum hans, cnda fái Landsbókasafnið handritið
Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 kr., með
verðstuðulsuppbót .........................................................
enda haii hann forslöðu og umsjón Listasafnsins.
Til J. C. Poestion í Wieu, lil þess að vinna áfram
að ritverkum sínum um íslensk fræði.........................
Samtals ...

1500
2000

1500
8000
600
2000
2000
2500
2000
600
5500

1500
..........

280670

kr.

kr.

16. gr.
Tjl verklegra fyrirtækja er veitt:

1. Til Búnaðarfjelags íslands
..........................................
2. Til sandgræðslu................................................................
Styrkveitingar af lið þessutn veitast þeim einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.
3. Til búnaðarfjelaga ................................................
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir
dagsverkatölu.
4. Til Garðyrkjufjelags Islands:
a. Laun garðyrkjustjóra.................................................
b. Styrkur til fjelagsins.................................................

Flyt ...

200000
15000
■
30000

7000
1000

,,, ...

8000
253000
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kr.

Flutt ...
5. Til skógræktar:
a. Laun
.........................................................................
b. Til skóggræðsiu.........................................................
6. Til framhalds landmælinga .........................................
7. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum .;. .........................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ..........
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis.
Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu
tvisvar á ári vottorð frá kennurum sínum um
iðni og á'tundun.

253000
14080
21000
35080
40000
25740
500
800

-------------8. Til eftirlits með útflutningi á hrossum......... ...........
9. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllurn tekjum
stofnunarinnar .........................................................
b. Til húsaleigu................................................................
c. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar ..........................
Til leiðbeiningar um raforkunotkun ..........................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðai ncma til náms erlendis
Til Fiskiveiðasjóðs íslands ..........................................
Til Fiskifjelagsins .........................................................
Þar af 500 kr. tii kenslu á ísafirði skipstjóraefna á smáskipum.
14. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna...................................................
b. 4 síldarmatsmanna .................................................
c. 4 ullarmatsmanna
.................................................
d. 5 kjötmatsmanna.........................................................
e. Ferðakostnaðnr yfirmatsmanna.................................

27040
600

5000
1200
2000
8200
10000
4000
6000
60000

10.
11.
12.
13.

26400
14080
3200
6000
12000
61680
2400

15. Til gerlarannsókna .........................................................
16. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötrannsókna, gegn
jafnmiklu annarsstaðar að................................................
17. Til Heimilisiðnaðarfjelags íslands..................
.........
Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla
Halldóru Bjarnadóttur á Akurevri, verði honum haldið áfram.
18. Póknun til vörumerkjaskrásetjara..................................
Flyt ...

kr.

2500
5000

1200
... • . .

516700

1288

Þingskjal 526

kr.
Flutt ...
19. Handa Ungmennafjelagi íslands, til etlingar iþrótta og
skóggræðslu.........................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fjenu er varið.
20. Styrkur til ábúandans á Tviskerjum á Breiðamerkiirsandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
feröamönnum húsaskjól, beina og fylgd ..................
21. Styrkur til ábúandans i Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting.................................................
22. Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á öxarfjarðarheiði, til þess að halda þar við bygð og veita ferðamönnum gisting og beina................................................
23. Styrkur til ábúandans i Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og gisting........................................................
24. Til eftirlits með silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli, og til námurannsókna, alt að ..........................
25. Til bjargráðasjóðs .........................................................
26. Til landhelgisjóðs .........................................................
27. Til löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda.
a. Laun forstöðumanns.................................................
b. Ferðakostnaður .........................................................
28. Til verndar lóðum á Sauðárkróki, alt að ..................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annatsstaðar frá.
29. Til Byggingarfjelags Reykjavikur, samvinnufjelags,
5% byggingarkostnaðar, gegn hálfu ineira, 10°/o, frá
Reykjavíkurbæ, þó ekki yfir.........................................
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að stjórnarráðið samþykki lög fjelagsins.
30. Til að bjálpa nauðstöddum Islendingum erlendis
31. Laun húsgerðarmeistara.................................................
<32. Laun aðstoðarmanns húsgerðarmeistara, 3500 kr.,
með verðstuðulsuppbót
33. Til iéiðbeiningar um húsagerð til sveita:
a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsuppbót .................................................
.. ..........
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu
eða vinnu við þá húsagerð.
b. Ferðakostnaður, alt að...............................................
e. Skrifstofukostnaður .................................................

kr.
516700
2000

800
1000

200
1000
10000
22000
20000
7040
500
7510
5000

6000

1000
9500
7700

7700

1000
600
9300

Flyt

619740

Þingskjal 526

1289

kr.

34.
35.
36.
87.

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

kr.

Flutt ...
Til Sigurðar Ólafssonar, Hellulandi, i viðurkenningarskyni.........................................................................
Til sendimanns á Spáni.................. ... .................
Til bryggjugerðar sunnan Blönduóss, þriðjungur kostnaðar (endurveiting) .........................................................
Til hafskipabryggju á Búðareyri, þriðjungur kostnaðaðar (3500 endurveiting).................................................
Kaupfjelagi Hjeraðsbúa er veittur styrkurinn, en
bryggjan skal vera til almenningsnota.
Til lendingarbóla í Rifsósi, þriðjungur kostnaðar
Til viðgerðar og endurbótar á brimbrjótnum í Bolungarvik, þriðjungur kostnaðar .......................
Verkið skal unnið undir umsjón verkfræðings.
Til þess að dýpka siglingaleiðir inn til Stokkseyrar,
þriðjungur kostnaðar.........................................................
Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka (uppból).................
Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjum
Til gistihúss Hjálpræðishersins í Hafnarfirði ..........
Til sjómannahælis og gistihúss Hjálpræðishersins á
ísafirði .................................................................................
Til Þórðar Jónssonar blinda á Mófellsstöðum, gegn
500 kr. annarsstaðar að.................................................
Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli
..................................
Eftirgjaldið af Staðarfelli rennur í rikissjóð.
Samtals ...

619740
1000
20000
10000
12000

5000
10000

8000
750
30000
5000
5000
1500
3000
..........

i

730990

17. gr.
Til skyndilána banda erobættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna
eru veittar 4000 kr.
18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:
kr.
Samkvæmt eftirlaunalógum:
a. Embættismenn .........................................................
b. Embættismanua ekkjur og börn ..........................
c. Uppgjafaprestar .........................................................
d. Prestsekkjur.......................... ..................................

kr.

28762.09
15129,88
1321,66
4800,40
50014,03

Flyt ...
Alþb 1921. A. (33. lóggjafarþing).

50014,03
162

1290
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kr.
Flutt ...
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna
a. Embættismenn.
1. Til Ásgeirs Blöndals læknis....................... 250
2. — Þorvalds Pálssónar læknis.................. 300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra . ... 1200

1
i
i
'I

kr.
50014,03

1750
b. Embættismanna ekkjur og börn.
1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, læknisekkju
2. — Magneu Ásgeirsson, læknisekkju..........
3. — Ólivu Guðmundsson ..........................
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ..........................
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur..................

150
200
175
400
400
1325

c. Uppgjafaprestar.
1. Til Gisla Kjartanssonar
..........................
2. — Stefáns Stephensens
..........................
3. — Stefáns M. Jónssonar .................. ...
4. — Bjarnar Jónssonar..........................

800
147
325
475
1747

d. Prestsekkjur.
1. Til Ástu Pórarinsdóttur ..........................
2. — Auðar Gísladóttur
..........................
3. — Bjargar Einarsdóttur..........................
4. — Guðrúnar Björnsdóttur
..................
5. — Guðr. J. Jóhannesdóttui ..................
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur..........................
7. — Guðrunar Pjetursdóttur
..................
8. — Guðrúnar Torfadóttur..........................
9. — Ingunnar Loftsdóttur..........................
10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur
..................
11. — Kirstinar Pjetursdóttur
..................
12. — Kristínar Sveinbjarnardóttur ..........
13. — Ragnheiðar Jónsdóttur
.................
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. með
hverju barni hennar, sem er í ómegð
15. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er í ómegð..........
16. — Pórunnar Stefánsdóttur ..................
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur..................
18. — Steinunnar Pjetursdóttur ..................

130
300
500
300
300
100
300
300
300
300
300
300
106
400
700
400
400
300
5736

Flyt ...

10558

50014,03

f’ingskjal 52fi
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kr.
Flutt ...

Kennarar, kennaraekkjur og börn.
1. Til Önnu Ásmundsdóttur ..................
2. — 3 barna hennar ..........................
3. — Bjargar Jónsdóttur*........................
4. — Guðlaugar Zakariasdóttur ..........
5. — Hjartar Snorrasonar ..................
6. — Jónasar Eirikssonar ..................
7. — Magnúsar Einarssonar..........
8. — Elínar Briem Jónsson..................
9. — Gyðriðar Porvaldsdóttur...............
10. —, 3 barna hennar ..........................
11. —7 Janusar Jónssonar præp. hon. ...
12. — Pjeturs Guðmundssonar................
13. — Steinunnar Frímannsdóttur, ekkju
Stefáns Stefánssonar skólameistara

kr.

10558

50014,03

300
300
300
360
500
500
500
300
300
300
500
500
450
5110

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra.
1. Til Arna Gíslasonar ..........................
2. — Guðm. Kristjánssonar ..................
3. — Böðvars Jónssonar........................
4. — Hallgríms Krákssonar..................
5. — Jóhanns Jónssonar........................
6. — Fóru Matthíasdóttur ..................
7. — Jens Þórðarsonar ..........................
8. — Friðriks Möllers ..........................
9. — Kristinar Jóelsdóttur ..................
10. — Eliesers Eiríkssonar ..................
11. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísarstöðum ..........................................
12. — Jóhannesar Þórðarsonar
..........

300
300
200
200
200
300
100
1200
200
200

1
l
!

*
j
!

300
300
3800

Eftirlaun og styrktarfje til ritstarfa.
1. Til Þorvalds Thoroddsens ..................
2. — Indriða skrifstofustjóra Einarssonar
3. — Valdimars Briems ..........................
4. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum
5. — Önnu Thorlacius ..........................

2000
3500
1200
300
300
7300

Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson..........
2. — Jakobinu Pjetursdóttur..................

300
200

Flyt ...

500

26768

50014,03
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kr.

kr.

3, Til
4. —

5.
6.
7.
8.
9.

—
—
—
—
—

Flutt ...
tveggja barna Þorsteins Erlingssonar
Ambjargar Einarsdóttur, 300 kr., og
auk þess 100 kr. með hverju barni
bennar, sem er í ómegð.......... *..
Guðrúnar Sigurðardóttur
..........
Ólínu þorsteinsdóttur ..................
3 barna hennar ...............................
Valgerðar Arnljótsdóltur...
Guðrúnar Runólfsdóttur, ekkju Mattbiasar Jochumssonar........................

500
600

50014,03

26768

700
300
300
300
300
1200
4200

i.

Styrktarfje ýmsra starfsmanna og ekkna:
1. Til Guðrúnar Jónsdótlur, fyrv. spitalaforstöðukonu ..................................
2. — Sigurðar Eirikssonar.fyrv. regluboða
3. — Petreu Jónsdótlur, 300 kr., og að
auki 100 kr. með hverju barni hennar, sem er i ómegð..........................
4. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju
Guðmundar Hjaltasonar..................
5. — Páls Erlingssonar ..........................
6. — Erlends Zakaríassonar ..................
7, — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri.................. ..................
8. — KristínarGestsdóttur, ekkju Þorsteins
fiskimatsmanns Guðmundssonar ...

400
500

500
300
1000
300
300
400
3700

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðaruppbót eftir reglum iaunalaganna.
j. Til Ingeborg Sigurjónsson................................
•. •
k. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. ieikfimikennara ..

1800
1200 j

III. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í I og II. a — i ..

...

37668
99385,11

IV. Tillag til ellistyrktarsjóða........................................

...

40000

Samtals ...

.........

| 227067,14

19. gr.
Til óvissra útgjalda ern veittar 100000 kr.
Af þessaii upphseð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir
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kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn hei iíi, svo sem \ið
lögreglueftirlit með fiskveiðum i landhelgi o. fl.
20000 krónum af fjárhæðinni skal varið tii að enduigreiða Asgeiri kaupm.
Pjeturssyni nokkurn hluta af sildartunnutolli frá árinu 1919.
20. gr.
Til gjalda árið 1922 er veitt:
Samkvæmt 7. gr....................................
----- 8. — .......................................
-----9. —
...............................
-----10. — ......................................
----- 11. - ......................................
-—
12. — ...............................
----13. - ...............................
-----14. —
...............................
----15. — ...............................
----16. — ...............................
----- 17. —
...............................
----- 18. - ......................................
----19. - ...............................

. kr.
. —
. —
. —
. . —
. —
. —
. —
. —
. —
. —
. —

1629470,95
60000,00
276000,00
305400,00
734420,00
810292,00
2589650,00
1668318,28
280670,00
730990,00
4000,00
227067,14
100000,00
kr. 9416278,37

En tekjnr eru áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr...................................... .
----- 3. —
................................. .
----4. - ................................ .
----5. —
.................................

kr. 5945000,00
— 390050,00
— 472500,00
—
22400,00
-------------------------- 6829950,00
Tekjuhalli kr. 2586328,37

21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í
honutn:
1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fvrir girðingaefni frá
útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast lil 20 ára, gegn 6 'J,o
vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siðan með jafnri afborgun á ári í 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra lána með 8°/o á ári i 28 ár,
2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð
sýslufjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, gegn 6 % vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum
4 fyrstu árunum.
3. Slefáni skáldi Sigurðssyni frá Hvitadal 10000 kr., til jarðræktar og húsagerðar

1294

4.

5.

6.

7.

8.
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á jarðarhluta þeini, sem hann hefir keypt, við þeim tryggingum, er stjórnin
telur gildar, og 6°/o í vöxtu og greiðslu á 20 árum.
Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum,
til jarðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira
en 400 kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20
árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag lil landssimalagningar, gegn
6 °/o 1 ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt
að 15000 kr.
Til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 120 þúsund kr.
til 30 ára, gegn 6°/„ ársvöxtum. Verði fje eigi fyrir hendi, er stjórninni heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er kaupstaðurinn kann að taka
í þessu skyní.
Til að koma á fót kjötniðursuðuverksmiðju við hveri í Reykholtsdalshreppi
i Borgarfjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn
6% I ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.
Dalasýslu til kaupa á jörðinni Hjarðarholti fyrir skólasetur 30000 kr., gegn
þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn 6% í ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum.

22. gr.
Stjórninni er heimilt að ábyrgjast alt að 500000 króna lán fyrir klæðaverksmiðjuna Álafoss.
Ábyrgðin er veitt með þessum skilyrðum:
1. Að verksmiðjan segi stjórninni allan sinn hag, og telji stjórnin fyrirtækið trygt.
2. Að ríkið fái veð i eignum og mannvirkjuin verksmiðjunnar og þær tryggingar
aðrar, er stjórnin telur nauðsynlegar.
3. Að ríkið hafi á sinn kostnað nákvæmt eftirlit með efniskauputn verksmiðjunnar, húsagerð og vjelakaupum, og siðan með rekstri hennar og bókfærslu,
og endurgreiði verksmiðjan kostnaðinn árlega.
23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1922, svo og uppbót á
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna,
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og
Birni Sigurðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og
enn Önnu, ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.
24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1921 og hafa
i för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda
að eins fyrir fjárhagstimabilið.
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527. Tlllaga

til þingsályktunar um að auka og efla landsverslunina.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að auka og efla
landsverslunina sem mest, svo að hún versli framvegis ekki einungis með steinolíu, kol, kornvörur og sykur, heldur einnig með salt, veiðarfæri, byggingarefni
og aðrar nauðsynjavörur.

Greinargerð.

;
j
i
]
j
í

Jeg tel þá reynslu hafa orðið af landsversluninni, að sjálfsagt sje að
auka hana og efla.
Eins og reikningar hennar sýna, sem nú eru birtir i framkomnum þingskjölum, hefír stöðugt verið sæmilegur hagnaður af rekstri hennar, og varasjóður
hennar aukist jafnt og þjett.
Á árunum 1914 til 30. apríl 1917 hefír hagnaðurinn af versluninni
verið kr............................................. kr. 313505,37
1. maí til 31. des. 1917 .. — 590000,00
31. des. 1918 .................. —. 418534,40
31. des. 1919 .................. — 860932,79
31. des. 1920 .................. —■ 610649,02
------------- kr. 2793621,58
En á reikningi landsverslunar 1920 hefir
verið dregin frá varasjóði niðurfærsla á verði á
kolum og koksi um áramótin. En fyrst og fremst
voru hin miklu kolakaup landsins á siðastliðnu
sumri tryggingarráðstöfun, vegna yfírvofandi kolaverkfalls í Bretlandi, er allir bjuggust við, að lengi
mundi standa, og landið mundi hafa orðið að
greiða tap vegna þessara öryggisráðstafana beint
úr rikissjóði, ef engin landsverslun hefði vehð til.
En þessi niðurfærsla var talin að vera um áramót ................................................ kr. 818594,56
Auk þessa hefir varasjóður
Undsverslunar verið látinn greiða
kostnað við skömtunarráðstafanir
1918—1919, og enn fremur hálfan
Fiyt kr.

818594,56 kr. 2793621,58
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kostnað erindreka
urheimi, en þetta
fært til útgjalda á
hefir það numið

Fluttar kr.
landsins i Vesthvorttveggja er
árinu 1920, og
.......................... —

818594,56 kr. 2793621,58

139620,90

En samt verður eftir af varasjóði landsverslunar um siðustu áramót ........................................................................................................ kr. 1835406,12
Innieign landssjóðs hjá landsversluninni hefir verið sem hjer segir:
30. apr. 1917 .......... kr. 621037,06
31. des. 1917 .......... ~ 5660659,03
31. des. 1918 ..« ... — 9010401,18
- 6179904,67
31. des. 1919 ...
31. des. 1920 er innieign landsins aðeins — 2941754,01
Auðvitað hefir rikissjóður ávalt fengið fulla vexti af fjenu.
Verður ekki annað sagl en að efnahagur Iandsverslunarinnar standi
með mikluro blóma, þar sem skuldlaus eign hennar um síðustu áramót er hartnær 2 milj. króna, þegar dregið hefir verið frá tap landsins á kolura. Að vísu
hefir verð á kolum verið fært niður frá því um áramót. En jafnvel þótt ákveðið
yrði að láta varasjóð landsveislunar greiða það tap, er óhælt að fullyrða, að
eftir yrði í varasjóði nokkuð á 2. milj. kr.
Það þarf þvi engan að fæla frá að efla þetta fyriitæki, að það sje fjárhagslegur baggi á ríkissjóði. Það hefir einmitt sýnt sig, að landsverslunin hefir borið
uppi stórmikil útgjöld, sem annars hefðu orðið að greiðast beint úr ríkissjóði.
Pá er hin hlið málsins, og hún skiftir ef til vill inestu, hvort verslunin
hafi verið mönnum bagstæð i verðlagi á vörum eða eigi. Verður því ekki neitað,
að tvennum sögum fer um þetta. En reynslan virðist samt vera á einn veg.
Kaupmenn hafa fullyrt og fullyröa enn, að þeir geti og hafi ávalt getað útvegað
landsmönnum ódýrari vörur en landsverslunin, en fáir hafa orðið varir við þetta
lága verð hjá þeim. Stunduni hefir að vísu verið harapað tilboðum, sem sögð
hafa verið lægri en verð landsverslunar, en þegar til hefir átt að taka, hefir
reyndin oftast orðið sú, að þessi lágu tilboð voru ekki annað en tylliboð, og
mætti færa til ýms dæmi, ef þörf gerist.
Landsverslunin hefir aðallega flutt inn kornvörnr, sykur og kol; auk þess
lítilsháttar steinoliu, meðal annars einn farm á þessu ári, og er það kunnara en
frá þurfi að segja, að landsmenn hafa á þeim eina farmi grætt marga tugi þúsunda króna, bæði beint og óbeint. Sykur hefir ávalt verið ódýrari hjá landsverslun en öðrum innflytjendum, en hún mun í þeim kaupum hafa notið sjerstakra kjara, sem landsmenn hefðu þó ekki notið, ef engin landsverslun hefði
verið til.
Kornvörur, sjerstaklega hveiti og rúgmjöl, hafa jafnan verið með lægs’ta
verði í landsversluninni. Er það alkunnugt, að nær því i hvert skifti sem þessar
vörur hafa þrotiö hjá landsverslun, hafa þær hækkað að raun i verði hjá heildsölum, og sá verðmunur hefir t. d. stundum orðið um 18 kr. á rúgmjölslunnunni,
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Og þegar heildsalar hafa flutt inn kornvörur samtímis landsversluninni, hafa
heyrst frá þeim kvartanir yfir því, hvað verðið hafi verið selt lágt hjá landsverslun, og að þeir hafi ekki þann hagnað af vörum sinuin, sein þeir þyrftu að
hafa. En þetta þýðir, að ef landsverslunin hefði ekki verið, niundi he’ldsöluverð
á innfluttu vörunni liafa verið mun hæira, og landsmenn þar af leiðandi þurft að
greiða meira fyrir nauðsynjar sínar. Er það vafalaust, að almenningur hefir beinlínis sparað við lægra verð verslunarinnar svo skiftir hundruðum þúsunda árlega.
Og hagnaðurinn af henni þannig orðið bæði beint og óbeint: auknar eignir ríkissjóðs og Iandsmönnum spöruð útgjöld.
Vörur landsverslunar hafa að jafnaði þótt betri og vandaðri en bjá öðrum. Má benda á það, að í byijun striðsins voru með versluninni tekin upp
bein viðskífti við Bandarikin í Norður-Ameriku, en þaðan höfðu áður komið
hingað, eftir krókaleiðum, ýmsar kornvörur. Og á síðasta ári náði landsverslunin
beinu sambandi við hveitiútflytjendur í Canada, og hefir síðan fengið þaðan
hveiti með tveim skipsferðum, en sú hveititegund, sem verslunin hefir keypt
þaðan, er talin vera best að gæðum þeirra hveititegunda, sem á lieimsmarkaðinum eru.
Þar sem þannig fer saman vörugæði og lágt verð hjá landsversluninni,
sýnist mjer einsætt að halda henni áfram, og ekki einungis með þær vörur, sem
hún hefir flult inn undanfarið, heldur taki bún upp heildverslun með fleiri nauðsynjavörur, svo sem salt, veiðarfæri og byggingarefni, sem landsmenn nota mikið
af og mikils er um vert, að landsmenn fái með sanngjömu verði. En það tel
jeg best trygt á þann hátt, að landsverslunin hefði á hendi verslun með þessar
vörur og aðrar, sem landsmönnum eru nauðsynlegar,
Alþingi, 7. mai 1921.
Jón Baldvinsson.

(A. VII. 13).

Ed.

528. Frumvarp

til laga um tekjuskatt og eignarskalt.
(Eftir 3. amr í Nd.).
Samhljóða þskj. 473 með breytingunni í tölul. 3 á þskj. 503.

Alþt, 1921, A, (33. lðggjafarþing).
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(C. XI, 3).

Kd.

530. Pinjfsályktun

utn innlendar elli- og líftryggingar o. fl.
(Afgreidd frá Nd. 7. maí).
Alþingi álvktar að skora á landsstjórnina að halda áfram rannsóknum
um innlendar elli- og líftryggingar o. fl. bjer að lútandi, svo og athuga, hvort
ekki sje timabært að lögleiða almennar skyldutryggingar, einkum ellitryggingar,
°g leggja siðan fyrir Alþingi, helst næsta Alþingi, frumvarp um þessi efni, ef
framkvæmanlegt verður talið af sjerfróðum mönnum.
Nanðsynlegan kostnað, þessu máli til undirbúnings, er stjórninni heimilt
að greiða úr ríkissjóði.

(C. XV, 4).
Kd.

530. Tillaga

til þingsályktunar um undirbúning ullariðnaöar.
(Eftir fyrri umr. í Nd.).
Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að láta, svo fljótt sem tök eru
á, menn með sjerfræðiþekkingu rannsaka, gera áætlanir og tillögur um þaö, er
nú skal greina:
1. Hvar álitlegast sje að koma á fót kembingar- og lopavjelum, til eflingar
heimilisiðnaði innanlands, í þeim sýslutjelögmn, er óska rannsókna í því efni.
2. Hvar hentast muni að reisa klæðaverksmiðjur, eftir aðstöðu við notkun
vatnsafls og annara staðhátta, sem fullnægt geti klæðaþörf landsmanna.
3. Gera svo nákvæmar kostnaðaráætlanir, sem hægt er, yfir aflstöðvar, bygging verksmiðjuhúsa, nauðsynlegra vjela og annars, er aö stofnun og rekstri
íyrirtækjanna lýtur.
4. Stjórninni heimilast að veita tóvinnufjelögum styrk úr ríkissjóði, til þess að
senda efnilega unga inenn utan, i þeim tilgangi, að þeir afli sjer þekkingar í
meðferð tóvinnuvjela og annars, er að iðnaði lýtur. Jafnframt sje það trygt,
að styrkþegar starfi við verksmiðjurnar, að loknu námi.
Kostnað þann, er fyrgreindar aðgerðir hafa i för með sjer, heimilast
stjórninni að greiða úr ríkissjóði.
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(A. XIX, 3).
N<1-

531. Wefndarállt

um frumvarp til vatnalaga.
Frá miuni hluta samvinnunefndar vatnamála.
Engum mun á óvart hafa komið kiofningur í vatnamálanefnd þessa þings,
eftir skipun henuar, er mönnum úr meiri og minni hluta milliþinganefndar fossamála frá 1919 var skipað þar saman. Hitt er i fljótu bili furðanlegra, að svo
margir úr samvinnunefnd þessa þings virðast nú hallast að stefnu raeiri hluta
milliþinganefndarinnar frá 1919, stefnu, sem þá var af neðri deild Alþingis hafnað, — og neita eignarumráðum landeiganda á vatni, sem á landi hans er.
Ágreiningurinn um þetta sagði til sín við nefndarstörfin á öndverðu þingi,
en ýms atvik urðu til þess að tefja ákvörðun um hann til Ioka marsmánaðar,
enda kom meirihlutastefnan trá 1919 nú óljóslegar fram en undanfarin ár, og
vildu fylgismenn hennar nú viðurkenna öllu rýmri rjett til handa landeiganda
yfir vatninu en áður.
Klofningurinn varð um 2. gr. frumvarpsins, og hurfu 6 af 11 nefndarmönnum, sem fund sóttu 30. mars, að breytingu á greininni í þá átt, að viðurkenna ekki eignarumráð landeiganda að vatni á landi hans, en að eins takmarkaðan notarjelt, sem miðaðist við heimilisþörf hans, og hefir búningur frv. síðan
af meiri hlutanum verið samræmdur stefnu þessari.
Af áliti meiri hlutans á þingskjali 400 má að vísu sjá, að einhver veila
er í honum út af þessu rjettaratriði, en hann virðist líta svo á, að rjettarspurningin, eða úrlausn hennar, sje eigi svo mikilsverð, að hún cigi að ráða úrslitum,
og ber hann fyrir sig um þetta valnsveitulöggjöf landsins, sem honum virðist
heimíla öllum afnot vatns lil áveitu af annara löndum, þegar það er meinfangalaust eiganda þess lands, sem að vatninu liggur. Hins vegar vill meiri hlutinn nú
halda því fram, íil rjettlætingar stefnu sinni, að hugmyndin um eignarumráö
landeiganda á vatni hjer i landi sje nýgervingur og runnin frá norskri löggjöf
nú á siðari árum, en að orkunot vatnsins eigi ekki að fylgja öðrum notarjetti
landeiganda af vatninu, af þvi að þau byggist á uppgötvunum, sem mannvit og
þekking hafi skapað og sjeu almenningseign.
Allar eru þessar ástæður meiri hlulans nrjög einkennilegar, þólt ekki sjeu
þær sannfærandi. Tilvitnunin til áveitulaganna laukijett, en að eins ályktunin,
sem af henni er dregin, röng. Einnig er það rjett, að hugmyndin um eignarrjett
á vatni er frá Noregi komin, en að eins svo sem 1040 árum fyr en meiri hlutinn telur. Rjett er það einnig, að uppgötvanir og mannvit hafa kent nútíðarmönnum að hagnýta orku vatnsins, og að þær uppgötvanir eru að miklu almenningseign, en þetta breytir engu um eignarrjettinn, þar sem hann var fyrir. Vatnsorkunotin við kornmylnu, sögunarmylnu og margvísleg önnur störf eru lika ávöxtur
hugvits og þekkingar, þekt um margar aldir, en hafa engu breytt um eignarum-
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ráð orkugjafans, valnsins, fremur en hugvitsleg notkun koia hettr breylt eignarrjetti að kolutn.
Meiri hlutinn virðist álfta, að sterkustu rökin fyrir stefnu hans liggi í
þvi, að sanngjarnlegra sje og þjóðjjelaginu hollara, að ríkið eigi vatnsrjettiudin en
einstakir menn. Hann geDgur þannig fram lijá þvi, eins og marklitlu atriði, að
þessi rjellindi eru og liafa frá landnámstið verið í höndum landeiganda, að þau
eru löghelguð jafnt öðrum eignarijelti og falla beint undir 63. gr. stjórnarskrárinnar; verða þess vegna af engum tekin, nema eflir reglum þeirrar greinar. Að
meiri hlutinn blaudar löglegum og eðlilegum takmörkunum þessa rjettar, þegar
um vatn er að ræða (áveitur), saman við afnám rjettarins, ber að eins vott
um lauslega athugun.
Um sanngirnina og hollustuna, sera meiri'hlutinn byggir svo mjög á, má
auðvitað margt segja, með og móti, en slíkt liggur þó að ínestu utan við efnið,
því að vatnalögin verða, eins og önnur lög, að byggjast á gildandi landsrjetti, og
hann er í þessu efni skýlaus.
Um sanngirni gagnvart ríkinu þarf ekki að tala í þessu sambandi. Það
hefir drottinvald yfir þegnunum og gelur takmarkað þennan rjett eftir þörf sinni,
án þess að ræna honum; en auk þess á ríkið á lönduin sínuin margfalt meiri
vatnsrjettindi en það getur hagnýtt sjer um marga mannsaldra. Sanngirniskrafan
er því eingöngu vegna þeirra einstaklinga, sem ekkert land eiga eða þá land án
valnsrjettinda. í sjálfu sjer er hún ekki óeðlileg, en nær óviðráðanleg í framkvæmd,
Framkvæmd hennar og skilti vatnsrjettinda einstakra manna milli þjóðfjelagsborgaranna ælti að leiða til samskonar skifta á öðrum verðmætum, svo sem landi,
lausum auruin, húsum, skipum og hverskonar rjettindum, sem verðmæti hafa og
eru umfram þaifir eiganda á þeirri stundu, er skifti gerast. Er þetla að sjálfsögðu
i anda róttæku-,tu jafnaðarstefnu, en trauðla samrýmanlegt þjóðfjelagsskipun og
menningarástandi nútímans.
Svipað má segja um hollustu fyrir þjóðfjelagið af breylingum þeim á gildandi landsrjetti, er meiri hlutinn virðist aðbyllast, og þarf eigi að tala um hollustu þá í sambandi við brot á 63. gr. stjórnarskrárinnar, sem enginn mun vilja
ráða til, heldur þá breytingu, sem af því gæti leitt, ef vatnsrjettindi öll væru horfin
til ríkisins, t, d. eftir frjálsu framlagi eða gjöf frá landeigendum. Vatnsrjettindin
mundu falla að mestu eða öllu undir umráð eins manns, vatnamálastjóra eöa
vatnamálaráðherra, sem þá yrði að vissu leyti landsdrottinn allra þeirra landeigenda, sem ættu lönd með vatnsrjeltinduin. Slíkur vatnamálastjóri myndi geta
haft í hendi sjer ráð þessara landeigenda að miklu leyti, skapað þeim kjör og
kosti eflir vild og velþóknun, og notað aðstöðuna á marga vegu til hagsmuna
vildarmönnuin sínum, en óþurftar öðrum, og er ekki ólíklegl, að pólitískra áhrifa
mundi þar gæta. Það mundi í hvert sinn fara eftir innræti og mannkostuin þess,
sem með þetta einveldi færi, hversu það gæfist, en það væri jafnlíklegt til að
verða að tjóni i höndunr óhlutvandra manna sem að liði hjá vönduðum manni
og samviskusömum, og hvernig sem á það er litið, þá mun ætíð orka tvímælis
um hollusluhœtti fyrir þjóðfjelagið af stefnu meiri hlutans í þessu efni.
Að nokkru leyti mun meirihlutastefnan i vatnamálinu frá 1919 Iiafa eflst
við þá ódjarflegu aðferð, sem stjórnin hafði í undirbúningi málsins að þessu sinni,
Hún hefir að vísu bygt á stefnu minni hlutans frá 1919 um eignarumráð landeiganda yfir vatninu, en jafnframt blandað hana i hinum ýmsu frumvarpsgreinum
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andslæðu stefnunni, svo að ýmist lítur svo út sem ríkið sje að úthlutá iaödeiganda einskorðuðum afnotarjetti af vatuinu, en ýmist svo sem verið sje að takmarka
— eins og vera ber — umráðarjett hans, vegna öryggis fjelagsheildarinnar. Þetta
hefir auðsæilega vilt mörgum sýn, og þeim þess vegna virst báðar leiðir jafneðlilegar.
Vjer, sem undirritum álit þetta, Iítum svö á, að skipa beri vatnamálunum
eindregið eftir stefnu miuui hlutans frá 1919 og að engin önnur leið sje lögleg eða
leyfileg, nje heldur samrýmanleg rjettarmeðvitund almennings. Vjer leljum einnig
þá stefnu með öliu þjóðfjelaginu hætlulausa og hollari en röskun á hinum forna
rjetti, þegar skynsamlegar takmarkanir eru gerðar á'eignarrjetli einstaklinganna.
Skipun þessa máls hefir dregist ótilhlýðilega lengi og einmitt vegna þessa
einkennilega ágreinings um eignarumráð landeiganda yfir vatninu, sem engin af
grannþjóðum vorum hefir hnotið við, þótt allar hafi þær skipað valnamálum
sínum á þanu veg, sem minni hlutinn vill skipa þeim bjer, og allar hafa þær virt
himi forna rjett.
Vjer teljum nauðsyn bera til að hraða úrslitum þessara mála allra, eða
að minsta kosti undirbyggingu þeiira, valusrjettindalöggjöfinni, en álítum tvísýnt
mjög, að það takist á þessu þingi. Verði dráttur á því til næsta þings, teljúm vjer
skylt og sjálfsagt að sýna þvi þann sóma að láta viðurkendan og óhlutdrægan
lögfræðing utan þings athuga það, með bliðsjón af fyrirliggjandi gögnum, og búa
það, ásamt stjórninni, undir endanleg úrslit.
Vjer teljum að vísu eigi frágangssök að nota frumvarpið í dálitið breyttum búningi og fært nær stefnu minni hlutans, þótt efnisskipun þess sje nokkuð
tyrfin og óþjál, en fyrir sakir annríkis við önuur störf og tímaskorts höfum vjer
eigi sjeð oss fært að umsteypa það.
Eftir framansögðu leyfum vjer oss því að ráða til lögfestingar á frumvarpinu, ef timi vinst til á þessu þingi, með eftirfarandi
BREYTINGUM.

1. Við 4. gr.
6. töiuliður orðist svo:
Ef brevting verður á vatnsbotni eða vatnsbakka, fer um netlög sem
áður segir.
2. Við 8. gr.
Upphaf 2. töluliðs, út að orðunum »og skal þá«, orðist svo:
Nú líða svo 5 ár frá lokum þess alnranaksárs, er breytingin varð, að
verk það, er i 1. lið greinir, er eigi framkvæmt.
3. 9. gr. falli burt.
4. Við 10. gr,
a. Fyrsta málsgr. orðist svo;
Um hveri, laugar og ölkeldur skal svo fara.
b. í stað orðanna í b-Iið sömu gr. »til afnota fjelaga eða almennipgs« komj:
til afnota i almenningsþarfir.
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5. Við 16. gr.
Á eftir orðinu »landareignar« í 2. lið komi:
sem að vatni liggur.
6. Við 17. gr.
a. Á eftir oröunum »iðnaðar og iðju« komi:
án orkunýtingar.
h. Á eftir orðunum nenda sje ekki« komi:
svo að ððrum sje mein að.
c. í stað orðsins »eða« í 4. lfnu komi:
og7. Við 21. gr.
f stað orðanna »hefir hún einkasölu« komi:
hefir hún rjett til einkasölu.
8. Við 25. gr.
Orðin i 2. lölulið »eftir fyrirmælnm 22. gr.« falli burt.
9. Við 33. gr,
a. Á eftir orðunum »eða annarar iðju« komi:
án orkunýtingar.
b. Á undan siðari málsgreininni komi:
2.
10. Við 39. gr,

Orðið »fullar« í endi 2. töluliðs falli burt.
11. Við 49. gr.
f stað »200 eðlishestöfl« í 2. og 3. lið komi500 eðlishestöfl.
12. Við 54. gr.
a. Orðin »eða handa nytsömum fyrirtækjum« f 1. tölulið falli burt.
b. f stað orðsins »sjálfur« í 3. tölulið komi:
i rikisþarfir.
13. Við 65. gr.
f stað »200 eðlishestöflum« I 3. tölulið komi:
500 eðlishestöflum.

14. Við 81. gr.
Á eftir orðunum uveita burt« komi:
vatni.
15. 84. gr. falli burt.
16. Við 91. gr.
Orðin »á kostnað hreppssjóðs« falli burt.
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17. Við 100. gr.
2. töluliður falli burt,
18. Við 126. gr.
1. töluliður orðist svo:
Veiði í almenningum stöðuvatna eiga sveitarmenn þeirra sveita, er lönd
eiga að vatni, nema forn venja banni.
19. Á eftir 129. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Nú vilja landeigendur við veiðivatn eða aðrir, sem rjett eiga til veiði,
hafa þar fiskiklak, og geta þeir þá stofnað fjelag í þvi skyni, er nefnist flskiklaksfjelag. Fer um slfk fjelög eftir XI. kafla laga þessara.
20. Við 133. gr.
Á eftir orðinu »mannvirkjum« í 3. tölulið komi:
leyfishafa að kostnaðarlausu.
21. Við 150. gr.
2. töluliður a), út að orðunum »skal yfirmalsnefnd« oiðist svo:
Sá, sem beiðist yfirmats eftir 149. gr. 1. lið, greiði kostnað af því, ef
matsgerð breytist eigi. Verði henni breytt.
22. Aftan við 152. gr. bætist:
Verkfræðilegur ráðunautur hans um þau mál er vegamálastjóri, þar til
önnur skipun verður á gerð eftir 153. gr.
23. Við 153. gr.
Á eftir orðinu »vatnamálastjóra« komi:
með sjerþekkingu.
24. Allar greinatölur og tilvísanir í greinai og töluliði frv. brevtist samkvæmt
niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar.
Prentvillur í frv. leiðrjettist samkvæmt greinargerð þar um i Defndaráliti meiri hluta nefndarinnar.
Alþingi, 6. maí 1921.
Sveinn'Ólafsson,
form. Nd.-n. og samvinnun.,
framsm. i Nd.
Eiríkur Einarsson,
fundaskrifari Nd.-n.

Guðm. Guðfinnsson,
fundaskrifari og framsm. í Ed.

Þorieifur Jónssou.

Guðm. Ólafsson.
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(B. LIII, 7).

E«l.

532. Breytlngartillögur

við frv. til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
Frá Halldóri Steinssyni og Sigurjóni Friðjónssyffi.
1. Við 3. gr.
2. málsgr. orðist þannig:
Allur gullforði bankans skal geymdur í Reykjavik og vera báður eftirliti
ríkissljórnarinnar, samkvæmt þeim reglum, sem ’um það hafa gilt.
2. Við 6. gr.
Greinin orðist svo:
A meðan Islandsbanki hefir á hendi seðlaútgáfu, eða ríkissjóður ber ábyrgð
á skuldbindingum fyrir hann, skal ríkisstjórnin skipa tvo af þremur bankastjórum bankans.

(B. L. 3).

Ed.

533. A'efndar&lit

um frv. tii laga um breytingu á lögum nr. 21, 9. júlí 1909, um tískimat (þingskjal 367).
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og fallist á það, að nauðsynlegt
sje að gera ákvæði laganna frá 1909 viðtækari, eins og nú er komið sölu á islenskum saltfiski.
Það, sem vakti fyrir sjávarútvegsnefnd háttv. Nd. í þessu efni, var það,
að meta og flokka skyldi allan saltfisk, sem verkaður er í landinu og fluttur á
erlendan markað, hvar sem er, og einnig saltaðan óverkaðan fisk, sem fluttur er
til Miðjarðarhafslandanna. Einnig var það æt’un nefndarinnar, að saltfiskur, sem
gengur kaupum og söluin innanlands, yrði nietinn, ef hann ætti að verkast í
landinu og flytjast á erlendan markað. Þetta mat var ætlast til, að færi fram
bæði þegar fískurinn er keyptur óverkaður, en saltaður, og svo auðvitað aftur
þegar hann er fluttur út. Hins vegar er ekki ætlast til, að sá sallfiskur sje metinn,
sem fluttur er út óverkaður til annara landa en Miðjarðarhafslandanna, og er
það af þvi, að ekki er álitið ráðlegt, að sá fiskur hafi vottorð matsmanna.
Alt þetta getur nefndin fallist á, að sje rjett og nauðsynlegt, en henni
þykir þelta ekki , koma nógu skýrt fram i frumvarpsgreininni, og ber þvi fram
breytingartillögu, sem hún ætlar, að sje nægilega skýr i þessu efni.
Nefndin vill þvi ráða háttv. deild til að samþykkja frumvarpið með eftirfarandi

Þingskjal 533—534
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BREYTINGU.
1 stað orðanna »AUur saltfiskur, verkaður og óverkaður ,. . undir umsjón yfirmatsmanna« komi:
Allur saltfiskur, verkaður og óverkaður, sem fluttur er hjeðan af landi og
fara á til Spánar, ftalíu eða annara Miðjarðarhafslanda, hvort heldur beina leið
eða um ðnnur lönd, skal metinn og flokkaðar eftir gæðuin af fiskimatsmönnum
undir unisjón yfirmatsmanna.
Sömu meðferð skal hafa á öðrum saltfiski, sem verkaður er í landinu
og ætlaður er til útflutnings.
Óverkaður saltfiskur, sem gengur kaupum og sölum innanlands, skal
metinn á sama hátt, ef bann er ætlaður til verkunar í landinu og útfiutnings.

Alþingi, 8. maí 1921.
Björn Kristjánsson,
formaður.

Karl Einarsson,
ritari og framsögumaður.

Einar Árnason.

(A. XX, 4).
IWd.

534. IWefndarálít

um frumvarp til laga um afstöðu foreldra til skilgetinna barna.
Erá allsherjarnefnd.
Með skírskotun til nefndarálita allsherjarnefndar á þskj. 398 og 463 ráðum vjer háttv, deild til að samþykkja frumvarpið óbreytt.
Alþingi, 9. iriai 1921.
Sigurður Stefánsson,
form, og framsm.
Stefán Slefánsson.

Pjetur Ottesen.

Alþt. 1921. A. (33. lðggjafarþing).

Björn Hallsson,
fundaskrifari.
Einar Þorgilsson.

104
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(B. XLV, 5).

Ed.

535. Hiefndarálit

um frv. til laga um sölu á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi í
Siglufirði,
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með því, að þetta frv. verði samþykt með þeirri breytingu,
að kaupstaðarlóðin, Siglufjarðareyri, fylgi með í kaupunum. Nefndiu lítur svo á,
að bæjarfjelaginu sje nauðsynlegt að geta ráðið sem mestu um leigu lóða og
byggingu húsa i kaupstaðnum, og að sanngjarnt sje, að það fái ríflegan hlula af
þeirri verðhækkun á landi, sem þar verður við slækkun hæjarins. Á það er og
að lita, að allir hlutaðeigendur hafa mælt með því, að kaupstaðarlóðin væri með
í sölunni, og vísast um það tii álits meiri hi. alisherjarnefndar Nd. á þskj. 363
og annara fylgiskjala málsins.

BREYTINGARTILLAGA.

Orðin okaupstaðarlóðin (Siglufjaröareyri)« í 2. málsl. 1. gr. falli niður.
Alþingi, 9. mai 1921.
Sigurj. Friðjónsson,
form. og ritari.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson.

(B. XVI, 2).
Ed.

536. Aefndarállt

um frv. til laga um brcyting á lögum nr. 67, 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn
Isafjarðar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með því, að frumvarpið verði samþykt.
Alþingi, 9. maí 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form. og ritari.

Sig. Eggeiz,
íundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson.

f*ingskjal 537
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j

Eil.

j

um liv. til laga um búsnæði í Reykjavik.
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539

537. VefndarálK

Frá allsherjarnefnd.
■
•
Nefndin mælir með, að frumvarpið verði samþykt.

I
i

Alþingi, 9. mai 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form. og ritari.

•

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson.

(B. XXX, 4).

Ed.

538. IWefhdarálit

um frumv. til laga um viðauka við og breytingar á lögum nr. 58, 28. nóv. 1919,
um bæjarstjórn á Siglufirði.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með því, að frumvarpið verði samþykt.
Alþingi, 9. maí 1921.
Sigurj. Friðjónsson,
form. og ritari.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari.

Jóh. Jóhannesson.

(A. V, 10).

IVd.

539. Framhaldsnefhdarállt

um frv. til laga um lifeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra.
Frá ailsherjarnefnd.
Frv. þetta er nú aftur komið frá háttv. Ed., eftir eina umr. þar. Hefir
það tekið þar nokkrum breytingum frá því, er það var samþykt við 3. umr.
i háltv. Nd.

f’ingskjal 539
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Breytingarnar eru þær, að úr 3. gr, er feld hækkun hundraðsgjalds embæltismanna í lifeyrissjóð, þeirra, sem skipaðir eru eftir 1. jan. 1922.
Jafnframt er hluti ekkna sðmu embsellismanna úr lifeyrissjóði fserður
aftur úr 3/io i V5Loks er aftur sett inn í 8. gr. frv., að allar ekkjur embættismanna fái 1, i«
byrjunariauna manna þeirra úr landssjóði.
................
Nefndin getur ekki fallisl á þessar breytingar, og vill þvi færa fi v. í sama
horf og það var f, þegar þessi háttv. deild afgreiddi það til háttv. Gd.
Hæður þvi nefndin báltv. deild til að samþykkja frv. með eftirfylgjandi

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr.
Aftan við fyrri málsgr, bætist:
ef skipaður er f embætti fyrii 1. jan. 1922, ella 8%.
2. Við 5. gr.
Aftan við 2. málsgr. bætist:
Þó skulu ekkjur þeirra embættismanna, sem skipaðir eru i embætti
eftir t. jan. 1922, fá 3 'io bvrjunarlauna manna þeirra úr lifeyrissjóði.
3. Við 8. gr.
A eftir 2. inálsgr. komi ný rnálsgr., svo hljóðandi:
Lfffje það, er ræðir um í 1. og 2. málsgr., greiðist þó að eins ekkjum
þeirra embættismanna, sem skipaðir voru i embætti fyrir 1. jan. 1922.
Alþingi, 9. mai 1921.
Sigurður Stefánsson,
form.

Björn Hallssou,
skrifari og framsm.

l’jetur Ottesen.

Einar Þorgilsson

Stefán Stefánsson.

Þingskjal M0
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(B. XXXII, 7).
E<l.

540. liefnriar&llt

um frumvarp til laga um breytingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.
Frá allsberjarnefnd.
Nefndin leggur lil, að frnmvarp þetta verði samþykt óbreytt.
Alþingi, 9. maí 1921.
Sigurjón Friðjónsson,
form.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari og ritari.

Jóh, Jóhannesson.

(B. LIII, 8).
IWd.

541. Frumvarp

til laga um seðlaútgáfu íslandsbauka, hlutafjárauka o. fl.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. gr.
Til 1. maí 1922 fer íslandsbanki með seölaútgáfu i ríkinu, að undanteknum þeim 3/< miljónar, sem Landsbankinn gefur út af seðlum. Allir þeir seðlar,
sem bankinn gefur út, skulu málmtrygðir á þann hátt, sem fyrir er mælt í lögum
nr. 66, 10. nóv. 1905.
2. gr.
Leyfistími bankans er á enda 31. des. 1933. A tímabilinu frá 1. mai
1922 til enda leyfistimans skal bankinn draga inn seðla sina alla, þannig, að seni
næst jafnhá fjárhæð sje dregin inn á ári hverju og tekin úr viðskiftaveltu.
Seðlaútgáfa sú, sem á þennan hátt losnar, hverfur á þessu tímabili til
ríkissjóðs, og skal fyrir 1. júni 1922 ákveðið með lögum, hversu seðlaúlgáfu
þessari skuli komið fyrir framvegis.
3. gr.
íslandsbanka er skylt að selja rikissjóði með nafnverði það af gullforða
sinum, er hann þarf eigi til tryggingar eigin seðlum sinurn, og má hann því eigi
láta neitt af förða þessum af hendi, nema hann hafl áður boðið hann til kaups
með áðurnefndu verði og rikissjóður neitaö að kaupa. Eigi má fslandsbanki

í 310
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heldui á neinn annan hátt binda þennan forða þannig, að rikissjóður geti eigi
fengið hann, er hann losnar nr seðlatryggingunni.
Allur gullforði bankans skal geymdur í.Reykjavík og vera háður eftirliti
ríkisstjórnarinnar, samkvæmt þélm reglum, sem utn það hafa gilt.
4. gr.
Bankinn skal greiða gjald í rikissjóð eins og hjer segir'
a. Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem
ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, en eigi annað gjald.
b. Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum kr., greiðist l°/o aukagjald
af þeim hluta 7. miljónarinnar, sem er ómálmtrygður eftir 1. gr., eða af
62,5% af þeim seðlum.
c. Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans af því,
sem fram yfir er, að svo miklu leyti sem það er eigi málmlrygt samkvæml
1. gr., eða af 62,5°/o af þeim seðlum.
Gjald það, er ræðir um í b. og c. lið, telst eftir seðlum, sem í umferð
eru í lok hvers mánaðar, og greiðist gjaldið í ríkissjóð í hvers mánaðar lok.
5. gr.
Hlutafje íslandsbanka skal auka um 1000/o, á þann hátt, að rfkisstjórnin
leggur hlutafjáraukann fram úr ríkissjóði, þegar er hún hefir látið fara fram nákvæma athugun á hag bankans, enda sjeu hlutafjárframlögin þá, að hennar dómi,
tiltækileg. Verð hlutabrjefa þeirra, sem ríkissjóður tekur, skal ákveðið af 5 mönnum, tveim kosnum af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, tveim
útnefndum af hluthöfum lslandsbanka, og oddamanni, sem hæstirjettur tilnefuir.
Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar vera, að þvi
er hlutaeign ríkissjóðs snertir.
6. grÁ meðan íslandsbanki hefir á hendi.seðlaútgáfu, eða ríkissjóður ber ábyrgð
á skuldbindingum fyrir hann, skal ríkisstjórnin skipa tvo af þremur bankastjórum bankans.
7. gr.
íslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sína, með
þeim fresti og a þann hátt, er stjórnarráðið samþykkir.
Helmingur andvirðis þeirra hinna yngri seðla, sem eigi koma fram að
lokum til innlausnar, rennur í rikissjóð.
Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátt, að sannað er,
hversu miklu nemur, og ríkissjóður á að bera skaðann, og er það þá samningamál milli bankans og stiórnarráðsins, hversu fer um andvirði þeirra seðla.
8. gr.
Leyfisbrjef bankans frá 5. nóv. 1902 heldur gildi sínu, að því leyti sem
lög þessi breyta þvi eigi.
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9. gn
Með lögum þessum er úr gildi numin 2, gr. laga nr. 16, 18. mai 1920,
svo og önnur lagaákvæði, er fara i bága við þau.
10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, en falla úr gildi 30. sept. 1921, nema því
að eins, að hluthafafurdir fslandsbanka verði þá búnir að gera þær ráðstafanir,
sem lög þessi áskilja.

(B. LII, 4).

Ed.

542. Frumvarp

til laga um sýsluvegasjóði.
(Eftir 3. uinr. i Nd.).
1. gi’.
Kostnaður við þær vegabætur, sem að lögum iivila á sýslufjelögum,
greiðist úr sýsluvegasjóði.
‘2. gr.
I sýsJuvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum fasteignum iunan
hverrar sýslu. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi af ábúanda hverrar jarðar, en af eiganda hverrar lóðar eða húseignar i kauptúnúm. Sýslunefnd ákveður jafnan fvrir eilt ár i senn, hve hár skatturinn skuli vera það ár, en
hann skal vera minst 2 af hverju þúsundi af virðingarveröi skattskyldra fasteigna, samkvæmt fasteignamati, og má eigi hærri vera en 6 af þúsundi, nema
samþykki ráðherra komi til í hvert sinn. Skal skatturinn miðaður við áætluð
gjöld til vegabóta, að viðbættri eyðsiu umfram áætluu tindanfarið ár, en að
frádregnu áætluðu tillagi úr ríkissjóði, ef tii þess kemur samkvæmt 7, gr. —
Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir af lánum, teknum til
vegabóta, enda hafí ráðherra samþykt lánskjörin, að fengnum tillögum vegamálastjóra.
:
3. gr.
.
... . .
1 verslunarstöðum, sem eru hreppsfjelög út af fyrir sig, skal hálfur
vegaskatturinn renna i sveitarsjóð, ef hreppsfjelagið ver til vegagerðar innanhrepps á þvi ári að minsta kosti jafnmiklu i]e úr sveitarsjóði, sem hálfum
vegaskattinum nemur, auk hreppsvegagjaldsins, sem það hefir til umráða það
ár, og hafi hreppsvegagjaldið þá verið ákveðið, méð hámarki þeirrar upphæðar á hvern verkfæran mann, sem lög heimila.

1312

Pingskjal 542

4. gr.
Heimilt er sýslunefndum að ákveða einstökum hreppum misjafnt hundraðsgjald, er miðist við þau afnot, sem hrepparnir hafa af vegakerfi sýslunnar.
Hámark hundraðsgjalds í einstökum lueppi má ekki vera meira en 30°/„
hærra en meðalgjald í sýslunni.
Nú er lagður akvegur i gegnum hreppinn, eða aðallegu i þágu hreppsins, og heimilast þá sýslunefnd að setja sem skilyrði fvrir framlagi úr sýsluvegasjóði, að hreppurinn sjái um, að lagl verði fje á móti, eftir nánari ákvæðum sýslunefndar í hvert sinn.

5. gr.
Undauskildar vegaskalti eru allar kirkjur, skólahús, sjúkrabús og þinghús. Ráðherra er heimilt, eftir lillögum sýslunefndar, að undanþiggja skaftgjaldi evjajarðir ásamt húsum og lóðum á þeim.
6. gr.
Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikningur undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþvktar, og gilda þar um
sömu reglur, sem um sýslusjóðsreikninginn. Á sýslufundi skal semja áætlun
uni tekjur og gjöld sýsluvegareikningsins yfirstandandi ár.
Afrit af sýsluvegareikningnum, ásamt áætluninni, skal oddviti sýslunefndar senda vegamálastjóra að afstöðnum sýslufundi.
7. gr.

Nú eru útgjöld svsluvegasjóðs meiri en sem svarar 3 af þúsundi á
skattskyldum fasteignum, og skal þá greiða tillag í sjóðinn úr rikissjóði, móts
við þann hluta vegaskattsins, sem er umfram 3°íoo, sem hjer segir-.
Móts við þann hluta skattsins, sem er frá 3°/oo lil 4I/2°/oo, greiðist jafnmikið framlag úr rikissjóði,
Móts við þann hluta, sem er frá I’ 2° oo lil <>° oo, greiðist tvöfalt framlag úr ríkissjóöi.
Móts við það, sem er umfram ö°/oo, greiðist þrefalt framlag úr rikissjóði, enda hafi samþykki ráðherra verið fengið samkvæmt 2. gr.
Tillag rikissjóðs má greiða jafnóðum og þörf krefur, eftir meðmælum
vegamálastjóra.
S. gr.

Eftirstöðvar af lánum þeim, sem sýslufjelög hafa tekið til vegabóta
áður en lög þessi öðlast gildi, má greiða úr sýsluvegasjóði, með skilorði því,
er getur í niðurlagi 2. gr.
9- gi'.
Akvæði þessara laga skulu ekki vera því til fyrirstöðu, að hjer ettir sem
Inngað til verði veitt i fjárlögum fje úr rikissjóði til að gera nýja akfæra s5rsluvegi, gegn tillagi aimarsstaðar frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í
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reglugerð nr. 3, 3. jan. 1916. Slík framlög úr rikissjóði skal ekki lala koma til
frádráttar frá tillagi þvi, er rikissjóði kann að bera að greiða samkvæmt 7. gr.
10. gr.
Með lögum þcssum er ui gildi numin 20. gr. laga um vegi, 22. nóv.
1907, og 6. gr. laga nr. 11, frá 11. júli 1911, um brevting á þeim lögum.
11- gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. jan. 1922.

(B. I, 4).
Ert.

543. Fruinvarp

til laga um sölu á prestsmötu.
(Eftii 2. timr. í Ed.)

1- grHeimilt skal þeim, er prestsmötur eiga aö greiða, að fá þær kevptar af
sjer, svo sem fyrir er mæit í lögum þessum.
2. gr.
Sá, er kaups beiðist á prestsmötu, sendir beiðni um það til landsstjórnarinnar. Vtrð prestsmötu ákveður svo landssljórnin, þannig að 5°/o af verðhæðinni veiti sömu vaxtaupphæð, sem hið árlega prestsmötugjald hefir numið að
meðaltali eftir verðlagsskrárverði á smjöri siðastliðin 10 ár í sýslu þeirii, er
kaupbeiðandi á heima í. Kaup skulu svo gerð áður ár sje liðið frá því er kaupbeiðnin kom til landsstjórnarinnar.
3. gr.
Kaupandi greiðir að minsta kosti 1/io hluta kaupverðsins um leið og
kaup eru gerð.
Fyrir eftirstöðvum kaupverðsins skal gera skuldabrjef, með veði í fasteign, eða annari tryggingu, er landsstjórnin tekur gilda, og greiðast þær síðan á
10 árum með jöfnum alborgunum ásamt 5°/o vöxtum, Greiða má kaupverðið í
einu lagi.

Alþt. 1921, A. (33. löggjafarþiog).
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4. gr.
Andvirði prestsmötu renni í prestlaunasjóð, er greiðir síðan \ iðkomandi
presti vexti þá, er fást af andvirði prestsmötu.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

(A. XXV, 6),
Ed.

544. Frumvarp

til laga um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
Samhljóða þskj. 271 með breytingununi á þskj. 49(1.

(A. XXVIII, 12).
lld.

545. ltreytir'ffartlllaga

við frv. til laga um bifreiðaskatt.
Frá Eiríki Einarssyni.
Við 3. gr.
Aflau við fyrstu málsgrein bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Einnig eru undanþegnar skatlinum bifreiðar, er sannað er um fyrir lög
reglustjóra, að notaðar eru aðallega til aðdrátta og flutningaþarfa'sveitabænda

Pingskjal 546

1315

(A. XXXVII, 7).

'Al.

546. Lög

um varnir gegn berklaveiki.
(Afgreidd frá Ed. 9. maí).
1. gr.
Ákvæði þessara laga taka til allra tegunda berklaveikinnar, nema annað
sje tekið fram.
2. gr.
Hjeraðslæknar skulu halda bók yfir alla berklaveika, er læknir rannsakar i bjeruðum þeirra, hvort sem þeir sjálfir rannsaka þá eða aðrir löggiltir læknar.
Hinir siðartöldu eru skyldir að senda hjeraðslækni sinum taíarlaust
skýrslu um hvern berklaveikan sjúkling, er þeir sjálfir rannsaka i fyrsta sinni.
Ef um ulanhjeraðssjúkling er að ræða, þá sendir hann aftur hjeraðslækni
^sjúklingsins skýrsluna. Skýrslu þessa skal senda á sjerstöku eyðublaði, er þeir
fá frá heilbrigðissljórninni. Fyrir hverja tilkynningu fá þeir 3 krónur úr rikissjóði, sem viðkomandi hjeraðslæknir greiðir þeim eftir hver áramót.
L’m hver áramót skulu hjeraðslæknar senda landlækni útdrátt úr framangreindri bók. Landlæknir ákveður fyrirkomulag á henni, skýrslum hjeraðslækna og annara löggiltra lækna.
3. gr.
Læknar eru skyldir að gefa berklaveikum sjúklingum, er þeir rannsaka, leiðbeiningar um og brýna fyrir þeim, hverrar varúðar þurfi að gæta til
þess að veikin berist ekki á aðra.
Hjeraðslæknar skulu hafa eftirlit með og gera frekari ráðstafanir til
þess, að nauðsynlegum fyrirskipunum sje framfylgt, ef þeim þurfa þykir.
E grNú deyr berklaveikur maður, og skal þá húsráðandi tilkynna það tafarlaust, i kaupstöðum hjeraðslækni, en í sveitum hjeraðslækni eða sótthreinsunarmanni. Sótthreinsunarmaður tilkynnir þá hjeraðslækni. Skal hjeraðslæknir
annast um, að tafarlaust sje sótthreinsað á heimilinu herbergi þau, fatnaður
og annað, er hann telur hættu geta stafað al. Þessa lausu muni má þvi ekki
lála af hendi, hvorki til eignar nje afnota, senda i þvott eða aðgerð, nema
sótthreinsaðir hafi verið.
Xú skiftir berklaveikur maður um dvalarstað, og skal þá tilkynna það
á sama hátt og fvr var sagt um andlátið. Má ekki fá öðrum til ibúðar herbergi þau, cr hann flutti úr, fyr en þau hafa verið sótlhreinsuð, nema hjeraðslæknir telji sótthreinsun óþarfa.
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5. gr.
Enginn, sein hefir smitandi berkla, má fást við barnakenslu. Hver sa,
er sækir um barnakennarastöðu, skal s^’na læknisvottorð um að svo sje ekki.
Vottorö þetta má ekki vera eldra en mánaðargamalt, og skal endurnýja
það árlega.
Sama gildir um kennara þá, er kenna eiga i öðrum skólum, et þá
skóla sækja nemendur yngri en 1-1 ára. Þó getur heilbrigðissljórnin veitl undanþágu frá þessu ákvæði, að þvi er til þessara skóla kemur, enda sje það i
samráði við og eftir tillögum skólalæknis og skólastjórnarinnar.
Enginn má faka börn til kenslu nema hann hafi til þess fengið skriflegt leyfi frá yfirvaldi, og skal það leyfi ekki veitl nema hann sýni læknisvottorð um, að hann sje ekki með smitandi berkla, og má vottorð það ekki
vera eldra en mánaðargamalt. Nú er maður ráðinn á heimili til að kenna
börnum, og skal húsráðandi þá heimta þetta vottorð af honum, ella verður
hanu brollegur gegn lögum þessum.
Nú sýkist barnakennari af smitandi berklum, og skal hann þá tafarlausl iála af starfi sinu.
Nú sýkist maður, er barnakenslu hefir á hendi, og leikur grunur á,
að um berklaveiki sje að ræða, skal þá skólanefnd, fræðslunefnd eða húsráðeudur þeir, er hlut eiga að máli, tafarlaust skýra hjeraðslækni eða lækni þeim,
er eftirlit hefir með skólanum, frá grun sinum. En hann ákveður, eftir rannsókn, hvort ástæða sje til að láta manninn hætta kenslu.
Hver sá læknir, sem kemst að þvi, að barnakennari sje sjúkur af smilandi berklum, skal skyldur að tilkynna það eltirlitslækni skólans.
Þeir barnakennarar, sem eru opinberir starfsmenn, en verða að láta
af kenslu sakir sjúkleiks þessa, skulu i 2 ar fá sem biðlaun 5 s hluta launa
þeirra, er þeir nutu, þegar þeir Ijetu af kenslu. Biðlauu þessi greiðast af sömu
aðiljum og i sömu hlutföllum sem hin fyrri launin.
Engan má ráða starfsmann við heimavislarskóla, nema hann uppfvlli
sömu skilyrði, sem að framan eru sett um kennara.
b. gr.
Ef keunari við aðra skóla en barnaskola er sjúkur eða sýkist af smitandi berklum, þá getur heilbrigðisstjórnin, í samráði við stjórn skólans, fyrirskipað, að hann hætti starfi sinu. enda leiti hún fyrst álits skólalæknis eða
hjeraðslæknis, ef enginn annar er læknir skólans. Nú verður kennari að lála
af kenslu fyrir þessar sakir, og fer þá um biðlaun hans eins og sagf er í 5. gr.
7. gr.
Engan nemanda má laka i skóla, nema vottorð skólalæknis eða anuars
læknis sýni, ad hann hafi ekki smilandi berklaveiki. Þó getnr heilbrigðisstjórnin veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef alveg sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.
Engan má heldur taka til kenslu inn á heimili, þar sem börn eru fyrir,
uema læknisvottorð sýni, að hann hafi ekki smitandi berkla,
Á heimili, þar sem sjúklingur er með smitandi berkla, má ekki laka
barn til kenslu.
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8. gr.
Nú sýkist barn af smitandi berklum meðau á námstima stendur, og
skal þá tafarlaust taka það úr skólauum. Ef kennari fær grun utn slíkt, er
hann skyldur til þess að gera eftirlitslækni skólans aðvart og getur til bráðabirgða visað barninu burt, ef læknisúrskurður fæst ekki nógu fljótt.
Hver sá læknir, sem kemst að þvi, að nemandi, sem gengur i skóla,
er sjúkur af smitandi berklum, skal skyldur að tilkynna það tafarlaust eftirlitslækni skólans. Getur þá eftirlitslæknir tísað sjúklingnum burl af kenslustaðnum, ef honum þykir ástæða til.
9. gr.
Engiu kona niá fast við Ijósmóðurstörf, ef bún helii smitandi berkla.
Skal hún svna læknisvottorð um, að svo sje ekki, og ber að endurnýja vottorðið árlega. Hjeraðslæknum ber að ganga ríkt eftir, að þessu ákvæði sje
framfylgt.
Nú sýkist starfandi ljósmóðir af smitandi berklúm, og skal hún þá taf*
arlaust bætia að gegna þvi starfi. Ef hún er Iaunuð af opinberu fje, þá skal
greiða henni biðlaun fyrir sama tíma og á sama hátt og um getur i 5. gr.
10. gr.
Enginn má taka barn til fósturs nje dvalar, ef sjúklingur með smitandi berkla er á heimilinu. Gildir þetta ákvæði jafnt um þau börn, sem sveitarstjórnir ráðstafa og einstakir menn.
Barn, sem hefir smitandi berkla, má ekki taka á heimili, þar sem börn
eru fyrir, hvorki til fósturs nje dvalar, nema börnin, setn fyrir eru, sjeu sjúk
af smitandi berklum.
Sveitarstjórnir mega ekki koma fyrir börnum á öðrum heimilum en
þeim, sem hjcraðslæknar telja ósýkt af smitandi berklum. Sömu skyldur hafa
og forráðamenn munaðarlausra eða ómyndugra barna.
Xú kemur smilandi berklaveiki upp á heimili, þar sem barn hefir verið tekið lil fósturs eða dvalar, og skal þá tafarlaust gera annað tveggja, tlvtja
barnið eða sjúklinginn burt af heimílinu.
Ef barnið sjálft sýkist af smitandi berklum á heimili, þar scm börn eru,
skal það lafarlaust tekið af heitnilinu.
Börn nefnast i lögtttn þessum allir, sent ekki cru fullra 14 ára, nema
annað sje tekið frant.

11. gr.
Ekki má ráða starfsfólk við barnaspttala eða barnahæli, netna lækmsvottorð sýni, að það haft ekki sinitandi berkla. Voltorð þetta má ekki vera
eldra en mánaðargamalt, og skal endurnýja það árlega.
Konur, sem hafa smitandi berkla, rnega ekki vistast á heimili, þar sem
börn eru, nje fást þar við sjúkrahjúkrun.
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12. gr.

Ekki raá selja mjólk frá heimilum, ef sjúklingur með smitandi berkla
fæst þar við kúahirðingu eða mjaltir eða fer með mjólkurilát.
Enginn sjúklingur ineð smitandi berkla má vinna að útsölu mjólkur
eða brauðs nje starfa á rjóma- eða smjörbúum.
Banna má, að sjúklingur með smitandi berkla starfi að brauðgerð,
matreiðslu, matsölu á opinberum stöðum eða annarsstaðar, eftir þvi sem til
hagar og hjeraðslækni þvkir ástæða til.
13. gr.
Nú sýkist maður af smitandi berkluin á heimili, þar sem börn eru, og
skal þá tafarlausl koma sjúklingnum í burtu, nema hjeraðslæknir eða læknir
heimilisins ásamt hjeraðslækni telji ástæður þannig, að börnunum geti engín
smitunarhælta staðið af sjúklingnum.
Ef ekki er unt að koma sjúklingnum burt, þá skal taka börnin af
heimilinu.
Skyldir eru sýslumenn, bæjarfógetar, hreppstjórar, svo og sveitarstjórnir
og heilbrigðisnefndir, ef til eru, að aðstoða hjeraðslækna og sjá um framkvæmdir á fyrirskipunum þeirra, ef þeir æskja þess.
Nú vilja þeir, sem hlut eiga að máli, ekki hlýða fyrirskipunum hjeraðslæknis, og kveður hann þá sjer til aðstoðar eitthvert ofangreindra stjórnarvalda, er annasl um að sjúklingurinn, ef hann er innan 16 ára, sje tafarlaust
tekinu af heimilinu, ella börnin, jafnvel þótt það mæti mótspyrnu af hálfu
heimilismanna. En ekki skal hjeraðslæknir fvrirskipa þesskonar ráðstafanir,
nema hann telji mikla hættu á, að börnin verði fyrir smitun, enda hafi til
þess samþykki hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar, og leggur hann
ætið þær ráðstafanir undir úrskurð heilbrigðisstjórnar ríkisins, hvort standa
skuli til frambúðar.
Allur ferða- og tluluingskostnaður, sem leiða kann af framkvæmdum
valdboðs þessa, greiðist úr ríkissjóði.
11. gr.
Berklaveikur sjúklingur getur l'engið ókeypis.vist i heilsuhælum, sjúkrahúsum eða suiuarhælum barna, ef hann eða sá, sem framfærsluskyldan hvilir
á, er svo efnum búinn, að ætla má að hann mundi liða mikið tjón á etnahag
sinum, eða jafnvel verða öreigi, ælti hann að standa straum af kostnaði þeim,
er af slikri vist leiðir.
Ef sjúklingurinn dvelur i sjúkrahúsi eða heilsuhæli, sem rekið er á
opinberan kostnað, annan en rikissjóðs (t. d. bæjarsjóðs, sýslusjóðs eða læknishjeraðs), en nýtur þó slyrks úr rikissjóði, þá greiðir rikissjóður upp i meðlagskostnaðinn alt að 3 kr. fyrir hvern legudag, eða 2,25 kr„ ef um börn er
að ræða innan 12 ára, þó ekki meira en 3 3 hlula meðlagskostnaðarins. Hinn
hluta meðlagskostnaðarins greiðir dvalarhjerað sjúklingsins.
Dvalarhjerað táknar i lögum þessum bæiar- eða sýslufjelag það, sem
sjúklingurinn á heimili i.
Undir meðlagskostnað telst einnig lyf og læknishjálp.
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Nú dvelur sjúklingurinn í sumarhæli barna, sem rekið er á þann hátt,
er að l'raman getur, og greiðir þá ríkissjóður alt að kr. 1,50 fyrir hvern legudag, þó ekki meira en 3/6 hluta meðlagskostnaðarins, enda fer þá uni hinn
hluta hans sem fyr var sagt.
Nú er heilsuhæli, sjúkrahús eða sumarhæli barna ekki rekið á opinberan kostnað með rikissjóðsstyrk, heldur eign einstakra manna, fjelaga eða
stofnana, og getur þá stjórnarráðið ákveðið, að berklaveikir sjúklingar geti
einnig þar fengið ókevpis vist, enda greiðist þá meðlagskostnaðurinn sem fvr
var sagt.
Ef heilsuhæli eða sjúkrahús er rekið á ríkiskostnað, þá skal dvalarhjerað sjúklingsins greiða 2 kr. fyrir hvern legudag, eða kr. 1,50, ef um börn
innan 12 ára er að ræða, þó ekki meira en 2/5 hluta alls rekstrarkostnaðar.
Nú getur sjúklingurinn ekki fengið vist i sjúkrahúsi eða hæli, en er
komið fyrir á öðru heimili samkvæmt fyrirmælum 10. og 13. gr., og greiðir
þá ríkissjóður alt að kr. 1,50 fyrir hvern dag, þó ekki meira en 3/s hluta verukostnaðar. Greiðir þá dvalarhjeraðið afganginn, enda sje efnahagur sjúklingsins eins og tilskilið er um ókeypis vist i sjúkrahúsi eða hæli.
Ef heilbrigð börn eru tekin að heiman, samkvæmt fyrirmælum 13. gr.,
og efnahagurinn er sem fyr segir, þá greiðir ríkissjóður meðgjöf með þeim að
hálfu, þó ekki meira en 50 aura fvrir hvern dag, en dvalarhjeraðið greiðir
afganginn.
Dvalarhjerað sjúklingsins getur krafist endurgjalds á 2/3 hlutum þess
kostnaðar, sem það greiðir samkvæmt þessari grein, af bæjar- eða s<’slusjóði
framfærslusveitar sjúklingsins.
Stjórnarráðið getur ákveðið hámark daggjalds sjúklinga þeirra, er að
framan getur, í sjúkrahúsum eða hælum, ef ástæða þvkir til.
Það er skilvrði fyrir þvi, að berklaveikir sjúklingar geti orðið aðnjótandi stvrks úr rikis- eða sýslusjóði, að hreppsnefnd dvalarhrepps sjúklingsins
sendi stjórnarráðinu skýrslu um efnahag hans. Skal hjeraðslæknir staðfesta
skýrslu þessa eflir bestu vítund og jafnframt votta, að vist utan heimilis sje
nauðsynleg.
Úrskurðar stjórnarráðið siðan eftir þessum gögnum, hvort sjúklingurinn
sje styrkhæfur.
15. gr.
Nú er sjúklingurinn fjelagi í sjúkrasamlagi, er nýtur stvrks úr ríkissjóði samkvæmt löguni nr. 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög, og skal þá
samlagið greiða þann hluta meðlagskostnaðarins í sjúkrahúsi eða hæli, er annars ætti að greiðast úr sýslu- eða bæjarsjóði samkvæmt 14. gr., þó ekki lengur
en sjúklingur hefir rjett til styrks samkvæmt lögum samlagsins, enda láti
samlagið berklaveika sjúklinga njóta sömu rjettinda og aðra sjúklinga. Þegar
greiðslutíma samlagsins er lokið, þá skal dvalarhjeraðið taka við afsamlaginu,
og greiða sama hluta meðlagsins þangað til sjúklingurinn fer burt úr hælinu
eða sjúkrahúsinu, enda hefir þá dvalarhjeraðið sama rjett til endurgreiðslu og
sagt er í 14. gr.
Um greiðslu úr rikissjóði fer eftir ákvæðum 14. gr.
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16. gr.
Engan þann stvrk, sem berklaveikur sjúklingur nýtur af opínberu fje,
ef hann hefir orðið styrkþurfi vegna sjúkdómsins, niá telja fálækrastyrk, enda
sje hann ekki afturkræfut’, nema sjúklingurinn sjálfur eða aðstandendur hans
sjeu þess megnugir að greiða hann að einhverju eða öllu leyti.
Vndanteknir þessum hlunnindum skulu þeir sjúklingar, sem þrjóskast
við að verða við áskorun hjeraðslæknis um dvöl í hæli eða sjúkrahúsi. Einnig
þeir, sem sýna megnt kærulevsi um smitun annara manna, þrátt fyrir aðvaranir læknis.
17. gr.
SJórnarráðið selur, i samráði við landlækni, reglur um hrákaílát og
ræstingu í vinnuslofum, verksmiðjum, skrifstofum, búðum, gistihúsum, samkomuhúsum, svo sem kirkjum, skólum, leikhúsum, kvikmyndahúsum, danssöluni og því um líku, opinberum byggingum og farþegaskipum. Enn fremur
reglur um flutning berklaveikra á farþegaskipum.
Heilbrigðisnefndir skulu, undir vfirumsjón hjeraðslæknis, hafa gát <á
því, að þessum reglum sje fvlgt. Á þeim stöðurn, þar sem heilbrigðisnefndir
eru ekki til, skulu hreppsnefndir gera það.
Eftirlit með farþegaskipum hefir þó landlæknir sjálfur, eða annar, er
heilbrigðisstjórnin setur til þess.
18. gr.
Nú þarf hjeraðslæknir að taka sjer ferð á hendur vegna fyrirmæla
laga þessara, og greiðir þá sýslusjóður ferðakostnaðinn, en ríkissjóður endurgreiðir helminginn.
Kostnaður við sótthreinsanir, svo og við að útvega bækur þær og
evðublöð, er getur um í 2. gr., greiðist úr rikissjóði.
19. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, trá 10 til óOOkrónum, og skal
farið með þau sem almenn lögreglumál.
20. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 31, 23. okt. 1903, um
varnir gegn berklaveiki, og önnur ákvæði, er fara í bága við lög þessi.
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(B. XII, 8).
Ed

547. Eöjf

um viðauka við lög um laun embættismanna, nr. 71, 28. nóv. 1919.
(Afgreidd frá Ed. 9. maí).
1. gr.

Á eftir fyrstu málsgrein 12. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun
embættismanna, komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Bæjarlæknirinn i Reykjavik hafi að byrjunarlaunum 2500 kr. á ári, en
launin hækki samkvæmt niðurlagi 2. málsgreinar 12. gr. upp i 3500 kr.
2 • g'-Lög þessi öðlast gildi jafnsnemma og lög um læknaskipun i Reykjavík
komast til framkvæmda.

(B. LV, 2),'
Ed.

548. JLös

um breyting á lögum nr. 58, 30. júlí 1909, um breyting á lógum nr. 34, 16. nóv.
1907, um skipun læknishjeraða o. tl.
(Afgreidd frá Ed. 9. mai).
Frumvarpsgreinina skal orða þannig:
Strandalæknisbjeraði skal skift í þessi tvö læknishjeruð:
Regkjarfiarðarhjerað: Árnesbreppur og nyrsti hluti Kaldrananeshrepps, að
Kallbakskleif. Læknissetur í Trjekyllisvík.
Hólmavikurhjerað: Kaldrananeshrepþur frá Kallbakskleif, Hrófbergshreppur,
Kirkjubólshreppur, Fellsbreppur og Óspakseyrarhreppur. Læknissetur í Hólmavík.

• Alþt. 1921. A. (33. lóggjafarþing).
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(A. XXI, 5).
Bd.

549. IjÖi;

um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna.
(Afgreidd frá Nd. 9. maí).
1. kap.
Um það, hver börn sjeu óskilgetin.
1- gr.
Þau börn teljast óskilgetin, sem hvorki fæðast i hjónabandi nje svo
sköminum tíma eftir bjúskaparslit, að þau geti verið getin í hjónabandinu. Gefi
börnin verið getin i hjónabandi, teljast þau þó einnig óskilgetin, ef vefengt er, að
þau sjeu skilgetin, á þann hátt, sem lög mæla fyrir.
2. gr.
Það skiftir eigi máli að lögum þessum, þótt foreldri óskilgetins barns
sje gift.
II. kap.
Faðerni.
3. gr.
Nú verður kona ljettari að barni, sem ætla má að sje óskilgetið, og skal
þá læknir sá eða ljósmóðir, er vitjar hennar í sængurlegunni, athuga nákvæmlega öll atriði, er ráða má af, hvort barnið hafi verið fullburða, eða hve mikið
hafi vantað á, að svo væri, enda sje skýrsla um þetta skrásett þá þegar.
4. gr.
Nú gengst karlmaður sá, sem kona kennir óskilgetið barn sitt, frjáls og
viti sínu vitandi við faðerni þess fyrir presti eða valdsmanni, eða brjeflega og
vottfast, og telst hann þá faðir barnsins, hvort sem gengist hefir verið við faðerninu fyrir eða eftir barnsburðinn, enda sje faðernisjátningin fyrir presti eða
valdsmanni þá þegar bókuð og brjefvottainir lögráða, valinkunnir menn, og eigi
ástæða til að vefengja undirskrift þeirra.
5. gr.
Nú kennir kona karlmanni óskilgetið barn sitt, en hann gengst eigi við
faðerninu, og getur hún þá krafist þess, að valdsmaður, þar er hún er heimilisföst eða stödd, hlutist til urn höfðun barnsfaðernismáls gegn manninum.
Sama rjett hefir sá, sem skyldur er að framfæra barnið, að móðurinni
látinni eða af öðrum lögmæltum ástæðum.
Nú er leitað fátækrastyrks til framfærslu barnsins, og hlutast þá oddviti

j

j
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sveitarstjórnar þeirrar, er leilað er, til um höfðun barnsfaðernismáls gegn hinum
lýsta barnsföður.

i
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6. gr.
Nú sannar kona, vanfær að óskilgetnu barni, með vottorði þjónandi
læknis eða ijósmóður, að liðnir sjeu 6 mánuðir frá getnaði fósturs, og getur hún
þá kralist höfðúnar barnsfaðernismáls með þeim hætti, sem getur i næstu grein
á undan, enda sje maðurinn á lífi.
Nú hefir sá, er konan kennir fóstrið, gengist við faðerni þess á þann hátt,
ergreinir í 4.
gr., eða gengst við því í rjettinum, og er þá skorið úr um faðernið, euda gengur inálið þá eigi til dóms.
Gangisthann aftur á móti eigi við faðerninu, fer um úrslit málsins eftir
því, sem segir í 14. og 15. gr., sbr. 13. gr, þó svo, að eið samkvæmt 15, gr. skal
þá vinna undir rekstri inálsins.
7. gr.
Nú er sá maður látinn, sem óskiigetið barn er kent, og má þá höfða
barnsfaðernismál gegu búi hans. Fari skiftaráðandi með búið, skal stefna honum
fyrir búsins hönd. Standi skiftaforstjórar eða erfingjar fyrir skiftunum, nægir að
stefua einum skiftaforstjóra eða erfingja.
Nú er stefndur horfinn eða farinn af iandi burt, og má þá höfða mál
gegn honum hjer á landi, eftir opinberri stefnu.

j
j

;
;

8. gr.
Barnsfaðernismál skal höfða á varnarþingi þess, er barn (fóstur) er kent,
eða því, er hann síðast átti, eða þar sem farið er með bú hans, sje hann lálinn.
Málið skal höfðað innan árs frá fæðingu barnsins, sje móðir þess málshöfðandi, ella innan árs frá því, að framfærsluskyldur tók við barninu til framfærslu. Standi sjerstaklega á, getur stjórnarráðið lengt frestinn, svo sem hæfa þykir.
9. gr.
Um stefnufrest i barnsfaðernismáli og stefnubirtingu fer að lögum, að
svo miklu leyti sem eigi er öðruvísi um mælt í lögum þessum.
10- §’•
Sækjandi barnsfaðernismáls er undanþeginn öllutn rjettargjöldum í hjeraði. Urn greiðslu annara gjalda hans fer svo, sem málið væri gjafsóknarmál af
hans hendi.
Nú telur æðri dómstóll málsstað málshöfðanda eigi ólíklegan, og getur
dómurinn þá ákveðið, að svo skuli fara þar um greiðslu rjettargjalda og annara
gjalda, sem mælt er um i hjeraði.
11. gr.
Um barnsfaðernismál i hjeraði fer sem einkalögreglumál, að svo miklu
leyti, sem eigi er öðruvísi um mælt í lögum þessum,.
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12. gr.
Dómaranum ber af eigin hvötum að afla allra fáanlegra sannana fyrir
þeim atriðum, sem bent geta til þess, hver vera muni faðir óskilgetins barns,
meðal anuars skýrslu læknis eða Ijósmóður um það, hvort barnið hafi fæðst
fullburða eða hve mikið hafi vantað á, að svo væri. Hann getur í þvi skyni
kallað bæði barnsmóður og þann, er faðernið er kent, fyrir sig, og krafið þau
framburðar, eu eið iná hann eigi af þeim taka, nema svo standi á, sem greinir í
niðurlagi 6. gr.
Nú neitar annað þeirra að koma í rjettinn, og má dómarinn þá láta
sækja það, nema barnsmóðir sje sækjandi málsins og neiti að sækja rjettarhaldið; þá frávísar hann málinu.
Nú neitar annað þeirra að svara spurningum dómarans, og getur dómarinn þá gert því þingvíti, nema barnsmóðirin sje sækjandi málsins og neili aö
svara; þá frávísar hann málinu.
Barnsmóðir og sá, er barn er kent, skulu spurð i rjetti fyrir lokuðum
dyrum, nema bæði sjeu á annað sátt.
13. gr.
Nú koma fram líkur fyrir því, að fleiri hafi haft samfarir við barnsmóður á þeim tíma, er barnið gæti verið getið, og ber þá dómaranuin að stefna
þeim mönnum, til að svara til sakar, með stefndum.
14. grNú sannast eða er viðurkent, að stefndur hafi haít samfarir við barnsmóður um það ieyli, sem barnið (fóstrið) hefir getið verið, og eigi er ástæða til
að ætla, að aðrir hafi haft samfarir við hana um þær inundir, og skal þá dæma
hann föður þess.
15- gr.
Nú þykja nokkrar líkur fyrir því, að stefndur hafi haft samfarir við
konuna á þeim tíma, að hann geti verið faðir barnsins (fóstursins), og dæmir
þá dómari þeim aðilja, er ætla má, að hafi rjettari málsstað og trúverðari þykir,
að staðfesta framburð sinn með eiði, konunni með fvllingareiði og karlmanninum
ineð synjunareiði.
Nú er stefndur látinn, þegar málið er tekið til dóms, horfinn eða farinn
af landi burt, og verður konunni þá dæmdur eiðurinn, sje hún eiðgeng og framburður hennar líklegur.
16.
{ eiðstaf þeim, sem stílaður er í
bil það, er eiðurinn tekur til.
Móðirin vinnur eið að því, að
haft samlarir við sig á því tímabili, sem
fyrir það með eiði, að svo hafi verið.

gr.
barnsfaðernismáli, skal einskorða timasá, er hún kennir barnið (fóstrið), hafi
tiltekið er í eiðstafnum, en hann synjar
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III. kap.
Framfœrsla barns o. fl.
17. gr.
Móðir er skyld að framfæra og uppala óskilgetið barn sitt sem skilgetið
væri, enda er framfærsluskylda óskilgetins barns gegn inóður þess sóm sem
framfærsluskylda skilgetins barns gegn foreldri.
18. gr.
Nú hefir maður gengist við faðerni að óskilgetnu barni (fóstri) eða hann
hefir verið dæmdur faðir þess, honum orðið eiðfall eða eiður hefir fallið á hann,
og er honum þá, jafnt móður þess, skylt að kosta framfærslu barnsins og uppeldi.
Framfærslu og uppeldi óskilgetins barns skal bagað svo, sem hæfa þykir
högum þess foreldris, sem betur er statt, hafi karlmaðurinn gengist við faðerninu eða verið dæmdur faðir þess, honum orðið eiðfall um faðernið eða faðerniseiður fallið á hann, en ella eftir högum móður þess. Þó má hvorugt vera síður
en alment gerist.
19. gr.
Nú er ástæða til að ætla, að fleíri karlmenn hafi haft samfarir viö konuna á þeim tíma, er líklegt er að barnið (fóstrið) sje getið, og verður þá enginn
dæmdur faðir barnsins.
Hins vegar skal dæma þá alla i sameiningu til að gefa með barninu
þangað lil það er 16 ára, og til að inna af hendi þær greiðslur, sem móðir óskilgetins barns getur krafist sjer til handa af barnsföður sínum.
Nú eru fleiri dæmdir til meðgjafar með óskilgetnu barni eða til Iögmæltra greiðslna til handa móður barnsins (29. og 30. gr.), og ábyrgjast þeir þær
greiðslur þá einn fyrir alla og allir fyrir einn.
Nú hefir einn greitt fyrir alla umsamið eða úrskurðað framlag, og getur
liann þá krafist blutfallslegrar endurgreiðslu af hendi hinna.
20. gr.
Heímilt er barnsmóður eða þeim, sem kemur í hennar stað, þar á meðal
fátækrastjórn, að semja, jafnvel fyrir harnsburð, við barnsfóður eða þann, sem á
að greiða meðlag með barni, um greiðslu barnsfúlgunnar. En skriflegur skal sá
samningur vera og vottfastur, enda staðfestur af valdstrranni þar, er barnsmóðir
er heimilisföst eða dvelur.
Nú er samningurinn eigi í lögmæltuin búningi, og má þá krefjasl framlaga framvegis, svo sem enginn samningur hefði verið gerður.
Nú er barnsfúlga greidd samkvæmf samningi um lengri tíma eða öll í
einu, og skal þá fara með hana sem fje ófjárráðra.
21. gr.
Þröngva má barnsföður eða manni, sem lögskylt er að gefa með óskilgetnu barni (fóstri), með úrskurði valdsmanns, þar er hann á heima, til að gefa
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með barninu helming meðgjafar eða meira, þó aldrei meira en meðgiöf þá, sem
i raun og veru er greidd með barninu.
Nú má ætla, að barnið sje ávöxtur af samförum án vilja móður eða
að óvilja hennar, enda hafi faðirinn við rjettarrannsókn orðið sannur að slíku
tilræði við móðurina, og er bann þá skyldur að kosta framfærslu og uppeldi
barnsins að öllu leyti.
( yfirvaldsúrskurði þeiin, sem gerir manni að skyldu að greiða meðlag
með óskílgetnu barni, eða meðlagsskyldan er staðfesl ineð honuin, skal vera
skýrt, svo sem kostur er á, frá aldri mannsins, fæðingarstað og framfærslusveit.
22. gr.
Nú sýkist barn á ómagaaldri eða andast, og getur móðir þess þá krafist
þess, að valdsmaður geri föður þess eða þeim, sem dæmdur hefir verið til meðgjafar með því, að leggja fram aukastyrk til hjúkrunar og lækningar og greftrunar barninu.
Sama rjett hefir sá, sem skyldur er að framfæra barnið, að konunni látinni eða vegna annara lögmæltra ástæðna, þar á meðal fátækrastjórn.
23. gr.
Nú er barnið komið úr ómegð, en ófært, vegna andlegra eða likamlegra
bresta eða annara ósjálfráðra orsaka, lil þess að hafa sjálft ofan af fyrir sjer, og
gétur þá sá, sem að lögum er skyldur að annast barnið, krafist þess, að valdsmaður úrskurði föður þess skylt að framfæra barnið af sinni hálfu, að svo miklu
leyti, sem hann er afiögufær að dómi sveitarstjórnar í dvalarsveit hans.
Óskilgetnu barni er skylt að framfæra föður sinn með sama skilorði.
24. gr.
Meðlag með óskilgetnu barni skal gjalda fyrirfram, fyrir hálft ár i senn.
Úrskurðað meðlag má hækka eða lækka, ef hagur aðilja breytist.
Nú hefir manni verið gert að greiða meðlag með barni, áður en barnið
fæðist, en það fæðist andvana, og fellur þá meðlagsskyldan niður.
25. gr.
Nú deyr karlmaður og lætur eftir sig óskilgetið barn, er honum ber að
gefa með, og skal þá greiða af fjármunuin dánarbúsins scm skuld, er komin sje
í gjalddaga, barnsfúlgu þá, er hinn dáni skyldi greiða, hvort sem hún er ákveðin
með meðlagsúrskurði eða samningi, svo framarlega sem beiðni kemur um það
lil skiftaráðanda, áður en skuldalýsingafrestur er liðinn, eða 12 mánuðum frá láti
mannsins, hafi skuldalýsingafrestur eigi verið auglýstur, enda er skiftaráðanda
skylt að lýsa slikri kröfu í búinu, viti hann, að hinn látni hafi látið eftir sig
óskilgetið barn, er honum bar að framfæra.
Sje barnsfúlga sú, er hinn látni skyldi lúka, hvorki ákveðin með samningi nje yfirvaldsúrskurði, skal greiða svo mikið, sem meðalmeðgjöf með barninu
nemur frá dánardægri hans þangað til það er 16 ára.
Ef ekkja barnsföður er á lífi eða skilgetin börn, þá skal þess gætt, að
meðgjöf sú, er greidd er óskilgetnu barni til framfærslu, nemi eigi meira fje en
því, er barnið skyldi í arf taka, ef skilgetið væri.
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Nú situr ekkja barnsföður í óskiftu búi, og heldur hún þá áfram að greiða
barnsfúlgu þá, er á barnsföður hvíldi, nema valdsmaður ákveði með rökstuddum
úrskurði, að hún skuli greiða minna, eða jafnvel ekkert, um lengri eða skemr
tíma vegna breyttra ástæðna. Skjóta má þeim úrskurði til stjórnarráðsins.
Nú er barnsfúlga greidd af hendi í einu eftir lát föður (meðlagsskylds),
og fer þá um hana svo sem segir í 3. mgr. 20. gr., enda skal tiltaka, á hverjum
tíma og hverjum greiða skuli meðlögin.
Falli barnsfúlga niður að nokkru eða öllu fyrir þá sök, að barnið deyr
áður en það er orðið 16 ára, þá skal fje það, sem óeytt er, koma til skifta meðal
erfingja greiðanda. Verði afgangur af fúlgunni af öðrum ástæðum, nýtur barnið
hans.
26. gr.
Sje barnsfúlga sú, er barnsföður (meðlagsskyldum) er skylt að borga með
óskilgetnu barni samkvæmt úrskurði valdsmanns eða samningi, staðfestum' af
valdsmanni, eigi greidd á rjettum gjalddaga, og eigi móðir þess rjett til framfærslu hjer á landi, þá er henni heimilt að krefjast þess, að fúlgan verði greidd
henni af sveitarfje í dvalarsveit hennar, þó eigi nema fyrir eitt ár og eigi meira
en meðalmeðgjöf í þeirri sveit, er barnið dvelur í. En upphæð meðalmeðgjafa með
óskilgetnum börnum ákveða sýslunefndir og bæjarsljórnir fyrir hvert sveitarfjelag
um 3 ár í senn, og skal miða meðalmeðgjöf við aldur barna.
Beiðni barnsmóður til dvalarsveitar skal fylgja meðlagsúrskurður valdsmanns, löglega birtur, eða samningur, staðfestur af lionum og löglega birtur, og
lífsvoltorð barnsins, enda láli móðirin uppi þá skýrslu um framfærslusveit barnsföður (meðlagsskylds), sem hún er fær um.
Meðlagið skal talið sveitarstyrkur til handa barnsföður (meðlagsskyldum)
frá dvalarsveit móður, og fer um endurgjald á honum sem öðrum sveitarstyrk.
27. gr.
Sama rjett, sem móðir óskilgetins barns hefir samkvæmt framansögðu, hafa
og þeir, er annast eiga tramfærslu og uppeldi barnsins, að móðurinni látinni eða
af öðrum lögmæltum ástæðum, þar með talin framfærslnsveit barnsins, bafi hún
tekist framfærslu þess á hendur.
28. gr.
Nú er karlmaður skyldur að lögum til að gefa með óskilgetun barni, en
ókunnugt er um verustað hans, og getur þá sá, er framfærslu- og uppeldisskyldan
hvilir á, krafist fulltingis lögreglustjórnar til þess að leita uppi verustað hans.
Þá getur framfærsluskyldur og, þótt annar sje en framfærslusveit, neytt
60. gr. fátækralaganna, þegar svo stendur á sem þar er lýst.
Nú fer maður af landi burt og hefir eigi sett slíka tryggingu, sem getur í
nefndri fátækralagagrein, og getur framfærsluskyldur þá heimtað lögtak á gjaldkræfum greiðslum og löghald fvrir ógjaldkræfum, hvorttveggja samkvæmt lögmæltum reglum.
29. gr.
Faðir óskilgetins barns (meðlagsskyldur) ei skyldur að greiða móður barns-

1328

Pingskjal 549

ins að minsta kosti helming kostnaðar þess, er leitt hefir af barnsförunum, og styrk
til framfærslu hennar næstu 6 vikur fyrir og eftir barnsburðinn.
Nú hefir barnsfaðir við rjettarrannsókn orðið sannur að sliku tilræði viö
móöur barnsins, sem getur í 2. mgr. 21. gr., og ber hann þá allan kostnað, bæði
við barnsfarirnar og framfærslu og hjúkrun hennar, er leiðir af meðgöngunni og
barnsförunum.
Nú er skorið úr urn faðerni barns (meðlagsskyldu) fyrir fæðingu þess, og
getur konan þá heimtað framfærslustyrkinn fyrir fyrri 6 vikurnar úrskurðaðan
sjer þegar í stað.
Valdsmaður, þar er konan dvelur, ákveður framlög þessi, framfærslustyrkinn, eftir högum beggja. Fyrirfram gerður samningur um framlög er ógildur. Framlögin eru gjaldkræf, þegar er úrskurður hefir gengið um þau.
Nú greiðir barnsfaöir (meðlagsskyldur) eigi framlög þessi á gjalddaga, og
getur þá móðir barnsins heimlað þau greidd af dvalarsveit sinni, hvort sem
barnsfaðir er lífs eða liðinn. Uin endurgreiðslu framfærslusveitar barnsföðnr á
framlögum dvalarsveitar fer að lögum.
30. gr.
Nú sýkisl kona, sein svo er ástatt um, sem segir í 6. gr., vegna meðgöngunnar og er lengur frá verki en 2 vikur, og getur hún þá heimtað, að valdsniaður, þar seni hún dvelur, úrskurði, að maður sá, er eigna má faðernið (meðlagsskyldur), greiði styrk til hjúkrunar hennar mánaðarlega fyrirfram, þangað til
hún verður ljettari, og framfærsluslyrk jafnlengi, þó að frádregnum tíma þeim, er
henni áður kynni að hafa verið úrskurðaður framfærslustyrkur fyrir.
Nú hefir móðir óskilgetins barns sýkst af barnsförunum og er lengur frá
verki en venjulegt er urn sængurkonur, eða hún sýkist svo eftir sængurleguna af
meðgöngunni eða barnsburðinum, að hún er lengur frá verki en 2 vikur, og hefir
hún þá sama rjett gegn barnsföður sínum (meðlagsskvldum), sem getur í næstu
málsgrein á undan, rneðan hún er sjúk, þó eigi lengur en 6 mánuði eftir barnsburð og aö frádregnum þeim framfærslukostnaði, er henni kynni að hafa verið
úrskurðaður áður.
Um ákvörðun og greiðslu framlaga þessara gilda sömu reglur og um
framlög samkvæmt 29. grein.
31. gr.
Nú líða meira en 6 mánuðir frá því, að konan varð heil, þangað til hún
leitar dvalarsveitar út af gjaldkræfu framlagi samkvæmt 29. og 30. gr., og er
dvalarsveit þá eigi skylt að inna það af bendi.

IV. kap.
b'm forráð barna o, fl.

32. gr.
Móðir óskilgetins, ósjáifráða barns hefir jafnan rjett og foreldii skilgetins
barns til þess að hafa barn sitt hjá sjer og ráða þvi að öðru leyti.
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Nú giftist barnsmóðir öðrum en föður barnsins, og ráða þá bjónin barninu bæði saman, enda fylgi barnið móður sinni.
Nú andast móðirin frá manni sínum, og ræður þá stjúpinn barninu, sje
það á framfæri hans, enda hafi barnið eigi verið skilgert.
33. gr.
Nú andast ógift kona frá óskilgetnu, ósjálfráða barni sínu, eða fer alfarin
af landi þurt, eða telst óhæf, að dómi valdsmanns með ráði sóknarprests og hjeraðslæknis, til að ala barnið upp, og á þá faðir þess rjett til að fá umráð yfir
barninu, ef hann skilgerir það á þann hátt, er segir í 38. gr., eða þinglýsir þvi
samkvæmt 39. grein.
Nú hefir barn, sem þinglýst hefir verið samkvæmt 39. gr., verið á fóstri
um lengri tíma og vel farið um það, og getur þá stjórnarráðið heimilað slíku
fósturforeldri að halda barninu áfram, enda kalli fósturforeldri eigi eftir meðgjöf
með því af hendi barnsföður.
34. gr.
Skólanefndir og fræðslunefndir skulu hafa eftirlit með þvi, að óskilgetin
börn innan umdæma þeirra sjeu vel upp alin.
Nú verður nefnd þess vör, að móður óskilgetins barns eða þeim, sem
barnið er bjá, fari uppeldi barnsins eigi svo vel úr hendi sem skyldi, og skal
nefndin þá áminna þann, sem i hlut á. Nú skipast hann eigi við áminning nefndarinnar, og skal hún þá skýra valdsmanni frá málavöxtum, en hann leitar álits
læknis og prests og gerir siðan þær ráðstafanir, er með þarf; getur meðal annars
komið barninu fyrir á öðrum stað.
35. gr.
Um rjett og skyldu óskilgetins barns til annars nafns en eiginnafns fer að
Iögum, enda jafngildi faðernisdómur, eiðfall barnsfööur eða eiður barnsmóður
faðernisjátningu.
Um sveitfesti og sóknfesti barnsins fer að lögum.

V. kap.

Vm erfðarjett barns og hverjir pað erfi.
36. gr.
Óskilgetið barn erfir móður og móðurfrændur sem skiigetið barn, svo og
föður sinn og föðurfrændur, hafi hann gengist við faðerni þess (4. gr.) eða verið
dæmdur faðir þess (14. gr.).
Nú er sambúð karls og konu, sem óvigð eru, óslitin frá því 10 mánuðum
fyrir fæðingu barns og þangað til 3 árum eftir hana, og jafngildir hún þá faðernisjátningu, þá er um erfðarjett barns eftir föður og föðurfrændur ræðir, eða
þeirra eflir það.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Móðir ög móðnrfrændur erfa óskilgetið barn, svo sem foreldri og foreídrafrændur erfa skilgetiö barn. Slíkt hið sama gildir um föður og föðurfrændur
óskilgetins barns, hafi barnið haft erfðarjelt eftir þá.

VI. kap.
Um skilgerð barna o. fl.
Sl. gr.
Nú giftast karl og kona, er átt hafa saman óskilgetið barn, í lifanda lífi
barnsins, og er barnið þá skilgert, enda hafi maðurinn annaðhvort gengist við
faðerni barnsins eða verið dæmdur faðir þess, honum orðið eiðfall eða eiður
fallið á hann.
38. gr.
Nú má telja faðerni óskilgetins barns víst,
mæltan hátt, og getur stjórnarráðið þá úrskurðað,
barnið skuli hafa skilgetinna barna rjettindi gagnvart
þeir gagnvart því, enda komi samþykki lögráðamanns
ráða, en ella samþykki þess sjálfs.

þótt eigi sje sannað á lögeítir beiðni barnsföður, að
föður og föðurfrændum, og
barnsins til, sje það ósjálf-

39. gr.
Nú lýsir maður, er kona hefir kent óskilgetið barn sitt, því á varnarþingi
sínu, manntalsþingi eða bæjarþingi, og lætur bóka, að hann eigi barnið, og öðlast barnið þá öll rjettindi feðraðs óskilgetins barns gagnvart föður og föðurfrændum, og þeir gagnvart því.
40. gr.
Nú er óskilgetið barn skilgert samkvæmt 37. og 38. gr., og verður þá
afstaða þess til föður og föðurfrænda sem skilgetins barns. Þó getur faðir eigi
heimtað sjer fengin forráð barns, er skilgert hefir verið samkvæmt 38. gr., meðan
móður þess nýtur.

VII. Kap.
Ymisleg ákvœði.
41. gr.
Afstaða óskilgetins barns fer að íslenskum lögum, hafi móðirin íslenskan
ríkisborgararjett.
Slíkt hið saina gildir, þó að rikisfesti móður slitni, haldist ríkisfesti
barnsins óbreytt.
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42. gr.
Framfærsluskylda föður gagnvart óskilgetnu barni og greiðsluskylda hans
gagnvart móður þess fer að lögum lands þess, er konan átti ríkisborgararjett i,
þá er hún varð Ijettari eða vanfær, sje krafist barnsmeðlags eða framfærslustyrks
til konu fyrir fæðing barnsins.
Frekari kröfur en lögmæltar eru hjer í landi verða þó ekki teknar til greina.
43. gr.
Skilgerð óskilgetins barns fer að íslenskum lögum, hafi skilgerandi verið
ríkisfastur hjer, þá er skilgerðin íór fram.
Nú er skilgerandi útlendur, en barnið ríkisfast hjer, og er þá skilgerð
ógild, nema til komi samþykki lögráðamanns, sje barnið ósjálfráða, en ella samþykki þess sjálfs.
44. gr.
Nú er óskilgetið barn fætt áður en lög þessi gengu i gildi, og fer þá um
barnið samkvæmt þeim, frá þeim tíma.
Þó fer framfærsluskylda föður (meðlagsskylda) gagnvart barninu, nema
um hana sje samið, og skylda hans gagnvart móður þess eftir áður gildandi
lögum.
Enn fremur gilda erfðanýmæli 36. gr. eigi um önnur börn en þau, sem
fædd eru 10 mánuðum þrítugnættum eftir að lögin ganga i gildi.
45. gr.
Með lögum þessum eru eftirfarandi ákvæði úr gildi numin: N. L. 5. 2.
33 og 71—74, sbr. konungsbrjef 17. febr. 1769, og D. L. 5. 2. 33 og 70—73, sbr.
2. gr. tilsk. 25. sept. 1850, N. L. 6. 13. 5, sbr. kbr. 2. maí 1732, 9. gr. í tilsk.
25. sept. 1850, niðurlag 3. gr. fátækralaganna 10. nóv. 1905, 6.-8. gr., 1. og 2.
mgr. 9. gr., 10. —13. gr. og siðari setning 1. mgr. 15. gr. sömu laga.
Þá ógildast og önnur ákvæði, er koma kunna i bága við lög þessi.
46. gr.
Lögin öðlast gildi 1. janúar 1922.

Sþ.

550. Nefndarállt

um kosningakæru frá ísafirði 1920.
Frá kjörbrjefanefnd.
Nefndin hefir kynt sjer kosningakæruna, þingbók þá, sem hefir inni að
halda rannsókn hennar, og önnur skjöl henni viðvíkjandi.
Nefndin er sammála um það, að rannsóknin hafi ekki leitt neitt það i
ljós, er áhrif geti haft á gildi kosningarinnar á fsafirði 1919, þar sem ekki er
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upplv4, að áheit eða mútuboð þau, er ræðir um i kærunni, hafi haft áhrif á
kosninguna, og þvi siður, að frambjóðandi sá, er hlaut kosningu, hafi haft vitneskju um, að slíku var reynt að beita.
Hins vegar er það upplýst við rannsóknina, að Bjarni Bjarnason ökumaður hefir heitið á menn fje, til þess að kjósa Jón A. Jónsson, og greitt það að
einhverju leyti að kosningunni lokinni; enn fremur er það upplýst með eiðsvörnum
framburði eins vitnisins, að nefndur Bjarni hafi beint boðið fje í sama tilgangi.
Nefndin telur, að hjer sje svo nærri höggvið síðari málsgrein 114. gr. hinna almennu hegningarlaga, að ástæða sje til að þetta verði rannsakað til hlítar.
Nefndin telur það óheppilegt, að kærandinn í þessu máli, hr. Guðmundur
Guðmundsson past. emerit., var kallaður fyrir rjett i Reykjavík, en ekki á ísafirði.
Nánar i framsögu.
Alþingi, 9. mai 1921.
Sigurður Stefánsson,
með fyrirvara.

Gunnar Sigurðsson,
ritari og framsm.

Björn Hallsson,
með fyrirvara.

M. J. Kristjánsson,
með fyrirvara.

Bjarni Jónsson
frá Vogi.

(A. XXVIII, 13).
líd.

551. Framlialdsnefiidarálit

um frv. tii laga um bifreiðaskatt.
Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frumvarpið verði samþykt eins og
það kemur frá háttv. efri deild, með brtt. II. á þskj. 552.
Alþingi, 9. maí 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.
Þorl. Guðmundsson,
framsögum.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.
Þórarinn Jónsson.

Sveinn Ólafsson
Hákon J. Kristófersson
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(A. XXVIII, 14).
Kd.

552, Br eytingartillög'ur

við frv. til laga um bifreiðaskalt.
I. Frá Jakob Möller.
Við 1. gr.
a. Orðin »til ríkissjóðs« í fyrri máisgr. falli niður.
b. Fyrir »8 kr.« komi:
5 kr.
II. Frá meiri hluta /járhagsnefndar.
Við 5. gr.
Síðari málsgrein falli burt.

(A. III, 12).
Nd.

553. Framhaldsnefndarálit

um frv. til laga um fasteignaskatt.
Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykt með breytingartillögum þeim, er hann flytur á þskj. 554 (töluliðir I. og III.).
Alþingi, 9. mai 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður og framsögumaður.
Þorl. Guðmundsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.

Hákon J. Kristófersson.

Sveinn Ólafsson.
Þórarinn Jónsson.

(A. III, 13).
MTd.

554. Breytingartillögur

við frv. til laga um fasteignaskatt.
I. Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Við 1. gr. tölul. 1.
Setningin »að frádregnum 10 ára mannvirkjum« standi i svigum.
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II. Frá Jakob Möller.
Við 1. gr. tölul. 1.
Fyrir »4« komi:
21,!.
III. Frá meiri hl. fjárhagsne/ndar.
Við 1. gr. tölul. 1.
Fyrir »4« komi:
3.
IV. Frá Jakob Möller.
Við 1. gr. tölul. 2.
Liðurinn orðist svo:
2. af búsum öllum, til hvers sem þau eru notuð, l1/? af þús. hverju.

(B. XXVI, 5).
Ed.

555, Breytliigartlllögur

við frv. til laga um atvinnu við vjelgæslu á islenskum mótorskipum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. Við

7. gr. 2. málsgrein.
Fyrir orðin »Þeir yfirvjelstjórar á mótorskipum« komi:
Þeir yfirvjelstjórar og vjelstjórar á mótorskipum og mótorbátum.
2. — 10. — Á eftir greininni komi ný grein, sem verði 11. gr., svo hljóðandi:
Lög þessi koma til framkvæmda þegar mótorskólinn i
Reykjavik tekur til starfa og fast árlegt námsskeið er haldið i
Vestmannaeyjum, á ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði.

(C. XXIV, 1).
Ed.

556. TlIIaga

til þingsályktunar um ábúð jarða.
Flutningsmaður: Einar Árnason.
Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að undirbúa og
leggja fyrir næsta reglulegt Alþingi endurskoðaða ábúðarlöggjöf, og i sambandi
við það athuga, hvort ekki sje tiltækilegt að lögleiða erfðaábúð á jörðum, sem
eru rikiseign.
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Á s t æ ð u r.
Gildandi lög um ábúö jaröa eru nú hartnær 40 ára gömul og lílt viðunandi. Er auðsætt, að brýn þörf er á því að endurbæta þau. Slík endurskoðun verður að framkvæmast af stjórninni. Þess vegna er þessi tillaga flutt. Sú
skoðun hefir komið fram, að rjett sje að lögleiða erfðaábúð á þjóðjörðum, og
virðist sjálfsagt, að slikt sje athugað i sambandi við endurskoðun ábúðarlaganna.

(C. XV, 5).
Md,

557. Breytíngartíllögur

við tillögu til þingsályktunar um undirbúning ullariðnaðar.
Frá Eiríki Einarssyni.
1. Við 2. lið.
Aftan við liðinn bætist:
Skal þeim rannsóknum einkum flýtt og vandað til þeirra í hinum
stærstu framleiðsluhjeruðum, er óska undirbnningsins og hafa áhuga fyrir
málinu.
2. Við 3. lið.
Aftan við liðinn bætist:
Þar á meðal hvernig fjáröflun til fyrirtækjanna og eignarfyrirkomulagi þeirra verður best hagað.

(B. LI, 3).
II«1.

558. Frumvarp

til laga um aö sýslumaðurinn í Skaftafellssýslu megi fela öðrum sjerstök störf,
(Eftir 2. umr. i Nd,).
1- gr-

Sýslumanninum í Skaftafellssýslu skal heimilt, á sinn kostnað og
ábyrgð, að fela hreppstjóra eða sjerstökum umboðsmanni sínum að halda
manntalsþing og uppboð, hvers konar sem er, svo og stýra fundum sýslunefnda,
ef torfærur eða önnur forföll banna honum sjálfum að framkvæma þessi
störf. En skýra skal hann stjórnarráðinu frá slikum ráðslöfunum i hvert skifti.
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2. gr.
Á manntalsþingum og uppboðum, er ólöggiltur umboðsmaður sýslumanns heldur, má eigi neitt rjettaratriði úrskurða.
3. gi'.
Lögákveðnum uppboðslaunum sínum heldur hreppstjóri við öll uppboð, er hann heldur fyrir sýslumann.

(B. L, 1).
E<I.

559. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 21, 9. júlí 1909, um fiskimat.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr. laganna orðist svo:
Allur saltfiskur, verkaður og óverkaður, sem fluttur er bjeðan af landi og
fara á til Spánar, Ítalíu eða annara Miðjarðarhafslanda, hvort heldur beina leið
eða um önnur lönd, skal metinn og flokkaður eftir gæðum af fiskimatsmönnum
undir umsjón yfirmatsmanna.
Sömu meðferð skal hafa á öðrum saltfiski, sem verkaður er í landinu
og ætlaður er til útflutnings.
Overkaður saltfiskur, sem gengur kaupum og sölum innanlands, skal
metinn á sama hátt, ef hann er ætlaður til verkunar í landinu og útflutnings.
Yfirmatsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun, hleðslu og
meðferð fiskjarins í útflutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hjer að lútandi, er
þeim er skylt að hlýða, sem hlut eiga að máli. Hverjum fiskfarmi skal fylgja
vottorð yfirmatsmanns, ritað á farmskrána.
Nánari reglur um matið og meðferð vörunnar, bæði við útflutning og í
útflulningsskipunum, skulu settar í erindisbrjefum yfirmatsmnnna, sem stjórnarráðið gefur út.

(B. XLV, 6).
Ed.

560. Frmnvarp

til laga um sölu á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi í Siglufirðí.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
Landsstjórninni veitist heimild til að selja bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar prestssetrið Hvanneyri og kirkjujörðina Leyning. Lndanskilið söl-
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unni er ihúðarbús pfestssetursins og önnur jaröarhús, heimatúnið þar, c.
32400 m2, hagbeit fyrir skepnur preslsins, svo og rjettur til mótaks í jörðinni Levningi, eftir þörfum hans.
2. gr.
Bæjarstjórninni er óheimilt að afhenda öðrum til eignar eða umráða
það land, er hjer um ræðir, nema til leigu um ákveðinn tíma.
3. gr.
Reglur um leigu á landi hæjarins semur bæjarstjórn, og skulu þær
staðfestar af ráðherra.

(B. XVI, 3).
Ed.

561. Lög

um breyting á lögum nr. 67, 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn ísafjarðar.
(Afgreidd frá Ed. 10. maí).
1. gr.
21. gr. orðist svo:
Aukaniðurjöfnun skal fram fara í síðari hluta júnimánaðar og skattur
þá lagður á þá, sem flutst hafa til bæjarins eftir að aðalniðurjöfnun fór fram
og skattskyldir eru samkvæmt þvi er áður segir.
Enn fremur getur bæjarstjórn ákveðið niðurjöfnun samkv. 19. gr. 2.
málsgr., og skal sá skattur á fallinn þann dag, sem niðurjöfnunin er undirrituð
af niðurjöfnunarnefnd.
Aukaniðurjöfnun skal lögð fram til sýnis vikutima, á sama hátt og
fyr greinir, og frestir allir vera hálfu skemri en við aðalniðurjöfnun.
2. gr.
I.ög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

168
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(A. XLI, 13).
Ed.

562. Brey<ingar<illöt>ur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1922.
I, Frá fjárhagsnefnd;
Við 2. gr.
Greinin orðist svo:
Þessir skattar og tollai er ætlast til að nemi:
1. Fasteignaskaltur................................................ kr. 270000
2. Tekjuskattur
............................... .................. — 650000
kr.
3.
4.
5.
6.

Aukatekjur......................................................... kr.
Erfðafjárskattur................................................ —
—
Vitagjald ..................
Leyfisbrjefagjöld
.......................................... —

7. Útflutningsgjald................................................
8. Áfengistollur (þar með óáfengtöl, áfengislaust
vin, ávaxtasafi og límonade)..........................
9. Tóbakstollur
.................................................
..................................
10. Kaffi- og sykurtollur
11. Vörutollur.........................................................
12. Annað aðflutningsgjald ..................................
13.
14.
15.
16.
17.

920000

150000
20000
100000
10000
280000
600000

..........
kr. 200000
— 500000
— 800000
— 1000000
60000
—

Gjald af konfekt- og brjóstsykursgerð..........
Stimpilgjald
.................................................
Lestagjald af skipum
..................................
Pósttekjur......................................................... kr.
Simatekjur.......................... .......................... —

2560000
10000
500000
40000

..........
..........
300000
800000

1100000
Samtals kr. 6010000
II. Frá Birni Kristjánssyni.
Við 12. gr. 7. (Kjósarhreppur).
Fyrir »200« komi:
Til vara;
III. Frá Sigurjóni Fridjónssyni og Guðmundi Guðfinnssyni.
Við 12. gr.
28. tölul. orðist þannig:
Laun yfirsetukvenna

kr.

400
300

Þingskjal 562

a. Laun

úr

ríkissjóði

samkv. lögum nr.

1339
76, 28.

nóv. 1919......................................................... 30000
b. Dvrtíðaruppbót á þau, eftir sömu reglum og
gilda um dýrtíðaruppbót presta.................. 20000
Til vara:
b. Dýrtíðaruppbót.................................................

kr.

50000

10000

IV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. B. III. b. 1. (Dyrav. Mentaskóla).
Liðurinn fellur niður.
V. Frá Einari Arnasyni, Sigurði Jónssyni og Sigurjóni Friðjónssyni.
Við 14. gr. B. IV. b. 2. (Gagnfræðaskólinn á Akureyri).
Fyrir »1800« komi: .........................................................
VI. Frá Guðmundi Guðfinnssyni.
Við 14. gr. B. XIII. 3. (Bygging barnaskóla).
a. Fyrir »alt að þriðjungi kostnaðar« komi:
alt að helmingi kostnaðar.
b. Fyrir »20000« komi:.................................................

4800

25000

VII. Frá fjárveilinganefnd.
Við 14. gr. B. XV. (Húsmæðrafræðsla).
Fyrir »Skutilsfjarðareyri« kemur:
ísafjarðarkaupstað.
VIII. Frá fjárveitinganefnd.
a. Við 16. gr. 16. (Kjötrannsókn).
Liðurinn orðast svo:
Til Gísla Guðmundssonar, til kjötrannsókna......... ...
b. Við 16. gr. 17.
Liðurinn orðast þannig:
Til Sambands islenskra heimilisiðnaðarfjelaga — o. s. frv.
IX. Frá Karli Einarssyni.
Við 16. gr. 42. (Þór).
Fyrir »kr. 30000« komi: ...

••■

4000

40000

1340

Þingskjal 562—563

X. Frá fjárveitinganefnd.
Við 18. gr. II. a. 3. (Sig. Jónss.).
Fyrir »1200« kemur:
..................................................

1500

XI. Frá Guðmundi Guðfinnssyni.
Við 18. gr. II. h. 9. (Ekkja Matth. Joeh.).
Fyrir »1200« koma:.........................................................

2000

XII. Frá Karli Einarssyni.
Við 18. gr. II. i. 5. (I’áll Erlingsson).
Fyrir »1000« koma:.........................................................

1500

XIII. Frá Guðmundi Guðfinnssyni.
Við 21. gr. 3. Nýr liður.
Ábúandanum á Hliðarenda í Fljótshlíð 5000 krónur, til
húsabóta, með þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, 6° o
í vöxtu og greiðslu á 20 árum.
XIV. F rá Karli Einarssyni.
Við 21. gr. 6.
Nýr liður:
Til Vestmannaeyjakaupstaðar, til aukningar rafveitunni,
alt að 80 þúsund kr. til 30 ára, gegn 6% vöxtum. Verði
fje ekki fyrir hendi, er stjórninni heimilt að ábyrgjast lán,
alt að jafnhárri upphæð, er bæjarstjórnin kann að taka i
þessu skyni fyrir hönd bæjarsjóðs.

(B. LVIII, 2).
Jld.

563. Breytiiigartillaga

við frv. til laga um breyling á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embæltismanna.
Frá alvinnumálaráðherra.
Við 3. gr.
Greinin falli burt.
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(A. XXX, 39).

Kd.

564. Fjáraukalög

fyrir árin 1920 og 1921.

(Afgreidd frá Ed. 10. mai).

1- gr.
Sem viðbót við gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum 1920 og 1921, veitast
1237482 kr. 73 a., til útgjalda þeirra, sem um getur hjer á eftir.
2. gr.
Til viðbótar við 10. gr. fjárlaganna (til ráðuneytisins) veitast 6000 kr.
Dýrtíðaruppbætur til ráðherranna, 2000 kr. til hvers . .......... kr.
6000,00
3. gr.
Sem viðbót við 11. gr. fjárlaganna (til gjalda við dómgæslu o. fl.) veitast
2000 kr.
Til Guðm. L. Hannessonar bæjarfógeta á Siglufirði, launabót fyrir 1920 ................................................................................. kr. 2000,00

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4. gr.
Sem viðbót við 12. gr. fjárlaganna (læknaskipun o. fl.) veitast
Til þess að Ijúka við að reisa læknisbústað á Vífilsstöðum og
koma fyrir barnadeild í herbergjum þeim, er læknir áður notaði til ibúðar
.................................................................................
Heimilt skal stjórninni að verja fje til að leiða rafmagn frá
orkustöðinni við Elliðaár til Vítílsstaða.
Viðbótarstyrkur til aðgerðar og nýbyggingar sjúkrahússins Gudmanns Minde á Akureyri......................................................... —
Kostnaður af milliþinganefnd um varnir gegn berklaveiki
...
Styrkurhanda Guðnýju Jónsdóttur, til hjúkrunarnámsí New-York
Til varnarráðstafana vegna kvefpestar.................................. ...
Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar
.......................................
Til rafmagnstækja handa Röntgenstofnuninni og kaupa á Finsenslömpum
.................................................................................
Til Neshrepps í Norðfirði, endurgreiðsla á lækniskaupi 1920...
Til Gunnlaugs Claessens læknis, utanfararstyrkur ..................
Til Jóns Kristjánssonar læknis, styrkur til utanfarar og áhaldakaupa................................................................................................
Til Magnúsar Einarsonar dýralæknis, utanfararstyrkur ..........

205960 kr.

kr.

55000,00

—
—
—
—

20000,00
12000,00
1000,00
90000,00
3000,00

—
—
—

18000,00
460,00
2500,00

—
—

2500,00
1500,00

Samtals kr. 205960,00
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5. gr.

Sem viðbót við 13. gr. fjárlaganna (til samgöngumála) veitast 310900 kr.
undirbúnings endurbyggingar Holtavegaiins, gegn því,
7000,00
kr.
Rangárvallasýsla leggi fram */3 kostnaðar
.................
300,00
dragferju á Lagai fljóti 1919 (Endurveiting)
..................
dragferju á Hjeraðsvötnum (Þar af 300 kr. endurveiting fyr700,00
ir 1919)
................................................................................. —
6000,00
— Skaftfellingabáts 1919 (Endurveiting) .................................. —
1000,00
— Austfjarðabáts 1919 (Endurveiting)
..................................
Viðbótarstyrkur til vjelbátaferða um ísafjarðardjúp, 11000 kr.
hvort árið ......................................................................................... — 22000,00
Til styrktar bátaferðum á flóum og fjörðum kring um land — 80000,00
3000,00
Aukafjárveiting til Breiðafjarðarbáts fyrir árið 1921.................. ~~~~
Tií mótorbátaferða frá Reykjavík til kauptúnanna i Arnessýslu,
5000,00
alt að S'a flutningskostnaðar..........................................................
Styrkurinn- veitist eftir tillögu sýslunefndar Arnesinga.
Aukafjárveiting til Rangárbáts árið 1921, alt að ’/s flutnings8000,00
kostnaðar ......................................................................................... —
1000,00
Til bátaferða á Hvalfirði................................................................. —
Til mótorbátsferða frá Hornatirði norður á bóginn, í sambandi
8000,00
við ferðir Sterliugs og Goðafoss ..................................
.........
Styrkurinn
veitist eftir meðmælum sýslunefndar
Austur-Skaftafellssýslu.
1000,00
Til mótorbátsferða milli Grímseyjar og lands árið 1921, alt að
Styrkurinn veitist eftir tillögum sýslunefndanna i Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýsluni.
Til mannflutningaferða milli Borgarness og Reykjavíkur á hentugum tímum, alt að
................................................................. —■"
2500,00
Til Eimskipafjelags íslands, fyrir áætlunarferðir skipsins Goðafoss árið 1921, alt að
.................................................................
60000,00
Styrkurinn miðast við 3 ferðir út og 4 ferðir utan frá
3. júlí til ársloka milli Reykjavíkur og Kaupmannahafnar, með
áskildum viðkomum austanlands og norðan.
Til að kaupa símastöðvarhús i Vestmannaeyjum .................. — 50000,00
Til endurbyggingar vitanna í Sandgerði
.................................. — 10000,00
Til endurbyggingar og endurbóta á Arnarnesvita við Isafjarðarðjúp
................................................................................................ — 20000,00
Til breytinga og aðgerða á Elliðaeyjarvila.................................. —■ 25000,00
Til Gests Guðmundssonar, vitavarðar við Arnarnesvitann, lífeyrir sökum meiðsla við vinnu í þarfir starfsins
.................. —
400,00

1. Til
að
2. Til
3. —
4.
5.
0.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Samtals

Sem viðbót
110153 kr. 24 a.

við

6. gr.
14. gr. fjárlaganna

kr. 310900,00

(kirkju- og kenslumál) veitast
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1. Til húsabóta á preslssetnnu Útskálum
..................................
2. Styrkur til að reisa hús á prestsselrinu Stað í Grunnavík.........
Þessar fjárveitingar eru bundnar því skilyrði, að húsin
verði jarðareign.
3. Dýrtíðarbætur til háskólaritara
..................................................
4. Til likhúss handa háskólanum
..................................................
5. Til utanfarar rektors mentaskólans
..........................................
6. Dýrtíðaruppbót á námsstyrk mentaskólanemenda 1921 ..........
7. Kostnaður við starf mentamálanefndar........................................
8. Aðgerð og málning mentaskólans..................................................
9. Launabætur til kennaranna Sigurbjörns Á. Gíslasonar og Guðmundar Kristjánssonar fyrir 1920 ..................................................
10. Þóknun til Svbj. Egilsonar fyrir fyrirlestrahald við Stýrimannaskólann...............................................................................................
11. Utanfararstyrkur skólastjórans á Eiðum
..................................
12. Uppbót á borgun fvrir smíða- og dráttlistarkenslu á Hólum og
Hvanneyri ........................................................................................
13. Fyrir bætur á Hólum í Hjaltadal með hjáleigunni Hofi og umbætur á bústofni þar
.................................................................
14. Skrifstofukostnaður fræðslumálastjóra..........................................
15. Uppbótarstyrkur til uuglingaskólans á Núpi í Dýrafirði..........
16. Til unglingaskólans í Hjarðarholti
..........................................
17. — Hvítárbakkaskólans, viðbótarstyrkur ..................................
18. — Flensborgarskólans, viðbótarstyrkur
..................................
19. Fyrir aðgerð á daufdumbraskólanum ..........................................
20. Kenslu- og utanfararstyrkur blindrar stúlku, gegn því, sem til
vantar, annarsstaðar frá.................................................................
21. Til Páls Erlingssonar sundkennara, í viðurkenningarskyni
Samtals

kr.

8000,00
8000,00

—
—
—
—
—
—

600,00
4000,00
2500,00
3000,00
10000,00
25500,00
3000,00

—

300,00
3000,00
3600,00

—
—
—
—
—
—

19703,24
1200,00
2000,00
3000,00
3000,00
5450,00
1500,00

—

1000,00
1800,00

kr. 110153,24

7. gr.
Sem viðbót við 15. gr. fjárlaganna (vísindi, bókmentir og listir) veilast
107490 kr. 52 a.
1. Til útgáfu minningarrits landsbókasafnsins
.......................... kr.
4500,00
2. Styrkur til dr. Jóns Þorkelssonar, til útgáfu fornbrjefasafnsins,
800 kr. hvort árið .........................................................................
1600,00
3. Styrkur handa sama manni, til að sækja fund norrænna sagnfræðinga í Kristíaníu
.................................................................
1200,00
4. Styrkur handa dr. Jóni Aðils, í sama skyni
.......................... —
2500,00
5. Styrkur handa magister Boga Th. Melsted, í sama skyni
—
400,00
6. Styrkur til Kvenrjeltindafjelagsins, lil að sækja alþjóðafund
Kvenrjettindasambandsins í Sviss.................................................
2500,00
7. Viðbót við utanfararstyrk Sigfúsar Einarssonar
.................. —
1500,00
8. Til að fullgera hús yfir listaverk Einars Jónssonar
.......... — 50000,00
Flyt

kr.

64200,00
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Fluttar
9. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, í viðurkenningarskyni ...
10. Fyrir að flytja mold í kirkjugarðinn í Reykjavík og fyrir landspildu undir hann .........................................................................
11. Til að gefa út þýðingu af fyrri hluta Göethes Faust
..........
12. Til Jóh. L. L. Jóhannssonar. Endurgreiðsla á prentkostnaði...
13. Til sama, dýrtíðaruppbót
.........................................................
14. Til Steins Emilssonar, til fullnaðarnáms í Þýskalandi (lokaveiting)........................................................................................... —
15. Til Valdemars Sveinbjörnssonar íþróttanema (iokaveiting) ...
16. Til Brynjólfs Stefánssonar verkfræðinema, til framhaldsnáms
17. Til hjónanna Arnórs Sigurjónssonar og Helgu Kristjánsdóttur,
til fullnaðarnáms
.........................................................................
18. Til Steins Steinssonar verkfræðinema, til að ljúka námi ......
19. Til Asmundar Sveinssonar, námsstyrkur ..................
20. Styrkur lil Jóhannesar Kjarvals listmálara............................ —
Samtals

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

kr.
—

64200,00
2000,00

—
—
—
—

23065,19
2500,00
725,33
3000,00

—
—

2000,00
1500,00
2000,00

—
—
—

2000,00
2000,00
1000,00
1500,00

kr. 107490,52

8. gr.
Sem viðbót við 16. gr. fjárlaganna (verkleg fyrirtæki) veitast 251972 kr. 40 a.
Styrkur tii Jóns H. Þorbergssonar, til utanfarar í ullarmatserindum
........................................................................................ kr.
1000,00
Til aðgerðar sjóvarnargarðs á Siglufirði
.................................. —
6000,00
Utanfararstyrkur Jóhanns Fr. Kristjánssonar .......................... —
2500,00
Dýrtíðaruppbætur til sama manns 1920 og 1921
—
7719,90
Til Búnaðarfjelagsins, til verkfærasýningar.................................. — 20000,00
Til Einars Sæmundssonar skógarvarðar, launabætur fyrir 1920 —
440,00
Dýrtíðaruppbætur handa starfsmönnum Búnaðarfjelags íslands,
Garðyrkjufjelags íslands, Búnaðarsambandanna og Fiskifjelags
íslands..............................................................
........................... — 56000,00
Til skógræktar (eftirgjöf á láni) ................................................. —
5000,00
Styrkur til heimilisiðnaðarfjelaga 1919 (Endurveiting) .......... —
1000,00
Til heimilisiðnaðarsýningar i Reykjavík
.............................. —
2000,00
Fyrir mulningsvjel ......................................................................... —
1000,00
Til Skeiðaáveitunnar, ’/i kostnaðar
.......................................... — 29000,00
— erindreka á Spáni og Ítalíu, 20000 kr. áári
................... — 40000,00
Til sýslusjóða Mýra- og Borgarfjarðarsýslna, upp í kostnað við
rannsókn Andakilsárfossanna, alt að .......................................... —
5000,00
þó ekki yfir helming kostnaðar.
Til brvggjugerðar á Akranesi, þó ekki yfir einn þriðja kostnaðar —
8000,00
Styrkurinn er veittur hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps,
og skal bryggjan vera lil almenningsnota. Verkið sje framkvæmt eftir áætlun, er ríkisstjórnin lætur gera, og með eftirliti
af hennar hálfu.
Flyt kr. 184659,90

Í345

Fluttar
16. Til aðstoðarmanns húsagerðarmeistara 1921 ...............................
17. Til viðgerðar bátabryggju á Blönduósi, þó ekki yfir einn þriðja
kostnaðar, alt að...............................................................................
18. Styrkur til bæjarsjóðs Vestmannaeyja, til þess að halda úti
björgunarskipinu jjþórcr frá 1. jan. til 1. maí 1921, þó ekki
yfir helming kostnaðar, alt að.........................................................
Samtals

kr. 184659,90
—
8312,50
—

19000,00

—

40000,00

kr. 251972,40

9. gr.
Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (eftirlaun og styrktarfje) veitast
20006 kr. 57 a.
1. Til Sigurðar Jónssonar fyrv. atvinnumálaráðherra................... kr. 12619,90
2. Uppbót á eftirlaunum frú Sigriðar Hjaltadóttur............
—
900,00
3. Uppbót á eftirlaunum frú Ingileifar Aðils ................................... —
500,00
4. Uppbót á eftirlaunum prestsekkjunnar Ingibjargar Sigurðardóttur .............................................................................................. —
240,00
5. Eftirlaun banda frú Guðrúnu Runólfsdóttur, ekkju sr. Matthíasar Jochumssonar, 2000 kr., ásamt dj’rtíðaruppbót eftir
launalögum........................................................................................ —
4746,67
6. Til Kristínar Grímsdóttur, belmingur af styrk þeim, sem syni
hennar, Jóhannesi Helgasyni, var veittur í 62. lið 15. gr. núgildandi fjárlaga................................................................................. —
1000,00
Samtals

kr.

20006,57

10. gr.
Sem viðbót við 19. gr. fjárlaganna (óviss útgjöld) veitast 223000 kr.
1. Kostnaður vegna fyrirhugaðrar komu Hans Hálignar konungsins og Hennar Hátignar drotningarinnar .................................. kr. 200000,00
2. Styrkur handa Sigurði Jónssyni trjesmið, Berlín
.................. —
500,00
3. Styrkur til Ara sýslumanns og bæjarfógeta Arnalds, 9500 krónur, Sigvalda bjeraðslæknis Kaldalóns, 8000 krónur, og Kristjáns bjeraðslæknis Kristjánssonar, 5000 krónur, til þess að
leita sjer heilsubótar........................................................................ — 22500,00
Samtals

kr. 223000,00

11- gr.
Stjórninni er heimilt
1. að ábyrgjast nauðsynleg rekstrarlán banda Landsbankanum.
2. að ábyrgjast alt að 325 þúsund kr. viðbótarlán fyrir Reykjavíkurkaupstað til
raforkuveitunnar.
3. að lána Guðmundi sýslumanni Björnssyni í Borgarnesi alt að 60000 krónum,
til þess að reisa þar íbúðaihús, þó ekki yfir 4, s hlula alls byggingarkostnaðar, gegn þeirri ábyrgð, er stjórnin teEur gilda. Lánið er veitt til 40 ára
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarping).
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og ávaxtast með 6%. Skal það standa afborgunailaust fyrstu 2 árin, en endurgreiðist síðan með jöfnum afborgunum á 38 árum.
að lána Reykhóla-, Geiradals- og Gufudalshreppum 8000 krónur, til að kaupa
fyrir jörð til læknisseturs fyrir Reykhólabjerað. Lánið skal veitt gegn ábyrgð
sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 30 árum.
að láta virkja og starfrækja á ríkiskostnað silfurbergsnámuna í Helgustaðafjalli, og að taka alt að 70000 kr. lán til stofnkostnaðarins, gegn veði í námunni sjálfri. Rentur og afborganir af láninu teljast með árlegum rekstrarkostnaði, en mismunur á tekjum og gjöldum námunnar færist á landsreikning
árlega.
að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs alt að 80000 kr. lán, er bæjarstjórn Vestmannaeyja kann að taka fyrir hönd bæjarsjóðs Vestmannaeyja til að greiða
rekstrarkostnað björgunarskipsins »Þórs« árið 1920.
Að verja fje til að leggja slitlag úr efninu »Terrazzo« á gólfin í listasafnshúsi
Einars Jónssonar, í safnahúsi ríkisins og öðrum opinberum bvggingum, eftir
því sem þörf krefur.

(B. LVI, 4).
Hd.

565. I ruinvarp

til laga um Síldveiðifjelag íslands.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Hver sá, er veiða vill i landhelgi síld til útflutnings, eða verka útflutningssíld á landi eða í landhelgi, skal hafa til þess sjerslakl leyfi frá ríkissljórninni, þó með þeim takmörkunum, er lög þessi ákveða.
2. gr.
Til þess að geta öðlast leyfr samkvæmt 1. gr. þarf leyfisbeiðandi að
fullnægja þessum skilyrðum:
Að vera búsettur og hafa verið búsettur í landinu minst eitt ár, og sje
um fjelag að ræða, skal stjórn þess öll búsett hjer á landi, og sömuleiðis meiri
hluti fjelagsmanna.
3. gr.
Þá er leyfisbeiðandi sendir umsókn sína til stjórnarráðsins, skulu henni
fylgja skilríki, er stjórnin tekur gild, fyrir því, að hann fullnægi skilyrðum
þeim, er 2. gr. tiltekur. Nú kemur í Ijós síðar, að leyfishafi fullnægir eigi
nefndum skilyrðum að öllu leyti^ eða hann lætur ónotað levfi sitt um eitt ár,
og getur þá landsstjórnin fellt levfisbrjef hans úr gildi.
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4. gr.
Enguni leyfishafa er heimilt að veiða eða verka sild til útflutnings
nema fyrir sjálfan sig eða innlenda menn.
5. gr.
Allir þeir, er leyfisbrjef hafa fengið samkvæmt 1. gr., ganga í fjelag, er
nefnist Síldveiðifjelag íslands. Fjelagið kýs sjer formann og fjóra meðstjórnendur, og sje formaður búsettur í Reykjavík. Fjelagið heldur einn aðalfund
árlega. Fyrsti fundur fjelagsins er stofnfundur, og selur hann nánari lög og
reglur fyrir tjelagið. A þessum fundi hafa allir leyfishafar jafnan atkvæðisrjett.
Fái frumvarp lil fjelagslaganna, á fundi, atkvæði meiri hluta allra fjelagsmanna, og öðlist siðan staðfesting stjórnarráðsins, gildir það sem lög gagnvart
öllum fjelagsmönnum. Leyfishafar geta falið öðrum að fara með atkvæði sitt
á stofnfundi og öðrum fundum fjelagsins.
6. gr.
í lögum fjelagsins skal ákveðið um aukafundi i fjelaginu og um kjörtima fjelagsstjórnarmanna; þar skal og skipa fyrir um framkvæmdir fjelagsins
og skrifstofuhald. Allir fjelagsmenn skulu hafa jafnan atkvæðisrjelt.
7. gr.
Fjelagið getur ákveðið, hve mikla sild megi veiða til útflutnings árlega,
og fer um atkvæðisrjett samkv. 6. gr.
8. gr.
Stjórn Síldveiðifjelags íslands skipar framkvæmdarstjóra eða framkvæmdarnefnd fvrir fjelagið. Hefir framkvæmdarstjórnin á hendi útflutning
og sölu á allri sild, sem reynist úlflutningshæf, nema framleiðandi breyti
henni hjer á landi í aðra vöru. Um verðskiftingu fer eftir þvi, sem fyrir er
mælt i lögum og fundarályktunum fjelagsins, og hefir fjelagsstjórnin fullnaðarskifting síldarverðsins á hendi.
9. gr.
Undanþegnir ákvæðum 1. gr. eru þeir íslenskir ríkisborgarar, sem
stunda sildveiði frá heimilum sinum á bátum, er eigi hafa meira lestarrúm en 50 smálestir. En skylt er þeim að framselja síld sína Síldveiðifjelagi
Islands til söluráðstafana, ef hún er ætluð til útfiutnings og reynist útflutningshæf, enda sæti hún öllum sömu kjörum um verð og annað sem síld fjelagsins.
10. gr.
Brot gegn f. gr. laga þessara varða sektum, alt að 50000 kr. og brot
gegn öðrum greinum laganna alt að 10000 krónum.
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(B. XLII, 9).
Éd.

566. Kefiidarálit

um frumvarp til laga um stofnun Ríkisveðbanka íslands.
Frá minni hluta peningamálanefndar.
Við höfum ekki getað orðið sammála meiri hluta nefndarinnar i þessu
máli, er aðallega mun vilja fresta því, eða aðeins láta það ganga fram með allmiklum breytingum. Minni hlutinn leggur til, að frv. verði samþykt óbreytt eins
og það kemur frá hv. Nd. Samkvæmt þingsályktunarlillögu frá 1919 fól landsstjórnin árið 1920 yfirrjettarmálaflutningsmanni Böðvari Bjarkan að fara utan í
því skyni að kynnast fyrirkomulagi fasteignalánsstofnana. Frv. þetta hefir hann
samið, en peningamálanefnd Nd. flutti það inn í þingið. Frumvarpinu fylgdi
mjög nákvæm og óvenjulega skýr greinargerð, er legið hefir frammi á lestrarsal
Alþingis um þingtímann, og minnumst við ekki að hafa sjeð nokkurt frv. jafnvel
undirbúið og þelta hjer á Alþingi. Við leyfum oss því að vísa til þessarar greinargeiðar, og getum því látið oss nægja að fara aðeins örfáum orðum um málið.
Nálega öllum mun nú bera saman um, að brýn þörf sje á ríkisveðbanka.
Veðdeildirnar mega nú skoðast nálega lokaðar, því veðdeildabrjefin eru í svo lágu verði
og svo erfið sala á þeim, að menn sjá sjer ekki fært að taka lán úr þeim. Aðalatriðið
er nú það, hvort banki með því fyrirkomulagi, sem hjer er að ræða um, geti selt brjef
sin og fengið með því nægilegt veltufje. Bankavaxtabrjefin eru samkvæmt frumvarpinu mjög vel trygð, svo ekki ætti sú hliðin að verða sölunni til fyrirstöðu,
en sama má auðvitað segja um bijef veðdeildanna, og hafa þó verið miklir ötðugleikar á sölu þeirra. En ein af aðalástæðunum fyrir því, að veödeildabrjefin
seljast ekki, er væntanlega að of lítið er gert til þess að vinna fyrir sölunni, og
þá eigi siður hitt, að vextirnir, sem af þeim eru greiddir, eru svo lágir eins og
nú stendur. Vextirnir verða auðvitað að vera ákveðnir með hliðsjón af peningamarkaðinum. Við það verða auðvilað lánin, sem veitt eru, dýrari. En hjá því
verður ekki komist. Peningarnir hreyfa sig eflir ákveðnu lögmáli. Og ef það lögmál er rofið, þá er aðstreymi peninganna lokið. Fyrst um sinn hlyti það að
verða aðalverkefni ríkisveðbankans, ef stofnaður yrði, aö vinna upp markað
fyrir brjefin, og er vonandi, að það mætti takast.
Pví hefir verið hreyft sem andmælum gegn stofnun bankans, að svo er
til ætlast í frumv., að ræktunarsjóður, kirkjujarðasjóður og viðlagasjóður verði
lagðir bankanum til sem stofnsjóðir, og þá jafnframt bent á hið mikla gagn, sem
sjóðir þessir hafa unnið þjóðinni. Pví verður nú á engan hátt neitað, að mikið
gagn hafi orðið að lánum úr þessum sjóðum, enda þau verið mjög ódýr. En
aftur er þá að athuga, hvort gagn þessara sjóða sem seglfesta í ríkisveðbankanum muni ekki verða enn meira en nú. Lánin úr þessum sjóðum hafa náð til
svo fárra, og hafa þá að Iitlu leyti getað fullnægt lánsþörfinni. Með ríkisveðbankanum er tilætlunin að bæta úr þeirri brýnu þörf, sem er á löngum fast-
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eignalánum. Og lítur minni hlutinn svo á, að sú þörf sje svo brýn, að ekki
megi lengur draga að gera alvarlega tilraun til þess að bæta úr henni.
Pað er ofverk þingnefndar að rannsaka ítarlega ýms »leknisk« fyrirkomulagsatriði bankans, og verður i því efui að reiða sig á hinn rækilega undirbúning, sem málið hefir fengið.
Pó málinu yrði nú frestað, þá er engin ástæða til að ætla, að það kæmi
rækilegar unditbúið fyrir næsta þing. Og ekki heldur mundi þá verða hægt að
segja með meiri vissu en nú, hvort takast mælti að skapa markað fyrir bankavaxtabrjefin, en á því veltur auðvitað þetta mál að miklu leyti. Það verður því
ekki sjeð, að nokkuð mæli með því að fresta málinu. Og þó skipuð yrði nefnd til
þess að íhuga öll bankamáiin, eins og hreyft hefir verið hjer í þinginu, þá mundi
niðurstaðan af þeirri nefndarskipun varla geta orðið önnur en sú, að nauðsyn
væri á þessum banka. Samkvæmt þessu leyfum vjer oss að mæla með þvi, að
frv. verði samþykt í háttv. deild.
Alþingi, 10. maí 1021.

Sig. Eggerz,
ritari og framsm.

Einar Árnason.

(B. XLVf, 9).
Tlid.

567. Mefiidarállt

um frumvarp til laga um einkasölu á áfengi.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hvfir athugað frumvarp þetta og leggur til, að það verði samþykt óbreytt.
Alþingi, 11. maí 1921.
Sigurður Stefánsson,
form., með íyrirvara.
Stefán Stefánsson.

Björn Hallsson,
fundaskrifari, með fyrirvara
Einar Þorgilsson.

Pjetur Ottesen,
framsögum.
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(C. XXV, 1).
A'd.

56S. Tlllaga

til þingsályktunar um vaxtakjör landbúnaðarlána.
Fiutningsmaður: Eiríkur Einarsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að hlutast lil um
það, að bankarnir veiti lán til landbúnaðarþarfa, og þá sjerstaklega fasteignatryggingarlán, með lægri vöxlum og þjálli kjörum að öðru leyti en unt er til
annara aðgerða, svo sem kaupstaðabygginga, sjávarútvegs í stærri slíl, verslunar,
annaia áhæltufyriitækja og »spekulationa«.
Jafnframt sje þess gælt, að bændum verði engan veginn gert erfiðara
fyrir urn lánsúlvegun, þólt vaxtakjör þeirra og önnur lántökuskilyrði verði bælt.

Ástæður
fyrir tillögunni eru í rauninni óþarfar. Með henni er reynt að fá bætt úr bersýnilegri ósanngirni, er nú á sjer stað, að láta bændur, er að mestu leyti bjóða
öruggar og góðar tryggingar fyrir Iánum sinum, sæta sömu kjörum og t. d. »sildarspekulanta« og trollaraútgerðarfjelög, er festa fje bankanna með vafasömum
tryggingum, og meira en það, sumir hverjir.
Þá verður og að gæta þess, að bændastjett landsins á nú við þá erfiðleika að búa, að sist veitir af, að hún njóti sanngjarnrar aðhlynningar, jafnframt
því er hún verður nú fyrir margskonar íþyngingum. Það verður þvi fljótt að
færast til leiðrjettingar, þegar þeim atvinnuvegi, sem hamingja þjóðarinnar er
mest komin undir, er misboðið.
I þessum tilgangi hefi jeg samið tillöguna, en alls ekki til þess að skaða
aðra atvinnuvegi, er einnig kunna að eiga rjett á sjer.

(B. XXVI, 6).
B'd.

560. Frumvar,i

til laga um atvinnu við vjelgæslu á islenskum mótorskipum.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. gr.
Öllum er heimilt að stunda atvinnu við vjelgæslu á íslenskum mótorskipum, með takmörkunum þeim, sem settar eru í lögum þessum.
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2. gr.
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæsiu á mótorskipum með minni vjel
en 10 hestafla, er s<7nt getur skrásetningarstjóra vottorð frá tveim vjelgæslumönnum, er skirteini hafa frá mótorskólanum i Reykjavík, sem stofnaður var
með lögum nr. 13, 18. nóv. 1920, eða námsskeiði Fiskiíjelags íslands, um að
hann sje fær um að gegna starfinu.
3. gr.
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mólorskipum með 10 lil 50
hestafla vjel, er sannað getur, að hann hafi staðist próf við mótorskólann í
Reykjavík eða námsskeið Fiskifjelags íslands.
4. gr.
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með 50 til 150
hestalla vjel, er staðist hefir fullnaðarpróf við mótorskólann í Reykjavík, og
auk þess verið að minsta kosli 6 mánuði vjelgæslumaður samkvæmt 3. grein.
Samanber þó 7. gr. þessara laga.
5. gr.
Sá hefír rjett til að vera 1. vjelstjóri á mótorskipi með 150 hestafla
vjel og þar yfir, sem hefir fullnaðarpróf frá Vjelstjóraskóla íslands, eða skírteini sem 1. vjelstjóri samkvæmt 7. gr. laga frá 3. nóv. 1915, um atvinnu við
vjelgæslu á gufuskipum, og auk þess verið að minsta kosti þrjá mánuði aðstoðarvjelstjóri á mótorskipi með 50 hestafla vjel eða stærri.
6. gr-

Á mótorskipum með 10 til 50 hestafla vjel skal vera einn vjelgæslumaður, sem fullnægir skilyrðum 3. gr., og einn aðstoðarmaður, sem fullnægir
2. gr. Þó skulu dráttarbátar og aðrir þeir bálar, sem notaðir eru við hafnir
eða til stuttra ferða, eigi skyldir að hafa þennan aðstoðarmann.
Á mótorskipum með 50 til 150 hestafla vjel skal vera einn vjelgæslumaður, sem fullnægir kröfum 4. gr., og einn, sem fullnægir kröfum 3. gr.
Á mótorskipum með vjel yfir 150 hestöfl skal vera vjelalið samkvæmt
ákvæðunum í 1. málsgr 12. gr. nefndra laga 3. nóv. 1915.
7. gr.
Eftir að mótorskólinn í Reykjavík hefir starfað í 5 ár, getur enginn
orðið yfirvjelstjóri á mótorskipum með stærri vjel en 50 hestafla, nema hann
sanni, að hann hafi staðist fullnaðarpróf við mótorskólann í Reykjavík. Þó
heldur yfirvjelstjóri, er staðist hefir námsskeiðspróf Fiskifjelags íslands eða
fullnægir ákvæðum 5. gr., rjetlindum sinum, ef ekkert það er fram komið, er
sanni, að hann sje öhæfur til að gegna starfinu.
Þeir yfirvjelstjórar og vjelstjórar á mótorskipum, sem gegnt hafa því
starfi lengur en 1 ár áður en lög þessi öðlast gildi, eiga rjett til að halda
stöðu sinni á samskonar skipi og þeir hafa áður á verið.
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8. gr.
Mótorvjelgæslu-skhteini skal gefið út af lögreglustjóra, og skal það
samið eftir reglum, er stjórnarráð íslands setur. Fyrir hvert skírteini greiðist
10 krónur, er renna í rikissjóð.
9- gr.
Nú vill einhver ekki hlita úrskurði lögreglustjóra um útgáfu skírteinis,
og skal hann þá leggja málið undir úrskurð stjórnarráðsins, en við það skerðist þó eigi rjettur hans til að leita dómsúrskurðar um málið.
10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sekfum, alt að 500 krónum. Sje hrotið ítrekað, getur sektin hækkað upp í 1000 krónur. Brot þessi sæta opinberri
rannsókn, og skal farið með þau sem almenn lögreglumál.
11. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda þegar mótorskólinn i Revkjavík tekur
til starfa og fast árlegt námsskeið er haldið i Vesfmannaeyjum, á ísafirði,
Akureyri og Seyðisfirði.

(A. XLI, 14).
E<I.

570. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.
Frá Halldóri Steinssyni og Einari Árnasyni.
Við 22. gr. (Álafoss).

Fyrir »500000« komi

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

200000

(A. XLI, 15).
E<I.

571. Breytlngartillagra

við breytingartilfögu á þskj. 562 (Fjárlög).
Frá Sigurði Eggerz og Birni Kristjánssyni.
Við VIII. a. (Kjotrannsóknir).
Fyrir »4000« koma

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

6000
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(B. XXX. 5).
Ed.

57«. Dög

um viðauka við og breytingar á lögum nr. 58, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn
á Siglufirði.
(Afgreidd frá Ed. 11. maí).
1- gr.
Bæjarfógetinn á Siglufirði skal frá 1. jan. 1921 hafa sömu laun og sýslumenn í lægra launaflokki, sbr. 11. gr. 3. málsgr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919.
2. gr.
Fyrir siðari málslið 22. gr. komi:
Skal skatturinn áfallinn þann dag, sem niðurjöfnunin er undirrituð af
niðurjöfnunarnefnd.
Aukaniðurjöfnun skal lögð fram til sýnis vikutíma, á sama hátt og fyr
greinir, og frestir allir vera hálfu skemri en við aðalniðurjöfnun.

(B. XIV, 8).
Ed.

573. I.ÖJ4

um húsnæði í Reykjavik.
(Afgreidd frá Ed. 11. mai).
1. gr.
Bæjarstjórn Reykjavíkur skal heimilt að setja reglugerð um leigu á
húsnæði til íbúðar, hámark húsaleigu og annað til tryggingar þvi, að bæjarbúar geti notið þess húsnæðis, sem til er eða verður í bænum.
2. gr.
í reglugerðinni má ákveða 200—2000 króna sekt fyrir brot á ákvæðum
hennar, og renna sektirnar í bæjarsjóð. Með mál út af brotum skal farið sem
almenn lögreglumál.
3. gr. •
Stjórnarráðið staðfestir reglugerðina. Skal reglugerðin endurskoðuð
eigi sjaldnar en á 2 ára fresti, enda falla úr gildi, sje n\’ reglugerð eigi
staðfest áður.
Alpt. 1921, A. (33. löggjafarþing).

170
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4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, og jafnskjótt og búið er að setja
reglugerð samkvæmt þeim, falla úr gildi lög nr. 24, 12. sept. 1917, um húsaleigu í Reykjavik, og lög nr. 45, 28. nóv. 1919, um viðauka við tjeð lög.

(A. X, 4).

Ed.

574. Síefndarállt

um frumvarp til laga um útflutningsgjald af síld o. fl.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin leggur til, aö frumvarpið verði samþykt meö þessari
BREYTINGU.

Við 2. gr.
Upphaf 2. málsgr. orðist þannig:
Endurgreiða má hjer búsettum ríkisborgurum og öðrum bjer búsettum mönnum, er sama rjett hafa að lögum o. s. frv.
Alþingi, 10. maí 1921.
[Sig. Eggerz,
form.

Guðmundur Ólafsson,
skrifari og framsm.

Björn Kristjánsson.

Sigurjón Friðjónsson.

Guðjón Guðlaugsson.

(A. III, 15).

Ed.

575. Frunivarp

til laga um fasteignaskatt.
(Eftir eina umr. í Nd.).
1. gr.
Af öllum fasteignum á landinu, sem eru ekki sjerstaklega undanþegnar,
skal greiða árlega skatt í rikissjóð af virðingarverði eftir fasteignamatslögum
eins og hjer segir:
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1. af jarðeignum (að frádregnum 10 ára mannvirkjum), þurrabúðum, grasbýlum, lóðum og lendum bygðum og óbygðum, jarðaritökum og hlunnindum,
sem eru fráskilin jörðum, svo sem námum, varplöndum, rekarjettindum,
veiðirjelti í ám og vötnum og öðrum vatnsrjettindum, 3 af þúsundi hverju.
Mannvirki síðustu 10 ára skulu þó vera skattskyld eftir 1930.
2. af húsum öllum, til hvers sem þau eru notuð, P/2 af þúsundi hverju.
2. gr.
Eigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur
samningsbundin jarðarafnot sje að ræða, og greiðist þá skatturinn af ábúanda
eða notanda.
3. gr.
Undanþegnar skatti þessum eru fasteignir rikissjóðs, aðrar en jarðir i
leiguábúð og leigulóðir. Enn fremur kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús og
hús annara ríkja, að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum
þeirra i millirikjaerindum. Hið sama gildir um lóðir, er fylgja slikum húsum.
Hús eða lóð, sem eigi er 100 kr. virði, eru undanþegin skalti, enda
telst skatturinn aðeins af heilum hundruðum, en því, sem umfram er, skal
slept. Hið sama er um ítök og hlunnindi.
Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker stjórnarráðið úr,
en heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.
4. gr.
Ef fasteign, sem metin hefir verið i einu lagi, er skift og eigendur
æskja þess, að hver hluti sje talinn sjerstaklega til skattgjalds, skulu þeir bera
það mál undir lögreglustjóra, sem leggur það undir úrskurð stjórnarráðsins
ásamt tillögum sinum.
5. gr.
Fasteignaskatt skal greiða í þvi lögsagnarumdæmi, sem eignin er.
Ef skattgreiðandi er þar eigi heimilisfaslur, skal hann hafa þar umboðsmann,
er geri skil fyrir skaltinum. Ef engi umboðsmaður er tilnefndur, telst sá umboðsmaður, sem eignina hefir til nytja, og ef fleiri eru, þá sá þeirra, er
lögreglustjóri velur.
6. gr.
Fasteignaskattur skal i tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum veðkröfum í eignum þeim, er hann hvílir á.
7. gr.
Ef hús er rifið eða brennur eða fellur eða ón^’tist á annan hátt á fyrra
helmingi almanaksárs, greiðist ekkert gjald á því ári, en vilji þetta til síðar,
greiðist fult gjald.
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8. gr.
Skalt þennan skulu lögreglustjórar innheimta á manntalsþingum ár
hvert, í fyrsta sinni 1922.
9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922, og eru þá jafnframt úr lögum numin lög 14. des. 1877, um skatt á ábúð og afnotum jarða og lausafje, lög s. d.,
um húsaskatt, og 1. gr. laga nr. 56, 26. okt. 1917, um breyting á lögum um
fasteignamat 3. nóv. 1915.

(A. V. 11).
»íd.

576. Eöjr

um lifeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra.
(Afgreidd frá Nd. 11. maí).
1. gr.
Stofna skal sjerstakan sjóð til að trvggja embættismönnum, er láta
af embætti sakir elli eða vanheilsu, geymdan lífeyri, svo og lífeyri ekkjum
þeirra. Sjóðurinn stendur undir umsjón landsstjórnarinnar, og annast hún
reikningshald hans. Rikissjóður leggur sjóði þessum til stofnfje, 50000 kr. í eitt
skifti fyrir öll.
2. gr.
Landsstjornin kveður á með reglugerð um stjórn sjóðsins og skipulag.
3- gr.
Hver embættismaður, karl eða kona, er laun tekur eftir hinum almennu
launalögum, skal kaupa lífeyri i sjóði þeim, er ræðir um i 1. gr., og verja til
þess 7% af árslaunum sínum.
Iðgjöldum skal halda eftir af launum embættismanna.
4. gr.
Þegar embættismaður fær lausn frá embætti vegna elli eða vanheiisu,
skal hann fá greiddan úr sjóðnum lifeyri, sem nemur 27°/oo af launum þeim
samanlögðum, sem cmbættismaðurinn hefir greitt iðgjöld af í sjóðinn.
Lifeyrir þessi má þó aldrei fara fram úr 3/< hámarkslauna þeirra, er
embættismaðurinn hefir haft.
Nú er embættismaður orðinn 70 ára að aldri, eða samanlagður aldur
hans og þjónustutími er 95 ár, og á hann þá rjett á að fá lausn frá embætti
og lífeyri samkvæmt lögum þessum.
Nú er embætti lagt niður og embættismaðurinn flyst eigi jafnframt í
annað embætti, og skal hann þá eiga rjett á að fá endurgreidd úr lifeyris-
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sjóðnum, vaxtalaust og afdráttarlaust, iðgjöld þau, er bann hefir greitt i sjóðinn. Ef hann kýs heldur, niega iðgjöld hans standa inni i sjóðnum þar til
hann er 70 ára, og fær Iiann þá lífevri samkvæmt 4. gr. og ekkja hans
samkvæmt 5. gr.
5. gr.
Ekkja eftir embættismann, sem hafði rjett til lifeyris eða naut lífeyris
er hann ljest, fær lifeyri úr sjóðnum, með uudantekningum þeim, sem segir
i 7. og 9. gr.
Lifeyrir ekkju nemur Vb af byrjunarlaunum þess embæltis, er maður
hennar var í, er hann ljest eða fjekk lausn frá embætti.
6. gr.
Rikissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum, og
greiðist hann með */» fyrirfram á hverjum mánuði.
7. gr.
Embættismaður, sem á eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum og eigi
er skyldur til að tryggja ekkju sinni lifeyri i sjóðnum, sbr. lög. nr. 71, 28.
nóv. 1919, 7. gr. 2. málsgr., greiðir sem iðgjald i lífeyrissjóð 5% af launaviðbót þeirri, sem hann kann að hafa fengið samkvæmt nefndum lögum, enda
nýtur ekkja hans þá eigi lífeyris úr sjóðnum og hann sjálfur eigi nema sem
svarar greiðslu hans af launaviðbótinni.
Embættismaður, sem eldri er en 50 ára, þegar lög þessi ganga í gildi,
og á ekki eftirlaunarjett samkvæmt eldri lögum, greiðir sem iðgjald í lífeyrissjóð 5% af launum sínum, enda nýtur hann að eins sjálfur lifeyris úr sjóðnum, en ekkja hans eigi.
8. gr.
Embættismannsekkja, sem lifeyris nýtur samkvæmt 5. gr., nýtur enn
fremur úr ríkissjóði árlega 7910 af fðstum lágmarkslaunum embættis þess, er
maður hennar hafði, er hann Ijest. Tif fastra launa i þcssu sambandi skal
telja hlunnindi þau, er talin eru fylgja embættinu i launalögunum.
Ekkjur, sem eftir eldri lögum eiga rjett til hærri eftirlauna en liffjeð
nemur, halda þeim rjetti.
1 viðbót við liffjeð getur konungur veitt ekkju 50—100 kr. árlegan
uppeldisstyrk handa hverju barni hennar og manns þess, er hún nýtur lifeyris
eftir, þangað til barnið er fullra 16 ára. Skilyrði fyrir viðbót þessari er það,
að ekkjan verði talin þurfa styrksins, til að veita börnunum sæmilegt uppeldi.
9. grEmbættismannsekkja öðlast ekki rjett til lífeyris úr sjóðnum nje líffjár úr rikissjóði, et hún hefir gifst eldra manni en 60 ára eða á banasæng
hans, eða eflir að hann fjekk lausn frá embætti með lífeyri, eða ef hjónabandinu var gersamlega slitið áður en maðurinn dó.
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10. gr.
Rjettur ekkju til liffjár fellur burt:
1. ef ekkjau giftist af nýju;
2. ef hún tekur sjer bústað utanríkis án samþykkis konungs;
3. ef hún hirðir ekki líffje i 3 ár samfleytt án þess að sanna lögmæt forföll;
4. ef hún verður dæmd sek um einhvern verknað, er að almenningsáliti er
svivirðilegur.
Er ekkja missir Iífíje, af því hún hefir gifst af nýju, á hún rjetl á að
fá hið sama liffje, ef hún verður ekkja i annað sinn.
Rjettur ekkju til lífeyris fellur burt eftir sömu reglum sem rjettur til
líffjár samkvæmt stafl. 1—3, þó þannig, að taki hún sjer bústað utanrikis,
kemur samþykki stjórnar lífeyrissjóðsins i stað samþykkis konungs. Og á sama
hált öðlast hún aftur rjelt til lífeyris, ef hún verður ekkja i annað sinn.
11. grFöðurlausum og móðurlausum börnum þeirra embættismanna, er
laun eiga að taka eftir launalögunum, getur konungur veitt, hverju um sig,
100—200 kr. uppeldisstyrk árlega, að svo miklu leyti og svo lengi sem þau
þurfa, þó ekki lengur en þangað til þau eru 16 ára.
12. gr.
Ekkill kouu, sem gegnt hefir embætti, hefir sama rjett til lífeyris úr
sjóðnum sem ekkja embættismanns, með öllum sömu takmörkunum.
13- grEmbættismenn, sem sitja i embætti þegar lög þessi öðlast gildi og
eftirlaunarjett eiga samkvæmt eldri lögum, halda þeim rjetti, þó með þeim
takmörkunum, sem settar eru i 7. gr. launalaganna (nr. 71, 28. nóv. 1919).
Hið sama gildir um rjettindi ekkna þeirra og barna.
14, gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 72, 28. nóv. 1919, um
stofnun lifeyrissjóðs fyrir embætlismenn og um skyldu þeirra til að kaupa
sjer geymdan lífeyri, og lög nr. 73, 28. nóv. 1919, um ekkjutrygging embættismanna.
15. gr.
Þeir, sem kunna að hafa trygL ekkjum sinum lifeyri samkvæmt lögum nr.
73, 28. nóv. 1919, greiða að eins 5°/o af launum sínum í lifeyrissjóðinn á ári,
enda njóta ekkjur þeirra eigi neins úr sjóðnum.
16. gr.
Ákvæði þessara laga gilda frá 1. janúar 1920.
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577. Lögr

uni læknaskipun í Reykjavík.
(Afgreidd frá Nd. 11. maí).
1. gr.
Auk hjeraðslæknis skal í Reykjavík skipa bæjarlækni.
2. gr.
Bæjarlæknir skal taka laun úr ríkissjóði, og verða þau ákveðin i lögum um laun embættismanna.
3. gr.
Heilbrigðisstjórn rikisins skiftir störfum inilli þessa embættismanns og
hjeraðslæknis með tilskipun.

(C. XV, 6).
E<I.

57S. Tlllaga

til þingsályktunar um undirbúning ullariðnaðar.
(Eftir siðari umr. í Nd.).
Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að láta, svo fljótt sem tök eru
á, menn með sjerfræðiþekkingu rannsaka, gera áætlanir og tillögur um það, er
nú skal greina*.
1. Hvar álitlegast sje að koma á fót kembingar- og lopavjelum, til eflingar
heimilisiðnaði innanlands, í þeim sýslufjelögum, er óska rannsókna í þvi efni.
2. Hvar hentast muni að reisa klæðaverksmiðjur, eftir aðstöðu við notkun
vatnsafls og annara staðhátta, sem fullnægt geti klæðaþörf landsmanna.
3. Gera svo nákvæmar kostnaðaráætlanir, sem hægt er, yfir aflstöðvar, bygging verksmiðjuhúsa, nauðsynlegra vjela og annars, er að stofnun og rekstrí
fyrirtækjanna lýtur, þar á meðal hvernig fjáröflun til fyrirtækjanna og eignarfyrirkomulagi þeirra verður best hagað.
4. Stjórninni heimilast að veita tóvinnufjelögum styrk úr rikissjóði, til þess að
senda efnilega unga menn utan, i þeim tilgangi, að þeir afli sjer þekkingar í
meðferð tóvinnuvjela og annars, er að iðnaði lýtur. Jafnframt sje það trygt,
að styrkþegar staifi vjð verksmiðjurnar, að loknu námi.
Kostnað þann, er fyrgreindar aðgerðir hafa i för með sjer, heimilast
sljórninni að greiða úr rikissjóði.
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(A. XLI, 16).

57». Frumvarp

Nd.
til fjárlaga fyrir árið 1922.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

I. KAFLI.
T e k j u r.

1. grÁrið 1922 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.-5.
gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreiuum, sem þar eru taldar.

2. gr.

Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

kr.
1. Fasteignaskattur..........................................
.................
2. Tekjuskattur
.................................................................

270000
650000

3.
4.
5.
6.

150000
20000
100000
10000

kr.

920000
Aukatekjur.........................................................................
Erfðafjárskattur.................................................................
Vitagjald
.........................................................................
Leyfisbrjefagjöld.................................................................

280000
600000

7. Útflutningsgjald.................................................................
8. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vín,
ávaxtasafi og límonade)..................................................
9. Tóbakstollur.......................................................................
10. Kaffi- og sykurtollur.........................................................

200000
500000
800000

Flyt ...

1500000

1800000
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Flutt ...
11. Vörutollur ................................................................................
12. Annað aðflutningsgjald ......................................................
13.
14.
15.
16.
17.

Gjald af konfekt og brjóstsvkursgerð .............................
Stimpilgjald................................................................................
Lestagjald af skipum
Póstlekjur ................................................................................
Símatekjur................................................................................

kr.

kr.

1500000
1000000
60000

1800000

2560000
10000
500000
40000
300000
800000
1100000

Samtals ...

...........

6010000

kr.

kr.

3. gr.
Tekjur af fasteignum og skipum ríkissjóðs eru taldar:

1.
2.
3.
4.

Eftirgjald
Tekjur af
Tekjur af
Tekjur af

30000
50
10000
350000

eftir jarðeignir ríkissjóðs, alls
....................
kirkjum ..................................................... '.
silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli. ...
skipum
...............................................................
Samtals ...

390050

...........

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlað:
kr.

kr.

70000

1. Tekjur af fslandsbanka ......................................................
2.
—
— Landsbankanum:
a. Árgjald......................................................................
b. Ágóðahluti .......................................................................

7500
68000
75500
20000

3. Tekjur af Ræktunarsjóði......................................................
Flyt ...
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing),

..

165500

...
17)
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kr.

kr.
105500

Flutt ...
4. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyplum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júlí 1909 ...................................................
5. Væntanlega útdregið af þeim brjefum.............................
6. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi íslands .........................................................................................
7. Vextir af innstæðum í bönkuni .....................................
8. Greiðslur frá Landsversluninni
.....................................

41000
15000
6000
5000
240000

Samtals ...

...........

472500

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og eudurgjöld er talið:
r

kr.

1. Óvissar tekjur ........................................................................
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna....................
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur...........................
Samtals ...

kr.
20000
400
2000

...........

22400

II. KAFLI.
G j ö 1 d.
6. gr.
Arið 1922 eru veittar til gjalda upphæðir þær, seni tilgreindar eru í
7.—19. gr.
7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:
kr.
I. Vextir:
1. 4 °/o lán úr ríkissjóði Danmerkur, 500000 kr.,
tekið 1908 til 15 ára til símalagninga....................
2. 41 2 °/ö lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum,
Flvt ...

3333,34

3333,31

kr.

Þingskjal 579
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kr.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Flutt ...
1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. flokks
bankavaxtabrjef Landsbankans..................................
4’/2 °/o lán hjá lífsábyrgðarstofnuninni í Kaupmannahöfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára,
til að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Landsbankans...............................................................................
4l/> °/o lán bjá dönskum bönkum, 500000 kr.,
tekið 1912 til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda
(Reykjavíkurhöfn o. fl.) ..............................................
Ritsímalánið 1913, 4 °/o og endurborgun á 30
árum, tekið hjá mikla norræna ritsímafjelaginu...
Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára,
með bankavöxtum bjá Landsbankanum, að upphæð 100000 kr..................................................................
5 °/o lán, tekið til símalagninga 1917 hjá mikla
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára 500000 kr. ...
Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum,
2 milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir V'a °/o
hærri en forvextir þjóðbankans danska..................
Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 20. jan.
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr........
Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918
með útlánsvöxtum hjá íslandsbanka, að upphæð
1 milj. kr............................................................................
Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með
5 °,o vöxíum, 21/’ milj. kr............................................
Lán hjá Hwskóla íslands, tekið 10. jan. 1919
með 5 °,o vöxtum, afborgunarlaust, að upphæð
1 milj. kr............................................................................
Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919
með 5 o vöxtum til 20 ára, 4l/2 milj. kr.............
Innlent lán 1. júli 1920 með 5V« % vöxtum til
20 ára, 3 milj. kr.............................................................

3333,34

kr.
.........

38812.50

7968,75

9000
16739,83

6400
23055.50

92000
5712

48000
50000

50000
196875
152625
-------------

700521,92

II. Afborganir:
1.
2.
3.
4.

Af láninu frá
— —
—
—
—
—
—
—

33333,34
50000
8333 33
33333.33

1908
1909
1912
1912
Flyt

125000,00 700521,92
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kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Af
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
láninu frá 1913 .......................................................
—
— 1916 .......................................................
ritsímaláni 1917 .......................................................
skipakaupaláni
......................................................
ritsimaláni Landsbankans.....................................
íslandsbankaláni 1918..............................................
Iáni danskra banka 1919.....................................
innlenda láninu 1920 ..............................................

kr.

125000,00 700521,92
12251,19
4000
9297,84
200000
3400
100000
225000
150000
828949,03

100000

Framlag til Landsbankans, 9. greiðsla...........................
Samtals ...

...........

1629470,95

kr.

kr.

8. gr,

Borðfje Hans Hátignar konungsins.

60000

9- gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veilt:
kr.
1. Til alþingiskostnaðar
...........
2. — yfirskoðunar landsreikninga

kr.

270000
6000
276000
Samtals ...

276000

1365
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10. gr.
Til ráðuneytisins o. íl. er veitt:
kr.

kr.

A.
1. Til ráðherra:
a. Laun.......................................................................
b. Til risnu...............................................................
2.
3.
4.
5.
6.

30000
4000

Til utanferða ráðherra ......................................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins.....................................
Annar kostnaður......................................................................
Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum .............................
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráðherrabústaðnum........................................................................

34000
9000
105000
30000
20700
3000
201700

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hagstofa Islands.
Laun hagstofustjóra....................................
— aðstoðarmanns.................................
Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
Prentun eyðublaða ....................................
Húsaleiga, hiti og ljós m. m....................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ..........

9500
7700
12000
2000
4500
20000
55700

1. Til
a.
b.
c.
d.

C.
Gjöld i Kaupmannahöfn.
sendiherra:
Laun..........................................................................
Til húsaleigu.....................................................
— risnu..............................................................
— skrifstofuhalds...............................................

12000
2000
2000
16000

2. Fyrir meðferð utanríkismála..............................................
3. ’ Ríkisráðskostnaður ...............................................................

32000
12000
4000
48000

Samtals ...

305400

1366

Pingskjal 579
11. gr.
Til gjaida við dómgæsluna og lögreglustjórnina o. fl. er veitt:
kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.
Hæstirjettur:
a. Laun dómara......................................................
b.
— ritara .......................................................
c. Annar kostnaður ............................. ............

kr.

52500
7700
3000

Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra • • • •
— hreppstjóra.......................................................... ..........
Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:
a. Laun......................................................................
27720
b. Húsaleiga
......................................................
3000
c. Hili, ljós og ræsting .....................................
3000
d. Ýms gjöld .......................................................
2000

63200
185000
39600

35720
Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík
a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtumanns ...............................................................
b. Laun 3 tollvarða..............................................
c. Húsaleiga
... ..............................................
d. Hili og ljós......................................................
e. Ýms gjöld ......................................................

29700
19800
6500
1800
12000
69800

6.
7.
8.
9.
10.

Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og lögreglustjóra i Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar eftir
reglum launalaganna.
Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta ... ................................................................................
Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnaðar fangelsa
........................................................................
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
Borgun til sjódómsmanna...................................................
—
— setu- og varadómara .....................................

80000
20000
12000
600
400
506320

B.
Ýmisleg gjöld.
1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. ...

900

Flyt ... 900

506320

Þingskjal 5/9

1367
kr.

Flutt ...
900
15000
b. Til pappírs og prentunar.............................
c. Til kostnaðar við sending með póstum...
1200
——
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir
burðareyri undir embættisbrjef..
...........
20000
60000
b. Fvrir embættisskevti ....................................
—- -- —
Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar
opinberar byggingar.............................................. ............
Til embættiseftirlitsferða..................................... .......... .
Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoðun á skipamælingum........... .................... ...........
Til landhelgisgæslu .............................................. ...........
Gjöld til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar.........
Gjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv.
1905
........................................................................ ...

kr.
506320

17100

80000
8000
6000
500
40000
1500
75000
228100

Samtals ...

..........

734420

12. gr.
Til gjalda við læknaskipunina er veitt:
kr.

282360
3900

1. Laun .........................................................................................
2. Til skrifslofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ...
3. Styrkur til íbúa Ölafsfjarðar í Evjafjarðarsýslu, til að
vitja læknis............................................ .............................
4. Styrkur til hreppsbúa í Kolbeinsstaða-, Eyja- og
Miklaholtshreppi í Hnappadalssýslu, til að vitja Iæknis,
til hvers hrepps 200 kr. á ári............................................
5. Styrkur til hreppsbúa í Árneshreppi í Strandasýslu,
600 kr., og Bæjarhrepps i sömu sýslu, 300 kr., til
að vitja læknis........................................................................
Styrkurinn til Árneshrepps fellur niður þegar læknir
sest að í Reykjarfjarðarhjeraði.
Flyt ...

kr.

600

600

900

...

...

288360

1268
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kr.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Flutt ...
Styrkur til Öræfinga, til að leita sjer læknishjálpar ...
Styrkur til hreppsbúa í Kjósarhreppi, til þess að leita
sjer læknishjálpar
..............................................
Styrkur til Þingvallahreppsbúa, lil að vitja læknis ...
Styrkur til Flateyjarhreppsbúa í Þingeyjarsýslu, til að
vitja læknis................................................................................
Styrkur til Grímseyinga, til að vitja iæknis
............
Styrkur til Suðureyrarhrepps í Súgandafirði, til að
vitja læknis................................................................................
Styrkur til Klofnings- og Skarðshreppa, til að vitja
læknis.........................................................................................
Styrkur til Holts- og Haganeshrepps, til að vitja
læknis ...
Styrkur til Breiðdalshrepps í Suður-Múlasýslu, til að
vitja læknis................................................................................
Styrkur til Jökuldalshrepps, Hlíðarhrepps, Tunguhrepps og Hjaltastaðahrepps í Norður-Múlasýslu og
Eiðahrepps í Suður-Múlasýslu, til að vitja læknis, til
hvers hrepps 300 kr...............................................................
Styrkirnir til að vitja læknis greiðist hreppsnefndunum, og eru þeir enn fremur bundnir því skilvrði,
að stjórninni sje árlega send skilagrein um það, á
hvern hátt þeim sje varið.
Til núverandi aðstoðarlæknis á ísafirði
....................
a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsted í
Reykjavík
........................................................................
b. Styrkur til sama manns, til lækningaferða kringum
landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með þvi
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að minsta
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum
íjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi, alt að.............................

18. Slyrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í Reykjavík ...
19. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í
Reykjavík ................................................................................
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsted, Vilh.
Bernhöft og Ólafs Þorsteinssonar er bundinu því skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í læknadeild háskólans til í sinni sjerfræði og veiti fátæku

Flyt ...

kr.
288360
400
300
200
100
400
200
300
300
300

1500

3000
3000

500
3500
2000
2000

302860
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kr.

Flutt ...
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.
20, Til geislalækningastofu ríkisins.
21, Til Radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radíumlækningar ....................................................
22, Holdsveikraspítalinn..................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis
.............................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsmanna
............................. 19100
2. Viðurværi 65 manna (ca. 200 a. ádag) 47450
4000
3. Klæðnaður
..............................................
1800
4. Meðul og sáraumbúðir
....................
5. Eldsneyti
.............................................. 30000
3500
6. Ljósmeti .....................................................
2000
7. Húsbúnaður og áhöld...........................
6000
8. Viðhald á húsum
.............................
2500
9. Þvottur og ræsting
.............................
500
10. Greftrunarkostnaður .............................
500
11. Skemtanir
..............................................
2500
12. Skattar o. fl.
.....................................
1000
13. Ýmisleg gjöld
.....................................

kr.
302860

..........

15000
3000
130350
9500

120850
130350

23

80920

Geðveikrahælið á Kleppi.......................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis........................................................................
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna.....................................
8000
2. Viðurværi 86 manna (ca. 200 a. á dag) 62780
3. Klæðnaður 50 sjúklinga á 100 kr.
handa hverjum
.....................................
5000
4. Meðul og umbúðir....................................
200
5. Ljós og hiti .............................................. 30000
6. Viðhald og áhöld...........
15000
7. Fvottur og ræstiug....................................
2000
8. Skemtanir.....................................................
1000
9. Skattar m. ..................................................
1000
10. Óviss útgjöld...................................
1000

125980

Flyt ...

135480

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

9500

(

532130
172

Þingskjal 579

1370

kr.
Flutt ...
Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 60 sjúklingum, 200 a. á dag
Meðgjöf með 6 sjúklingum, 400 a. á dag
Tekjur af búinu..............................................

135480

kr.
532130

43800
8760
2000
54560

Mismunur
24. Heilsuhælið á Vifilsstöðum ... .
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis..................................
Laun aðstoðarlæknis, auk fæðis og búsnæðis. ...
Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna.................. ............
32300
2. Viðurværi
............................. ............ 134502
3. Lyf og bjúkrunargögn.......... ...........
5380
4. Ljós og hiti............................. ...........
77000
5. Þvottur og ræsting ...........
...........
7860
6. Viðhald húsa........................... ............
5000
7. Viðhald vjela........................... ...........
5000
8. Húsbúnaður og áhöld.........
... ...
8000
9. Flutningskostnaður ............ ...........
10000
10. Öviss gjöld ............................. ...........
3000

80920
112662
9500
2000

288042
299542
Þar frá
Meðgjöf
Meðgjöf
Meðgjöf

dragast tekjur:
með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag
með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag .
með 18 börnum, 4 kr. ,á dag ..

146000
14600
26280
186880

Mismunur ...
25. Til undirbúnings landsspítala...........
.............................
26. Önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrabúsa og sjúkraskýla ....................
Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 90 aurar
fyrir hvern dag, gegn því, að hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.
b. Stvrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á
Flyt

112662
'500
15000

15000

652292

1371
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kr.
Flutt ...
föstum læknissetrum, alt að þriðjungi byggingarkostnaðar, og með því skilyrði, að stjórnarráðið
samþykki teikningu af húsinu, eftir að bafa fengið
álit landlæknis, og að sýslufjelag það eða hreppsfjelag, er sjúkraskýlið heyrir lil, taki það að sjer
til eignar og rekstrar......................................................

kr.

15000

i

í
i
i
í
80000

c. Bólusetningarkostnaður....................................................

1500 i

d. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, uin
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma..................

4000

e.

f.

Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um
varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til
íslands ................................................................................

1000

Kostnaður við heilbrigðiseftirlil lækna með alþýðuskólum.......................................................................

2000

g. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skvni
að afla sjer nýrrar læknisþekkingar.............................
Þennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillögum
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.............................
h. Stvrkur til sjúkrasamlaga..............................................
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamiagi Hins islenska prentarafjelags alt að 200 kr. Stvrkur þessi
má þó ekki fara fram úr þeim stvrk, er almenn
sjúkrasamlög fá að lögum.
i.

3000

6500 i

Til styrktar- og slysasjóðs verkamanna í fjelaginu
Dagsbrún...............................................................................

500

Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að
minsta kosli jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur

3000 ;

k. Til hrákarannsóknarstöðva.............................................

1500 i

j.

l.

Ctanfararstyrkur bjúkrunarkvenna:
n. Til Helgu Eggertsdóttur .............................
i>. — Puriðar Jónsdóttur
.............................
; . — Jónínu Pálsdóttur....................................

652292

í
1000
1000
1000

í
I
I
3000 j

Styrkþegar skulu setjast að hjer á landi að
loknu námi, ef þeim býðst starf hjer.

Flyt

121000

652292
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kr.

kr.
Flutt ...
m. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til framhaldsnáms í Kristíaníu eða Kaupmannahöfn..........
n. ViðbótaTlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafnmikilli launabót annarsstaðar frá .............................
o. Til Læknafjelags Reykjavíkur, til að styrkja ulanför umbúðasmiðs..............................................................

652292

121000
800
300
6000
—

Hluti rikissjóðs af Iaunum vlirsetukvenna....................

128100
30000

Samtals ...

810392

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
kr.

!

kr.

A.
Póstmál.
1

2
3

Laun;
a. Eftir launalögum..............................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Rvíkur.................
c. Brjefhirðingamenn............................................
Póstflutningur.........................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður í Rvik hjá aðalpóstmeistara og póstmeistara, eftir reikningi...
1). Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hjá póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum ......................................................
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri
póststofum og póslafgreiðslum....................
d. Önnur gjöld......................................................

101420
70000
20000
191420
200000

'.»200

20000
13000
47000
89200
480620

Flyt ...

«••

•tt

480620

1373

Þingskjal 579

kr.

kr.
Flutt ...
D.
Vegabætur.
l. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra.....................................
2.
— aðstoðarverkfræðings..........................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir reikningi, alt að.............................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ..
5. Skrifstofukostnaður .....................................

480620

..........

9500
8140
3500
7500
7300
35940

II. Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraut...........................................
2. Skagfirðingabraut...........................................
3. Biskupstungnabraut.....................................
4. Hvammstangabraut.....................................
5. Viðbald flutningabrauta .............................
ti. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóabrautarinnar, gegn því, að Árnessýsla leggi
fram einn þriðja kostnaðar ....................
7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holtavegarins, gegn því, að Rangárvallasýsla leggi fram einn þriðja kostnaðar...
—
III. Pjóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur .....................................
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu...........
3. Vallavegur i Fljótsdalsbjeraði....................
4. Til Krossárdalsvegar (endurveiting kr.
4000) ...............................................................
5. Öxnadalsvegur (endurveiting)....................
6. Kjalarnesvegur ..............................................
7. Aðrar vegabætur og viðhald ....................

12000
18000
25000
18000
55000
j
1

25000

25000
178000
18000
20000
10000
6000
10000
10000
50000
---- -------

IV. Fjallvegir............................................................... ...........
V. 1. Til áhalda......................................................
15000
1000
2. Til bókasafns verkamanna
....................
—
VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ...........
............
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglugerð nr. 3, 3. janúar 1916.
VII. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum ........... ............
Flyt ...

124000
12000

16000
50000

500
416440

480620

1374

Þingskjal 579
kr.

kr.
Fiutt ...
VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóli .................... ............
IX. Til dragferju á Skjálfandafljóti .................... ...........
X. Til viðgerðar á vegi frá Hóium i Hjaltadal til Kolkuóss, alt að............................................................... ...........
gegn 2000 króna tillagi frá Hólahreppi.
C.
Samgöngur á sjó.
1. Tii slrandferða......................................................
2. — bátaferða á tlóum, fjörðum og vötnum

480620

416440
500
3000
3000

422940

300000
100000
400000

I.
II.
III.

IV.

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.
Kitsímafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (lil
1925) ........................................................................ ...........
Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o 11. ...
Til iagningar nýrra lina o. fl.:
1. Norðtunga — Grund...................................
11000
2. Hábær í Vogum — Keflavík....................
4500
3. Hólmavík — Reykjarfjörður (Kúvíkur)
(endurveiting) ..............................................
60000
4. Búðardalur— Króksfjarðarnes(endurveit.)
75000
5. Loftskeyta- eða símasamband Heslevri —
Aðaivík...............................................................
32000
0. Loftskeytastöð á Síðu..................................
25000
7. Breyting á loftskevtastöðinni í Kvik
12000
- -- - Tii starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum.................. 330000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssímanna
4500
3. Rilsímastöðin í Reykjavík ....................
24500
4. Fráðlausa stöðin við Keykjavík ...........
7800
08840
5. Bæjarsíminn i Reykjavík
....................
(5. Áhaldahúsið. ..............................................
3000
7. Kitsimastöðin á Akureyri, ásamt bæjar7700
simakerfinu
..............................................
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði, ásamt bæjarsimakerfinu
..............................................
13700
9. Ritsimastöðin á ísafirði, ásaint bæjarsímakerfinu
..............................................
5950

35000
20000

219500

i

í
i

•
27450Ö 1

Ftyt ...

465990

1303560

1375

Pingskjal 579
kr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Flutt ...
Símastöðin á Borðeyri .............................
Símastöðin í Hafnarfirði, alt að...........
Simastöðin i Vestinannaeyjum, alt að ..
Simastöðin á Siglufirði.............................
Til aukaritsímaþjónustu.............................
Til loftskeytastöðvar i Flatey.................
Til loftskeytastöðvar á Hesteyri ...........
Til loftskeytastöðvar á Síðu....................
Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar talsímastöðvar
......................................................

465990
2800
11000
4450
6000
2000
3700
3000
2500

II. Laun vitavarða ..............................................
III. Rekstrarkostnaður vitanna...........................
IV. Bygging nýrra vita:
1. Kambanesviti..............................................
2. Strætishornsviti............................................
3. Papeyjarviti ..............................................
Fjárveitingarnar til Strætishorns- og
Papeyjarvita eru bundnar þvi skilvrði,
að annarsstaðar frá komi það fje, sem
Flyl ...

1303560

70000

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m.... ... ...
VI. Viðbót og viðbald stöðvanna.......................... ............
VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að................................................... ...........
VIII. Viðhald landssímanna ..................................... ............
IX. Tillag til' alþjóðaskrifstofunnar í Bern.........
E.
Vitamál.
1. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra .
...........................
Hann sje umsjónarmaður vilanna og
einnig ókevpis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, hjeraðsstjórnum og
bæjarstjórnum, eflir ákvæðum landsstjórnar.
2. Til verkfróðra aðstoðar........................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir
reikningi, alt að ............................
.. _ .

274500

kr.

571440
48000
20000
9000
95000
550
-------- --------

1018490

9500

7700
4700
2000
... _
...........
...........

23900
23000
55700

35000
35000
30000

100000

102600

2322050

1376

Þingskjal 579
kr'

1

kr.

!
Flutt ... 100000
þarf til þess að reisa jafnframt vita á
Karlsstaðatanga, Djúpavogi og Hrómundarey, eftir fvrirsögn vitamálastjóra.
50000
4. Stokksnesviti ..............................................
——
V. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa
VI. Ýmislegt............................................................... ...........

Samtals ...

2322050

102600

150000
5000
10000 !
-------- -------!
...........

267600

, 2589650

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er ætlað:
kr.
A.
Andlega stjettin.
1. Laun biskups.....................................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi.............................

kr.

9500
3500
13000

Önnur útgjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880,
1. gr........................................................................................
2. Til húsabóta á Sandfelli í Öræfum
....................
3. Til húsabóta á Saurbæ í Eyjafirði.............................
4. Til undirbúnings bæjargerðar í Reykjaholti...........
5. Til húsabóta á Desjarmýri
.....................................
Þessir húsabótastyrkir eru þeim skilyrðum
bundnir, að húsin verði jarðarhús, að þeim við
ábúendaskifti sje skilað sem nýjum eða með fullu
álagi, að eftirgjald jarðanna hækki um 6°/o af
styrksupphæðinni og að eigi sje greitt fyr en verkinu er lokið og sannað, að það sje vel af hendi
leyst og hafi kostað að minsta kosti eins mikið
og styrknum nemur.
6. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum ............

Flyt ...

408,28
6000
4000
2500
5000

8000

25908,28

13000

Þingskjal 579

1377

Flutt ...
/. Framlag til prestlaunasjóðs..................................
8. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
9. Ferðastyrkur handa prestum til að sækja prestaslefnu
Styrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, þeim
prestum, er prestastefnu sækja og heima eiga utan
Rangárvalla-, Árnes-, Kjalarnes-, Borgarfjarðar og
Mýraprófastsdæm a.

kr.

kr.

25908,28
360000
400
1200

13000

387508,28
400508,28

B.
Kenslumál.
I. Til háskólans:
a. Laun................................................................................
b. Aukakensla:
1. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík ...
1500
2. Til kennarans i lagalegri læknisfræði
500
3. Til kennara í sögu og málfræði íslenskrar tungu að fornu og nýju, með
sjerstöku tilliti tii sambands hennar
við aðrar gerraanskar tungur
...
7700

143000

9700
e. Slyrktarfje:
1. Námsstyrkur...........................................
2. Húsaleigustyrkur..................................

15000
7000
22000

d.
e.
f.
g.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins
veita reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 kr.
mest um árið í húsaleigustyrk og 560 kr. mest
í námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega að
eins veita utanbæjarstúdentum.
Til kensluáhalda læknadeildar .............................
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efnafræði................................................................................
Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla .............................
önnur gjöld:
1. a. Laun ritara .............................1000
b. Dýrtiðaruppbót
.................... 1000
2000
2. a. Laun dyravarðar, auk hlunn, inda.semhannhefiráðurnotið 1600
b. Dýrtíðaruppbót
.................... 1000
2600
Flyt ..

Alpt, 1921. A. (33. lóggjafarpiug).

4600

1
800
2000
11000

188500

400508,28
173

Þingskjai 579

1378

kr.

kr.
4600
5000

Flutt ...
3. Ýms gjöld..............................................

188500

400508,28

9600
198100
Námsstyrkur til íslenskra stúdenta í eriendum
skólum..................................... ...........................
1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir hvern
viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og 1 helstu
menningarlöndum öðrum, en senda verða þeir
stjórninni skilríki fyrir því, að þeir stundi með
alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir fá eigi
kenslu í við Háskóla íslands. Styrkurinn skal að
eins veittur stúdentunum fyrstu 4 námsárin.

Mentaskólinn almenni:
a. Laun ... ....................
b. Aðstoðarfje:
1. Til söngkennara
2. Dýrtíðaruppbót

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

...

8000

105000

600
400
1000

c. Önnur gjöld:
400
1. Til bókasafns skólans ....................
7000
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar..
2000
3. — skólahússins utan og innan ...
4. — tímakensiu og til prófdómenda,
11500
alt að.......... .....................................
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri1800
sveinum, 50 kr. handa hverjum...
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót.....................................
4400
7. Læknisþóknun....................................
200
8. Til vísindalegra áhalda við ke'nsl300
una ......................................................
9. Ýmisleg gjöld..................... .......... .
2000
10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum ....................
1000
11. Til áhalda við fimleikakenslu
100
12. — verðlaunabóka............ ............
100
——

i

30800
136800

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita
efniiegum, regiusömum og efnalitlum nemendum.
Flyt ...

•*•

»*t

743408,28

Þingskjal 579

1379
kr.

kr.
Flutt ...
Húsaleigustyrkur sje venjulega að eins veittur
utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun............................................................... ............
b. Önnur gjöld:
1. Til þriggja aukakennara....................
7400
2. Tímakensla............................................
4800
3. Til bóka- og kensluáhalda ............
1000
4. Til eldiviðar og ljósa
....................
6000
5. Námsstyrkur
.....................................
800
Utanbæjarnemendur gangi að slyrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
6. a. Til dyravörslu ................... 600
b. Dýrtíðaruppbót .................... 400
1000
7. Til skólahússins utan og innan ...
2000
2000
8. Til ýmislegra gjalda.............................

743408,28

30360

-

25000
55360
Kennaraskólinn:
a. Laun........... ... ......................................
b. Önnur gjöld:
1. Tímakensla...........................................
2. Eldiviður og Ijós
...........................
3. Bókakaup og áhöld............................
4. Námsstyrkur
.....................................
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
5. Til viðhalds............................................
6. Ýmisleg gjöld ... .............................

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

30000

2500
6000
500
3000
-

1000
2500
15500
45500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun........... .................... ....................
b. Önnur gjöld:
1. Til tímakenslu.................... ...
2. — eldiviðar og ljósa
....................
3. Ýmisleg gjöld .....................................

7800
5500
3000

Flyt ...

16300

18920

18920

844268,28

1380

Þingskjal 579
kr.

kr.
Flutt ...
4. Til Sveinbjarnar Egilsonar, til fyrirlestra ......................................................

16300

18920 ! 844268,28

300
16600

VII. Til Vjelstjóraskólans:
a. Laun.............................................................
b. Önnur gjöld:
1. Húsnæði m. m......................................
2 Ljós og hiti
.....................................
3. Ýmiss kostnaður..................................
4. Húsnæði, Ijós og hiti skólastjóra ...

35520
17600
2300
2200
1000
3700
9200

VIII. Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun ......................................................
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistarkenslu......................................................
V. Önnur gjöld.
1. Til verklegs náms, alt að 1400
2. — kensluáhalda
...........
600
3. Til eldiviðar og Ijósa
... 8000
- 4. Ýmisleg gjöld .................... 2500

26800
13200
• 2000

12500
27700
Stjórninni er heimilt, ef það verður að teljast
fjárhagslega hyggilegt og fje er fvrir hendi, að
láta gera raforkuveitu á Hólum til lýsingar,
suðu og hitunar.
Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun ............................................ ..
b. Til smiða- og leikfimikenslu ..
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1400
2. — kensluáhalda
..........
500
3. — eldiviðar og ljósa
7000
4. Ýmisleg gjöld .................... 2250

14080
1600

i

11150

26830 i
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum,
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi
Fiyt ...

54530

906588,28

1887

ffingskjal 57P
kr.
Flutt ...
skemur en 6 viktir á ári og skila skólanum
dagbókum uni vinnubrögðin yfir námstímann,
og nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku
námstimans.
Styrkinn má að eins greiða eftir á, samkvæmt skýrslu um náraið, og sje í henni getið,
hve háan vikustyrk bver nemandi skal fá.
3. Til skólahalds á Eiðum:
a. Laun ......................................................
b. Til aðstoðarkenslu ........... ............
e. Önnur gjöld:
1. Til búnaðarnáms .............
60Ó
2. — kensluáhalda
.............
500
3. — eldiviðar og ljósa
...
4500
4. Ýmisleg gjöld .................... 1500

54530

kr.
906588,28

14500
600

7100
22200
IX. Til iðnfræðslu:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavik, til þess
að reka Iðnskóla í Rvi
undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar...........
.............................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsi
á Akureyri, til
kvöldskólahalds.................
.............................
e. Til Iðnaðarmannafjelagsin!
lsafirði, til kvöldskólahalds...........................
.............................
d. Til Iðnaðarmannafjelagsir
á Seyðisfirði, til
kvöldskólahalds.................
.................... ...
Styrkurinn til þessara 4 skóla jná þó ekki
fara yfir 4 b rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

76730

8000
1000
1000
600

10600
X. Til verslunarskóla:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmannafjelagsins í Reykjavik, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir
kostnaðar...

9000

Flyt ...

9000

993918,28

Þingskjal 579

1382

kr.
Flutt ...
b. Til sambands samvinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir B/i kostnaðar...
XI. Y firsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns ... ....................
2. Til verklegrar kenslu:
900
a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvik.
400
b. Annar kostnaður, alt að....................
.— —
3. Styrkur til námskvenna...........................
4. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting ..........

...........

9000

9000

kr.
993918,28

18000

2000

1300
8000
2000

13300

XII. Til kvennaskóla:
1. a. Til kvennaskólans i Reykjavik, gegn
að minsta kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði ......................................................
25000
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ..
2000
e. Námsstyrkur til sveitastúlkna við
sama skóla............................. ............
600
’
— —■-----2. a. Til ktíennaskólans á Blönduósi,
gegn að minsta kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði ... ............................. ............
15600
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ..
1400
.
—Skólar þessir standa
stjórnarinnar.
XIII

27600

17000

44600

undir vfirumsjón lands-

Til almennrar barnafræðslu:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót .
2. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að
3. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, alt að
þriðjungi kostnaðar, með þvi skilyrði, að stjórnarráðið samþykki uppdrátt af húsunum ... ...
Flyl ...

465000
5000

20000
490000 1069818,28

Þingskjal 579

1383
kre

Flutt ...
4. Til prófdómara við barnapróf .............................
5. Til framhaldskenslu lianda kennurum
............
6. Utanfararstyrkur handa barna- og unglingakennurum........................................................................
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að
styrkþegi sendi stjórn.inni skýrslu um fðr sína,
ásamt vottorðum.
7. Til Skólablaðsins ......................................................
8. a. Laun umsjónarmanns fræðslumálanna ... ... .....................................
9500
b. Skrifstofukostnaður hans.................
1000
e. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt að
1000

kr.

490000 1069818,28
4200
1500
2500

800

11500
510500
XIV. a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,
Akureyrar og Hafnarfjarðar.............................
Styrkurinn er veiltur með því skilyrði, að
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið setur, og. að þeir njóti slyrks annarsstaðar frá, er
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. Kenslumálastjórnin úthlutar stvrknum og
hefir eftirlit með skólunum.
b. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg...
e. Til íýðskólans í Bergsstaðastræti
....................

40000

22000
1000
63000

XV. Til húsmæðrafræðslu:
Til kvenfjelagsins Óskar í tsafjarðarkaupstað,
til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

2000

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslubækur........................................................................

1600

XVII. Til kenslu
Stjórnin
anna eða
efni þeirra

4

heyrnar- og málleysingja m. m..............
annast um, að aðstandendur nemendnemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

15000

XVIII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá
Flyt ...

1000
•»•

»»•

1662918,28

Þingskjal 579

Íá84

kr.

•
Flutt ...
Til sundkeuslu og leikfimi:
a. Til sundkenslu í Reykjavík....................................
Slyrknr þessi er bundinn því skilyrði, að
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og
Stýriinannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.
b. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá,
sem getur í a-lið, og til aðstoðar við að kenna
öðrum sundkennurum björgunarsund..................
c. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar ....................
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sje'lagt til sundkenslunnar eigi minna en ríkissjóðsstyrknum nemur.
d. Styrkur til Ingibjargar Brands leikfimikennara,
til að veita ókeypis tilsögn, munnlega og verklega, utanbæjarstúlkum, svo að þær verði færar
um að kenna leikfimi ..............................................

kr.
1662918,28

300

1800
2500

800
5400

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar, til þess að halda
uppi kenslu i trjeskurði í Reykjavik..........................
Samtals ...

2000

..........

1670318,28

kr.

kr.

15- gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

Landsbókasafnið:
a. Laun............................................................
...................
b. 1. Laun skrásetjara handritasafns Landsbókasafnsins og spjaldskrár ...................................
2400
2. Dýrtíðaruppbót.................................
1600

29260

4000
e.

Til aðstoðarmanns við safnið, og sje hann fastur
ársmaður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót...........

4400

Hyt ...

37660

Þingskjal 579

1385
kr.

Flutt ...
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands...
Par af 1000 kr. sem 5. greiðsla af andvirði
söngfræðasafns Jónasar heitins Jónssonar báskóladyravarðar.
e. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins ............
f. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið............... ....................
g. Húsaleiga.................. ................. ....................................
h. Vmisleg gjöld......................................................................

kr.

37660
12000

2400
360
500
1000
53920

Pjóðskjalasafnið:
a. Laun
................................................................................
b. Til að binda inn og búa um skjöl og til að útvega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu
c. Til að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl................
d. Til þess að ljósmynda og afrita þau skjöl og
heimildir, sem varða ísland og finnast i söfnum
erlendis................................................................................

19800
2000
250

1500
23550

Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ...........
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að.............................
c. Til að útvega forngripi, alt að.....................................
d. Til áhalda og aðgerða.....................................................
e. Til að kaupa íslensk listaverk og listiðnað............
f. Til rannsókna og undirbúnings á skrásetning fornmenja, alt að
...............................................................

9500
1200
2000
600
3000
1200
17500

Þjóðmenjasafnið sje opið ö stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
Náttúrufræðifjelagið...............................................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með þvl skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku. .
Landsbókasafnsbúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa, ræstingar o. fl...............................
b. Til viðhalds og áhalda....................................................

2500

18000
2500
20500

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði .......................................................

2500
120470

Flyt ...
Alþt. 1921, A. (33. lóggjafarping).

174

1386

Þingskjal 579
kr.

kr.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Flutt ...
Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði..........
Til Hins íslenska bókmentafjelags .. ... ... ............
Til sama fjelags, til útgáfu registurs við íslenskt
fornbrjefasafn ...............................................................
Til Þjóðvinafjelagsins.................................
,,. ............
Til Fornleifafjelagsins................................ ............................
Styrkurinn greiðist því að eins, að Árbók komi út.
Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu
íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að ....................
Til að vinna að textaútgáfu á íslensku fornbrjefasafni
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samskonar
registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu jafnóðum.
Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570—1800 og vinna að útgáfu þeirra.............................
Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800—1873 ...
Til Dansk-lslandsk Samfund.....................................
Til fjelagsins lslendings, til að viðhalda andlegu sainbandi og kynningu við íslendinga vestan hafs...........
Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vidalíns............................................
Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 1000
kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur...........................
a. Styrkur til skálda og listamanna .............................
Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja
manna nefndar, er kjörin sje, einn af Listvinafjelaginu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn af
Stúdentafjelaginu í Reykjavik.
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes Faust................. ............ .....................................
Til Sigfúsar Einarssonar organisla við dómkirkjuna,
að því tilskildu, að hann kenni tón í háskólanum,
haldi uppi kenslu í organslætti og sönglist i Reykjavik,
og vinni að eflingu og útbreiðslu söngþekkingar hjer
á landi.......................................................................
..........
Stjórninni er heimilt, ef um semúr, að ráða mann
þennan í þjónustu þess opinbera að öllu leyti, gegn
launum eins og kennurum mentaskólans eru greidd.
Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að
safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýðinguniv enda sje safnið eign rikisins.....................................
Flyt ...

120470
1500
2000
2000
750
800

1500
2000

2000
1000
1000
3000
1000
’

4000

27000

1200
28200

1200

...........

8000
180420

Þingskjal 579

1387
kr.

Fiutt ...
23. Til Þórbergs Þórðarsonar, til að safna orðnni úr islensku alþýðumáli, enda sje orðasafnið eign landsins.
Til
Hannesar Þorsteinssonar, tii að semja æfisögu
24.
lærðra manna íslenskra á siðari öldum...........................
Gnda sje handritið eign landsins að honum látnum.
25, Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirannsókna ................................................................................
26. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins................................... .............................
27. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ...........
28. Tii Guðmundar G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna. .........................................................................................
29. Til Frímanns B. Arngrímssouar, til að safna steinum
og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
30. Til Páls Porkelssonar, til að vinna að málsháttasafni sínu
31. Til Sighvals Borgfirðings, lil þess að vinna að Prestaæfum sínum....................................................
32. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana ...
33. Til Sigfúsar Sigfússouat frá Eyvindará, til þjóðsaguasöfnunar........................
................. .....................................
34. Til Boga Th. Melsteds, til að rita íslandssögu............
35. Til Páls Eggerls Ólasonar, til rannsókna um sögu
og bókmentir íslands frá upphafi prentaldar út siðskiftaöld.....................................................................................
36. Til landskjálftarannsókna.......... ......................................
Greiðist því að eins, að rannsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.
...................
37. Tií veðurafhugana og veðurskeyta..........
38. Til jarðeðlisrannsókna i sambandi við norðurför
Roalds Amundsens ...............................................................
39. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavik og á
Akureyii
................................................................................
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akureyri 500 kr., til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi.
Til
Hins íslenska kennarafjelags, til alþýðufyrirlestra
40.
uin uppeldismál.......................................................................
Styikur þessi er þeim skilyrðum bundinn,
að 3,T hlutar fyriilestranna sjeu haldnir í sveitum og
komi sem jafnast niður,
að ferðakostnaður fyrirlesaranna greiðist ekki af þessari upphæð, og

..........

Flyt ...

••« • ••

kr.
!

180420
2000
2000

2000
3000
4000
1800
1200
600
600
600
600
800

1800
550

45000
1500
2000

500

250970

1388
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kr.

kr.

41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

250970

Flutt ...
að fjelagið geri stjórninni grein fyrir framkvæmdum
sinum.
Til Listvinafjelags Islands
..............................................
Til íþróttasambands íslands..............................................
Til Sigurðar Guðmundssonar, til náms í húsagerðarlist,
að því lilskildu, að hann sanni fyrir stjórnarráðinu,
að bann stundi nánt með góðum árangri ....................
Til lislasafnshúss Einars Jónssonar
.............................
Til Reykja víkutdeildar Norræna stúdentasambandsins,
styrkur til að senda fulllrúa á sljórnarfucdi erlendis.
Til Jóns Eyþórssonar, lokaslyrkur
.............................
Til Bjarna Jósefssonar, lokastyrkur
.............................
Til Ingu Magnúsdótlur, utaufararstyrkur ....................
Til Brynjólfs Stefánssonar, lokastvrkur
....................
Til Baldvins B. Bárðdals, fyrir 1. bindi af endurminningum bans, enda fái Landsbókasafnið handritið
Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 kr., með
verðstuðulsuppbót
...............................................................
enda haíi hann forstöðu og umsjón Listasafnsins.
Til J. C. Poestion í Wieu, til þess að vinna áfram
að ritverkum sínum um íslensk fræði...........................

1500
2000

1500
8000
600
2000
2000
2500
2000
600
5500
1

Samtals ...

1500
280670

16. gr.
Til verklegra fvrirtækja er veitt:
kr.
1. Til Búnaðarfjelags íslands
..............................................
‘2. Til sandgræðslu......................................................................
Styrkveilingar af lið þessum veitast þeitn einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meita.
3. Til búnaðarfjelaga ..............................................................
Styrknum skal skift milli bnnaðarfjelagnnna, eftir
dagsverkatölu.
4. Til Garðyrkjufjelags Islands:
a. Laun garðyrkjustjóra......................................................
b. Styrkur til fjelagsins......................................................

kr.
200000
15000

30000

7000
1000
8000

Flyt

253000

1389

Þingftkjal 579
kr.
Flutt ...
5. Til skógræktar;
a. Laun
................................................................................
b. Til skóggræðslu...............................................................
6. Til framhalds landmælinga ..............................................
7. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum
.....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, lil dýralækniuga ............
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis.
Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu
Ivisvar á ári vottorð frá kennurum sínum um
iðni og á'tundun.
8. Til eftirlits með úlflutningi á hrossum.................
9. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavík:
a. Laun forslöðumanns, auk 25°/° af öllum tekjum
stofnunarinnar ...............................................................
b. Til húsaleigu......................................................................
c. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar .............................
Til leiðbeiningar um raforkunotkun ............................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema tii náms erlendis
Til Fiskiveiðasjóðs íslands
..............................................
Til Fiskifjelagsins
............................. .............................
í’ar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóraefna á smáskipum.
14. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna........................................................
b. 4 sildarmatsmanna
......................................................
c. 4 ullarmatsmanna
......................................................
d. 5 kjötmatsmanna...............................................................
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna....................................

253000
14080
21000
35080
40000
25740
500
800

27040
600

5000
1200
2000
—-----------

10.
11.
12.
13.

8200
10000
4000
6000
60000

26400
14080
3200
6000
12000
61680
2400
5000
5000

15, Til gerlarannsókna ...............................................................
16. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötrannsókna.................
17. Til Sambands islenskra heimilisiðnaðarfjelaga ...........
Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla
Halldóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði honum haldið áfram.

1200
- 'íq

18. Þóknun til vörumerkjaskrásefjara.....................................
Flyt ...

kr.

,, ,

•..

519200

1390
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19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

FJutl ...
Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar iþrótta og
skóggræðsln.
.....................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fjenu er varið. Styrkur til ábúandans á Tviskerjum á Breiðamerkursandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd
....................
Styrkur til ábúandans i Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting.................... ... ...
..........
Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðarheiði, til þess að halda þar við bygð og veita ferðamönnum gisting og beina....................................................
Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og gisting..........................
.............................
Til eflirlits með silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli, og til námurannsókna, alt að
............ .......... u
Til bjargráðasjóðs .................... ... .............................
Til landhelgisjóðs
...............................................................
Til löggildingarstofu mælitækja og vögaráhalda:
a. Laun forstöðumanns......................................................
b. Ferðakostnaður ............................. ...........
............

28. Til verndar lóðum á Sauðárkróki, alt að ....................
gegn að minsta kosti jafnrniklu tillagi annaisstaðar frá.
29. Til Byggingarfjelags Reykjavíkur, samvinnufjelags,
5°/o byggingarkostnaðar, gegn hálfu meira, lO°/o, frá
Reykjavíkurbæ, þó ekki yfir..............................................
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að stjórnarráðið samþykki lög fjelagsins.
30. Til að hjálpa nauðstöddum fslendingum erlendis
31. Laun húsgerðarmeistara......................................................
32. Laun aðstoðarmánns húsgerðarmeislara, 3500 ki.,
með verðstuðulsuppbót ... ..............................................
33. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:
a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsuppbót ................................................................................
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu
eða vinnu við þá húsagerð.
b. Ferðakostnaður, alt að...................................................
c. Skrifstofukostnaður ......................................................

kr.
519200
2000

• 800
1000

200
1000
10000
22000
20000
7040
500
—

7510
5000

6000
í
1000
9500
7700

7700

1000
600
9300

Flyt ...

••• • ••

622240

Þingskjal 579f
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34. Til Sigurðar Ólafssonar, Hellulandi, í viðurkenningarskyni...................................................................... .
35. Til sendimanns á Spáni.............................
.. ............
36. Til bryggjugerðar sunnan Blönduóss, þriðjungur kostnaðar (endurveiting)................. ...................
...................
37. Til bafskipabryggju á Búðareyri, þriðjungur kostnaðaðar (3500 endurveiting)..................................... ■............
Kaupfjelagi Hjeraðsbúa er veittur styrkurinn, en
bryggjan skal vera til almenningsnota.
38. Til lendingarbóta í Rifsósi, þriðjungur kostnaðar ...
39. Til viðgerðar og endurbótar á brimbrjótnum í Bolungarvík, þriðjungur kostnaðar ...
................... ...
Verkið skal unDÍð undir umsjón verkfræðings.
40. Til þess að dýpka siglingaleiðir inn til Stokkseyrar,
þriðjungur kostnaðar...............................................................
41. Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka (uppbót)....................
42. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjum
43. Til gistihúss Hjálpræðishersins í Hafnarfirði
44. Til sjómannabælis og gistihúss Hjálpræðishersins á
ísafirði .........................................................................................
45. Til Þórðar Jónssonar blinda á Mófellsstöðunr, gegn
500 kr. annarsstaðar að................. .....................................
46. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli
.....................................
Eftirgjaldið af Staðarfelli rennur í rikissjóð.

kr.
622240
1000
20000
10000
12000

5000
10000

8000
750
30000
5000
5000
1500
. 3000

Samtals ...

...

...

733490

17. gr.
Til skyndilána handa embæltismðnnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna
eru veittar 4000 kr.
18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt

1
kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ...........................
b. Erabættismanna ekkjur og börn
c. Uppgjafaprestar ...........................
d. Preslsekkjur......................... ...

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

kr.

28762,09
15129,88
1321,66
4800,40
50014,03

Flyt ...

»•»

t••

50014,03

Þingskjal 579

1392

kr.

kr.
50014,03

Flutt ...
Styrklarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn.
1. TiJ Ásgeirs Blöndals læknis.......................... 250
2. — Þorvalds Pálssonar læknis.................... 300
3. — Siguröar Jónssonar fyrv. ráðherra. ... 1500
2050
b. Embættismanna ekkjur og börn.
1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, læknisekkju
2. — Magneu Ásgeirsson, læknisekkju...........
3. — Ólivu Guðmundsson
.............................
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ............................
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur....................

150
200
175
400
400
1325

c.

Uppgjafaprestar.
1. Til Gísla Kjartanssonar
.............................
2. — Stefáns Stepbensens
.............................
3. — Stefáns M. Jónssonar.............................
4. — Bjarnar Jónssonar.....................................

800
147
325
475
1747

d. Prestsekkjur.
1. Til Ástu Þórarinsdóttur .............................
2. — Auðar Gisladóttur
.............................
3. — Bjargar Einarsdóttur.............................
4. — Guðrúnar Björnsdóttur
....................
5. — Guðr. J. Jóhannesdóttur ....................
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur..........
............
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur
....................
8. — Guðrúnar Torfadóltur.............................
9. — Ingunnar Loftsdóttur........... ............
10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur
....................
1J. — ■ Kirstínar Pjetursdóttur
....................
12. — Kristínar Sveinbjarnardóttur ...........
13. — Ragnheiðar Jónsdóttur
....................
14. — Sigrúnar KjartanSdóttur, 100 kr. með
hverju barni hennar, sem er í ómegð
15. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er í ómegð............
16. — Þórunnar Stefánsdóttur
....................
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur....................
18. - Steinunnar Pjetursdóttur ....................

130
300
500
300
300
100
300
300
300
300
300
300
106
400
700
400
400
300
5736

Flyt ...

10858

50014,03

Pingskjal 579
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kr.
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Kennarar, kennaraekkjur og börn.
1. Til önnu Ásmundsdóttur ....................
2. — 3 barna hennar .............................
3. — Bjargar Jónsdóttur...........................
4. — Guðlaugar Zakariasdóttur ...........
5. — Hjartar Snorrasonar ....................
6. — Jónasar Eiríkssonar ....................
7. — Magnúsar Einarssonar ...
8. — Elínar Briem Jónsson.................
9. — Gyðríðar Þorvaldsdóttur.................
10. — 3 barna hennar .............................
11. — Janusar Jónssonar præp. hon. ...
12. — Pjeturs Guðmundssonar..................
13. — Steinunnar Frímannsdóttur, ekkju
Stefáns Stefánssonar skólameistara

kr.

10858

50014,03

300
300
300
360
500
500
500
300
300
300
500
500
450
5110

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra.
1. Til Árna Gislasonar ..........
............
2. — Guðm. Krisljánssonar ....................
3. — Böðvars Jónssonar...........................
4. — Hallgrims Krákssonar....................
5. — Jóhanns Jónssonar...........................
6. — Póru Matthíasdóttur
....................
7. — Jens Pórðarsonar .............................
8. — Friðriks Möllers .............................
9. — Kristínar Jóelsdóttur ....................
10. — Eliesers Eiríkssonar
....................
11. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísarstöðum ..............................................
12. — Jóhannesar Pórðarsonar
............

300
300
200
200
200
300
100
1200
200
200

1

i
í

300
300
3800

Eftirlaun og styrktarfje til ritstarfa.
1. Til Porvalds Thoroddsens ....................
2. — Indriða skrifstofustjóra Einarssonar
3. — Valdimars Briems .............................
4. — Ólafar Sigurðardóltur frá Hlöðum
5. — önnu Thorlacius ..............................

2000
3500
1200
300
300
7300

Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson............
2. — Jakobinu Pjelursdóttur .....................

300
200

Flyt ...

500

Alþt 1921. A. (33. löggjafarþing).

27068

50014,03
1Í5
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Flutt ...
3. Til tveggja barna Þorsteins Erlingssonar
4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr., og
auk þess 100 kr. með bverju barni
bennar, sem er í ómegð....................
5. — Guðrúnar Sigurðardóttur
............
6. — Ólínu Þorsteinsdóttur ....................
7. — 3 barna hennar ..................................
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur...................
9. — Guðrúnar Runólfsdóttur, ekkju Matthíasar Jochumssonar. ....................

500
600

27068

kr.
50014,03

700
300
300
300
300
1200
4200

i.

Styrktarfje ýmsra starfsmanna og ekkna:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitalaforstöðukonu .....................................
2. — Sigurðar Eiríkssonar, fyrv. regluboða
3. — Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að
auki 100 kr. með bverju barni bennar, sem er í ómegð.............................
4. — Hólmfríðar Björnsdóttur,
ekkju
Guðmundar Hjaltasonar....................
5. — Páls Erlingssonar .............................
6. — Erlends Zakariassonar ....................
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri..............................................
8. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Þorsteins
fiskimatsmanns Guðmundssonar ...

400
500

500
300
1000
300
300
400
3700

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðaruppbót eftir reglutn launalaganna.
j. Til Ingeborg Sigurjónsson....................
k. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara. ..........

1800
1200

III. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a—i . .

...

37968
99745,11

IV. Tillag til ellistyrktarsjóða....................

...

40000

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

Samtals ...

...........

227727,14

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veitlar 100000 kr.
Af þessari upphæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir
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kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyh bei lil, svo sem \ið
lögreglueftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl.
20000 krónum af fjárhæðinni skal varið til að enduigreiða Asgeiri kaupm.
Pjeturssyni nokkurn hluta af síldartunnutolli frá árinu 1919.
20. gr.
Til gjalda árið 1922 er veitt:
Samkvæmt 7. gr................................

------10.
------11.
------12.
------13.
-----

— ..................................
— ... ..........................
— ...................................
—
...........................
14. — ...........................

-----------17.
-----------19.

16. —
—
18. —
-

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

En tekjur eru áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr.................................
------4. —

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

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

kr. 1629470,95
—
60000,00
— 276000,00
— 305400,00
— 734420,00
— 810392,00
— 2589650,00
— 1670318,28
— 280670,00
— 733490,00
—
4000,00
— 227727,14
— 100000,00
----------------------- kr. 9421538,37

...
...
...
..

kr. 6010000,00
— 390050,00
— 472500,00
—
22400,00
------------------- —

- 6894950,00

Tekjuhalli kr. 2526588,37

21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í
honum:
1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjeIögum, eftir tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá
útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6 °/o
vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári i 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slikra lána með 8#/o á ári i 28 ár.
2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð
sýslufjelaga, eftir lillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum
4 fyrstu árunum.
3. Stefáni skáldi Sigurðssyni frá Hvítadal 10000 kr., til jarðræktar og húsagetðar
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á jarðarhluta þeim, sein hann hefir keypt, vid þeim li’vggingum, ei btjórnin
telur gildar, og 6°/o i vöxtu og greiöslu á ‘20 árum.
4. All að 5000 kr. til lánveitinga handa verkainönnum i kaupstodum,
til jarðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi ineirá
en 400 kr. fyrir verkamann hvem, gegn 6 % vöxtum og endurgreiðslu á 20
árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
5. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landssimalagningar, gegu
6% í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt
að 15000 kr.
6. Til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 1*20 þúsund kr.
til 30 ára, gegn 6% ársvöxtum. Verði fje eigi fyrir hendi, er stjórninni heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er kaupstaðurinn kann að taka
í þessu skyni.
7. Til Vestmannaeyjakaupslaðar, til aukningar raiveitunni, all að 80 þúsund
kr. til 30 ára, gegn 6% vöxtum. Verði fje ekki fyrir hendi, er stjórninni
heimilt að ábyrgjad lán, alt aö jafnhárri upphæð, er bæjarstjórnin kann að
taka í þessu skyni fyrir hönd bæjarsjóðs.
8. Til að koma á fót kjötniðursuðuverksmiðju við hveri í Reykholtsdalshreppi
i Borgarfjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn
6°/o í ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.
9. Dalasýslu til kaupa á jörðinni Hjarðarholti fyrir skólasetur 30000 kr., gegu
þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn 6%, í ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum.
22. gr.
Stjórninni er heimilt að ábyrgjast alt að 200000 króna lán tyrir klæðaverksmiðjuna Álafoss.
Ábyrgðin er veitt með þessum skilyrðum:
1. Að verksmiðjan segi stjórninni allan sinn hag, og telji stjórnin fyrirtækið trygt.
2. Að ríkið fái veö í eignum og mannvirkjum verksmiðjunnar og þær trvggingar
aðrar, er stjórnin telur nauðsynlegar.
3. Að ríkið hafi á sinn kostnað nákvæmt eftirlit með efniskaupuin verksmiðjunnar, húsagerð og vjelakaupum, og siðan með rekstri hennar og bókfærslu,
og endurgreiði verksmiðjan kostnaðinn árlega.
23. gr.
Stjórn Landsbankans veilist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr, 1922, svo og uppbót á
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veilir hana á laun starfsmanna sinna,
og að greiða Biini Krisljánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og
Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og
enn Önnu, ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.
24. gr.
Ef lög þau veröa staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1921 og hafa
i för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytasl fjárhæðirnnr tekju- og
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
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Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnai i Inguui, öðium eii ljariögum, lilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildai di ákvörðunum, gilda
að eins fyrir fjárhagslímabilið.

(B. XLII, 10).
Ed.

580. Nefitdar&lit

um frumvarp til laga um stofnun Ríkisveðbanka,
Frá meiri hluta peningamálanefndar.
Nefndin hefir ekki orðið á einu máli um þetta frumvarp. Er minni hlutinn með því, að frumvarpið nái mi fram að ganga óbreytt, en meiri hlutanum
þykir það varhugavert.
Tddrög til þessa máls eru þau, að samþykt var á Alþingi 1919 svo
hljóðandi tillaga:
»Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að hlutast tii
um, að komið verði sem fyrst á fót sjerstakri lánsstofnun fyrir landbúnaðinn,
er veitt geti bændum hagkvæmari lán til búnaðarbóta en nú er kostur á«.
Það mun þó hafa verið á það bent af þeim, sem kunnugastir voru bankamálunum í neðri deild þelta ár, að veðdeild Landsbankans hefði alt fram að árinu 1919 verið langódýrasti fasteignabankinn, sem landið gat átt kost á, en það
var vegna þeirrar stefnu Landsbankans, frá því er veðdeildin var stofnuð árið
1900, að miða verð bankavaxtabrjefanna viö innlánsvexti /sparisjóðsvexti} bankans,
en ekki útlónsvexti, eins og gerist erlendis. Og það gat Landsbankinn gert, sjer að
skaðlitlu, á meðan sparisjóðsvextirnir yfirstigu ekki vextina af bankavaxtabrjefunum, 41/2°,-j auk verðfalls, og að salan á baDkavaxtabrjefunum var aðallega bygð á
hinum innlenda markaði. Verðinu á bankavaxtabrjefunum var því haldið uppi alt
fram að siðari hluta ársins 1918 i lægst 94°/0. Þannig var farið að, í því skyni að
gera hin tryggu fasteignalán ódýrari fyrir almenning en hin áhættumeiri víxillán
og sjálfskuldarábyrgðarlán.
Eftir þvi sem meiri hluta nefndarinnar er kunnugt, hefir Landsbankiun tekið
upp þá stefnu ó árinu 1919 að miða verð bankavaxtabrjefa veðdeildarinnar við
útlánsvexti bankans, og er þá eðlilegt, að menn kveinki sjer við að nota veðdeildina eins og áður, sjerstaklega er landbúnaðurinn á í hlut, sem eigi þolir að
greiða háa vexti eða verðfall.
En vitaskuld græðir bankinn meira á þennan hátt, því að nú fer hann
ekki & mis við neinn gróða af sparisjóðsfjenu.
Á meðan verði bankavaxtabrjefanna var baldið i 94°/e eða i hærra verði,
munu allir, sem láns leituðu til veðdeildarinnar, hafa fengið og tekið lán til jarðakaupa og út á jarðir sinar f veðdeildinni fyrir 5°/p vexti með kostnaði, auk verðfallsins, alt að 6°/o.
Nú mun vera eftir óútlánað af 4. veðdeiid hjer um bil helmingu: deildarinnar, og ef Landsbankinn vildi vel gera, er honum hefir aukist svo mikið spari-
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sjóðsfje síðustu árin, að breyta aftur til i gamla horíið og miða verð bankavaxtabrjefa veðdeildarinnar við ínn/dnsvextina, eins og áður var gert, gæti almenningur enn fengið tiltölulega ódýr fasteignalán, og ódýrari en nýr fasteignaveðbanki gæti veitt. Og Landsbankinn á því fremur að geta gert þetta, þar sem
bann ávaxtar fje það, sem greitt er upp í lán veðdeildarínnar á haustin og þangað
til brjefin eru innleyst, með lágum vöxtum, að mun lægri en sparisjóðsvöxtum.
Og á þann hátt hagnast bankinn nokkuð á veðdeildinni.
Það, sem eftir er ólánað af 4. veðdeild, ætti að endast nokkur ár, þó
Landsbankinn breytti lánskjörunum í fyrra horfið. Veðdeild Landsbankans hefir
nú starfað í um 20 ár, og hefir þar af leiðandi unnið sjer það traust, sem ný
stofnun hefir ekki í byrjun, og á hverju veðdeildarbrjefi stendur, að veðdeildinni
sje stjórnað af Landsbankanum, sem líka er gömul stofnun.
Eigi skal um það dæmt, hvort eigendur bankavaxtabrjefa veðdeildarinnar
muni hefja nokkur mótmæli gegn þvi, að veðdeildin sje sett undir aðra stofnun
en þá, er stjórnaði veðdeildinni, er brjef hennar voru selt í umferð. En áreiðanlega er það breyting á veðdeildarlögunum, sem óvíst sýnist um, að leyfileg sje.
Eins og sjest af þingsályktunartillögunni, er ætlast til, að stofnuð verði sjerstök
lánsstofnun »fyrir landbúnaðinn, er veitt geli bændum hagkvæmari lán til búnaðarbóta en nú er kostur á«.
Pessum góða tilgangi verður tæplega náð með frumvarpi þessu, því þó
það sje sem frumvarp yfirleitt vel samið, þá er eftir aðalatriðið, að geta sjeð
fram á möguleikana til að útvega bankanum ódýra peninga, eða góða sölu bankavaxtabrjefa hans, en hvorttveggja má telja örðugt eins og stendur, og sennilega í
náinni framtíð.
Ætlast er til i frumvarpinu, að Ríkisveðbankinn sje stofnaður á þann
hátt að afhenda honum 1 miljón króna úr hverjum af þessum sjóðum, ræktunarsjóði, kirkjujarðasjóði og viðlagasjóði. Samkvæmt siðasta ársreikningi kirkjujarðasjóðs, nam hann í árslok 1919 kr. 959250,82.
Og samkvæmt siðasta reikningi ræktunarsjóösins fyrir árið 1919, nam
hann kr. 977808,69. Þessir sjóðir tæmasl því alveg eins og stendur.
Samkvæmt 15. gr. iaganna um sölu kirkjujarða, nr. 50, 16. nóv. 1907, á að
stofna sjóð fyrir andvirði seldra kirkjujarða, sem stendur beint undir landsstjórninni. »í þennan sjóð skal enn fremur leggja peningaeign prestakalla« segir i sömu
grein. í 16. gr. segir: »Eign kirkjujarðasjóðsins skal ávaxta sem óskerðanlegan
höfuðstól, og skal árlega leggja við innstæðuna 5°/o af árstekjunum, en að öðru
leyti ganga vextirnir í prestlaunasjóð, til að launa sóknarpresta þjóðkirkjunnar«.
Svo er í 17. grein sagt fyrir um, hvernig eigi að ávaxta sjóðinn.
Ræktunarsjóðurinn er stofnaður með lögum nr. 13, 2. nóv. 1900, og
lögum nr. 72, 14. nóv. 1917.
Ætlunarverk hans er
að efla sjerstaklega ræktun landsins,
að lána til jarðabóta og hverskyns atvinnubóta við jarðyrkju,
að lána með 2. veðrjetti til ábýliskaupa, hvort heldur eru jarðir eða grasbýli og
þurrabúðir utan verslunarstaða,
að veita alt að 2/s af vöxturn tij^að styrkja búnaðarfjelög íslands til kaupa, tiirauna og útbreiðslu búnaðarverkfæra og verðlauna tyrir atorku, bagsýni og
eftirbreytnisverðar nýungar í landbúnaði. Höfuðstólinn má aldrei skerða.
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Fæst af þessu getur Ríkisveðbankinn gert, samkvæmt frumvarpinu, sem
eðlilegt er. Er því með þessu frumvarpi fótunum kipt unrian tilgangi ræktunarsjóðsins, sem þingið 1917 hafði ákveðið hann.
í>á er eftir að minnast á viðlagasjóðinn. Eins og nafnið bendir til, er
hann stofnaður sem varasjóður landsins, sem grípa megi til í viðlögúm. Hefir
alt af verið litið svo á, að hann mætti aldrei skerða, nema landssjóður sjálfur
biði halla vegna fjárlaga, eða ef hallæri bæri að höndum. Þessi sjóður hefir mjög
stutt lánstraust landsins erlendis. Með viðlagasjóðinn hefir þó aldrei verið farið
eins og venjulega varasjóði, því hann hefir verið notaður sem nokkurs konar
banki, í staðinn fyrir að geyma hann í peningum í bönkum eða í verðbrjefum.
1 viðlagasjóðinn er oft flúið, til þess að fá lán til ýmsra fyrirtækja, sem
bankarnir hafa verið tregir til að lána, og það oft mjög nauðsynlegra fyrirtækja,
en sem bankarnir einir hefðu þurft að geta styrkt. Mest hefir eftirspurnin úr
þessum sjóði stafað af þvi, að láns- og vaxtakjör viðlagasjóðs voru aðgengilegri
en bankanna.
Fjárhagur ríkisins hefir að undanförnu verið í allgóðu lagi, en nú virðist
hann svo þröngur, að tæplega virðist forsvaranlegt að veikja hann að miklum mun.
Viðlagasjóðurinn nam í árslok 1919 kr. 1716332,76.
Þar sem fjárhagurinn er svo þröngur, og að hlaðið er á ríkissjóð í fjárlögum, eins og áður, einni lánveitingunni eftir aðra, og ábyrgðum í ofanálag,
ofan á mikinn fjárhalla og tekjuþurð, þá er ekki annað liklegra en að rikissjóður þurfi á öllu sinu fje og lánstrausti að halda, og að óráðlegt sje að binda
eða stórskerða viðlagasjóðinn eða arðinn af honum um óákveðinn tíma.
Af þessum ástæðum telur meiri hlutinn eigi tiltækilegt að stofna veðbanka á þessum grundvelli, og ekki á annan hátt en að rikissjóður, þegar hann
hefir efni á eða lánstraust hans leyfir, stofni bankann með útlögðu veltufje, eigi
minna en t. d. 2—3 miljónum króna.
Og mjög mikið vafamál mun það vera, hvort slikur banki getur komið
að eins miklu haldi eins og núverandi veðdeild, ef henni er stjórnað á sama
grundvelli eins og áður var gert. En það er undir bankastjórnunum komið, á
hinum ýmsu tímum, hversu mikið þær vilja leggja fram til að geta sint þeirri
hlið bankastarfseminnar.
Telja má það stoð fyrirLandsbankann að
hafa veðdeildina áfram, og
stoð fyrir veðdeildina að standa í beinu sambandi við bankann, sem hefir svo
mikil fjárumráð.
Þegar litið er á frumvarp þetta, þá dylst það ekki, að það er sniðið
mjög við vöxt. Þar er gert ráð fyrir, að lánað sje út á hverskonar fasteignir í
landinu, og að lánuð sjeu hœrri lán út á þær en veðdeildin getur veitt. Pá er
og gert ráð fyrir í frumvarpinu, að lánuð sjeu lán á ýmsan hátt, sem veðdeildin
hefir ekki enn sjeð sjer fært að sinna.
Yfir höfuð er frumvarpið sniðið með það fyrir augum að finna sem
flest tækifæri til að geta rjett hjálparhönd. Þetta getur í sjálfa sjer ekki skoðast
sem neinn galli á frumvarpinu, en það getur bakað stjórn bankans óþægindi
og lántakendum vonbrigði, ef það skyldi sýna sig við reynsluna, að bankinn
gæti alls ekki sint svo víðtækum lánveitingum vegna fjárskorts.
Og ákvæðin um lánhæðina »3/s« af virðingarverði virðast vera bygð á
fullmikilli bjartsýni. Regla veðdeildarinnar mun hafa verið að lána út á jarðir
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hálft virðingarverð þeirra, út á íbúðarhús á jörðum '/4, út á hús i Reykjavík ’/s,
út á hús í öðrum kaupstöðum ’/s, og út á hús í minni kauptúnum 1/i.
Prátt fyrir þessa varúd hefir veðdeildin, eftir því sem ritari nefndarinnar
upplýsir, oft orðið að vera hæstbjóðandi i eignirnar, og stundum orðið að seija
þær aftur sjer í skaða.
Þella liggur mest i því, hvað virðingarnar eru óábyggilegar í landinu og
hve ábyrgðartilfinningu virðingarmanna er áfátt.
Ef byggja á sölu brjefa Ríkisveðbankans á sölu erlendis aö einhverju leyti,
sem til er ætlast í frumvarpinu, þá virðist sjálfsagt að binda hámark iánanna við
l!i virðingarverðið.
Ef frumvarpi þessu verður vísað til stjórnarinnar lil frekari íhugunar og
umbóta, sein meiri hlutinn leggur til, þá virðist liggja nærri að íhuga, hvort eigi
væri tiltækilegra að stofna sjerstaka lánsstofnun fyrir landbúnaðinn, eins og þingsályktunartillagan virðist ætlast til, og aðra stofnun fyrir liúseignamenn i kaupstöðum og verslunarstöðum, I líkingu við dönsku og þj'sku lánsfjelögin (Kreditforeninger). Þessar stofnanir stofna stjettirnar sjálfar með sameiginlegri ábyrgð,
og af því hver stjett fyrir sig á þessa stofnun, er hægara fyrir þær að koma verðbrjefum sinum út innan stjettarinnar, þó þau sjeu með lágum vöxtum. Brjefin
verða þess vegna seljanlegri. Á þennan hátt ætti landbúnaðurinn að geta útvegað
sjer ódýrari lán en þólt veðbanki væri stofnaður.
Þetta ætti að vera þvi tiltækilegra nú orðið, sem bændur hafa mjög alment bundist ýmsum fjelagsskap, sem mundi gera samvinnu þeirra i þessu efni
greiðari. Og slík lánsfjelóg, t. d. Dana, eru hvarvetna skoðuð fyrirmynd í þessu efni.
Vel gæti þá komið til mála, að ríkissjóður legði fram einhverja fúlgu, til
byrjunar varasjóðs fyrir slíkar stofnanir.
Þó það verði aðaltillaga meiri hlutans að vísa máli þessu til stjórnarinnar
með rökstuddri dagskrá, þá á hann ekki víst, að það verði samþykt.
Þess vegna leyfir meiri hlutinn sjer að koma fram með nokkrar breylingartillögur um atriði, sem við fljótan yfirlestur frumvarpsins virðasl eftir
kringumstæðunuin betur fara. En vegna naumleika límans gelur vel verið, að
meiri hlutanum hafi yfirsjest og að fleiru þyrfti að breyta. En áriðandi er að
ganga vel frá veðbankalögum í upphafi, því örðugt er að breyla þeim síðár; það
gera skyldur stofnunarinnar við þá, sem bankavaxtabrjefln kaupa. Þess vegna
getur löggjöf eins og þessi ekki verið neitt flaustursverk.
Samkvæmt þvi, sem að framan er sagt, er það tillaga meiii hiulans, að
málið sje afgreitl ineð svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að deildin lítur svo 6, að ekki sje tiltækilegt að stofna rikisveðbanka af sjóðum þeim, er frumvarpið ráðgerir, og með því að ýmsar breytingar virðast vera æskilegar, en tími hins vegar alt of naumur til þess að gagnrýna
það til hlitar, þvkir deildinni rjett að vísa málinu til stjórnarinnar, til athugunar
og framkværada, eftir því, sem hún sjer sjer fært vera, og tekur því fyrir næsta
mál í dagskrá.
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Ef háttv. efri deild sjer sjer eigi fært að samþykkja framanritaða dag
skrá,'cleggur meiri hlutinn til, að gerðar verði eftirfarandi breytingar á frum
varpinu, sem gerð verður grein fyrir í framsögunni.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 4. gr.
Greinin orðist svo:
Stofnfje bankans greiðir ríkissjóður af hendi, þegar rfkisstjórnin
sjer það fært.
2. Við 7. gr.
a. Fyrstu 4 málsgreinarnar orðist svo:
Auk veðskuldabrjefa þeirra, sem bankinn fær frá lántakendum,
og aðrar kröfur hans, skal trygging fyrir bankanum vera:
1. Varasjóður bankans.
2. Stofnsjóður bankans.
b. Fyrir »4« komi:
3.
c. Á eftir orðunum »Ef taka þarf til trygginganna« komi:
1—3.
3. Við 12. grein.
a. Fyrir
hlutum« í 1. málsgrein komi:
helmingi.
b. Síðasta málsgrein falli burt.
4. Við 13. gr.
2. málsgrein falli burt.
5. Við 14. gr.
Fyrir »3/5« komi:
helming.
6. Við 15. gr.
Fyrir »8/s« í 2. málsgr. komi:
helmingi.
7. Við 18. gr.
a. Oröin í 6. línu að ofan »auk sameiginlegrar ábyrgöar lántakenda fjelagsins« falli burt.
b. Á eflir orðunum »veðskuldabrjef einstakra fjelagsmauna« komi:
til veðlánsfjelagsins.
8. Við 22. gr.
Á eftir orðunum »l°/0 af veðskuldinni« í 3. málsgr. komi:
eins og hún er á þeim tíma.
9. Við 25. gr. 4. málsgr.
a. Orðin »’/* og eigi hærra en« falli burt.
b. Á eftir tölunni »8/i« komi:
og eigi hærra en l°/o.
c. Síðasti málsliðurinn »Má tillagið« o. s. frv. falli burt.
Alþt, 1921. A. (33. löggjafarþiog).

l'-'i
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10. Við 28. gr.
a. 3. málsgr. falli bnrt.
b. Orðið »og« á eftir orðunum wBankinn má« í upphafi 4. málsgr. falii burt.
11. Við 29. gr.
a. 3. málsgr. falli burt.
b. Á eftir orðunum »ávaxtað i« í 4. málsgr. komi:
innlendum rikisskuldábrjefum.
12. Við 30. gr.
Greinin falli burt.
13. Við 38. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:
í stjórn bankans eru 2 hankastjórar, er stjórnarráðið skipar. Verði ágreiningur meðal bankastjóranna um eilthvert málefni bankans, sker sá endurskoðunarmaður bankans úr, er tilnefndur er af ráðherra.
b. Við 2. málsgr.
Fyrir orðin »einum eða fleirum« komi:
öðrum eða báðum.
14. Við 39. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:
Bankastjórarnir ráða alla starfsmenn bankans og vikja þeim frá.
b. 2. og 3. málsgr. falli burt.
15. Við 40. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:
Báðir bankastjórarnir skulu undirskrifa, er gefa skal út eða framselja
bankavaxtabrjef, önnur verðbrjef eða aðrar skuldbindingar, sbr. þó 38. gr.
b. Síðari málsgr. falli burt.
lfi. Við 41. gr.
a. 1., 2. og 3. málsgr. orðist svo:
Bankastjórar hafa að árslauuum fiOOO kr. hvor, með verðstuðulsuppbót
samkvæmt launalögum rikisins.
b. Fyrir orðin »AðaIbankastjóri má« í 5. málsgr. komi:
Bankastjórarnir mega.
17. Við 42. gr.
A eflir orðunum »Skulu þeir hafa stöðugt eftirlit með« í 1. málsgr. komi:
stjórn og.
18. Á eftir 44. gr. komi ný gr., svo hljóðandi:
Með lögum þessum eru úr lögum numin öll lagaákvæði, er koma í bága við
þessi lög.

Alþingi, 11. mai 1921.

Sigurður H. Kvaran,
form.

Björn Kristjánsson,
framsm.

Halldór Sleinsson.
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(A. I, 10).
«1,

5SI. Frunivarp

til laga um hlutafjelög.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
I. kafli.
Almenn ákvœði.
1- gr.
Hlutafjelag merkir í lögúm þessum hvert það fjelag, sem stofnað er
með fjárframlögum, skiftum í fyrirlram ákveðna hluti, til þess að afla ágóða
til skiftingar með einhverjum hætti meðal fjelaga, enda ábyrgist enginn þeirra
skuldir fjelagsins persónulega, heldur allir saman einungis með eignum þess.
l’ó taka lög þessi eigi til Ijelaga með takmarkaðri ábyrgð, sem starfa i
þeim tilgangi að utvega fjelögum sínum hluti til notkunar eða koma afurðum
þeirra i verð eða bæta með öðrum hætti hag þeirra, enda sje starfsemi fjelagsins takrnörkuð við fjelaga eina og arði skift með þeim eftir hlutdeild þeirra
i veltu íjelagsins einvörðungu.
Að því leyti sem sjerákvæði eru i lögum eða verða sett í lög um einslök hlutafjelög, þá eru þau undanþegin fyrirmælum þessara laga.
2. gr.
Hlutafjelögum einum er rjett og skylt að hafa orðið »hlutafjelag« i heiti
sinu eða skammstafanir úr þvi orði, er ekki orki tvimælis.

II. katli.
Sto/nun hluta/jelaga.
3. gi'.
Nú vilja menn stofna hlutafjelag, og skulu þeir þá gera um það með
sjer skriílegan samning, er stofnsamningur heitir, og skal i honum greina;
1. Heiti fjelags og heimilisfang.
2. í hvaða skyni fjelagið eigi að stofna.
3. Hversu mikið hlutafje sje ákveðið, hversu mikill hluti þess sje þegar fengr
inn, hveruig eigi að afla þess, sem ófengið er, með almennu útboði eða
hjá ákveðnum mönnum, upphæð hluta og hversu mikið hver stofnenda
leggi til.
1. Kostnað af stofnun tjelagsins, ef ætlast er til þess, að fjelagið greiði hann,
þar á meðal þóknun handa stofnendum sjálíum.
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5. Hvort nokkrum hlutum í fjelaginu skuli sjerrjettindi fylgja eða hvort
ákveðnum flokki eða stjett manna er áskilinn forgangsrjettur tit að skrifa
sig fyrir hlutum i fjelaginu.
0. Hvort hluthafar skuli sæta innlausn á hlutum sínum, ef til kemur.
7. Hvort skorður sjeu reistar við heimild hluthafa til framsals eða veðsetningar hlutabrjefa.
<8. Hvort hlutabrjef skuli geta út til nafngreinds manns eða til handhafa.
9. Hvort fjelagið eigi að taka við atvinnu annars manns eða eignum, og et
svo er, þá með hvaða kjörum, hvernig andvirði þeirrar alvinnu eða eigna
sje ákveðið og hvort það skuli greiða með hlutum í fjelaginu eða með
öðrum hætti.
10. Hvort stofnendur áskilji sjer stöðu hjá fjelaginu eða önnur friðindi, hvort
stjórn þess eða skipulag að öðru leyti skuli verða með ákveðnum hætti.
Skjöl öll og samningar, er gerðir kunna að hafa verið vegna fjelagsstofnunarinnar, skulu fylgja stofnsamningi, annaðhvort i frumriti eða eftirriti,
staðfestu al stofnendum eða notarius publicus. Sammæli manna um efni, er
fjelagsskapinn varða og eigi fylgja slofnsamningi með framanskráðum hætti, eru
fjelaginu óviðkomandi.
Frumvarp til samþykta handa fjelaginu skal fylgja stofnsamningi.
1. gr.
Allir, sem undirskrifa stofnsamning, skulu taldir stofnendur fjelags.
Skulu þeir rita full nöfn, stöðu og heimili, svo að ekki verði um vilst.
Stofnendur mega ekki færri vera en 5. Þeir skulu hafa lofað að leggja
fram eða lagt fram hluti í fjelaginu fyrir að minsta kosti 2000 kr. alls. Stofnendur skulu vera lögráðir menn, með óflekkað mannorð, fjár sins ráðandi og
að öðru leyti þeim kostum búnir, er þeir skyldu hafa lögum samkvæmt til
þess að reka i sinu nafni atvinnu fyrirhugaðs fjelags eða til að eiga þær
eignir, sem fjelaginu er ællað að eignast.
5. gr.
Nú leggja stofnendur einir, eða með þeim, er kynni að hafa verið við
undirskrift stofnsamnings stadaii eða siðar koma til, fram alt’jhlutaljeð, og má
þá stofna fjelagið, enda er því þá rjett að taka til starfa jafnskjótt sem samþyktir þess eru löglega settar og skrásetning þess hefir farið fram. Ella verður
hlutafjelag stofnað að eins að því tilskildu, að hlutafjeð fáist.
0. gr.
Stofnendur skulu kveðja alla þá á luud, sem lofað hal'a fjárframlögum til fjelagsins. Á fundi þessum má setja fjelaginu samþyktir, en ekkert má
í þær setja, er brjóti bág við stofnsamning, nema honum sje jafníramt breytt
i samræmi við það. Þá skal og kjósa stjórn og endurskoðendur, nema samþyktir áskilji fyrsta hluthafafundi kjör þeirra. Þeir einir eru bundnir við
ákvarðanir fundar þessa, sem hann hefir verið boðaður, eða hafa sótt hann
eða siðar samþykt þær. Þó er enginn bundinn við brevlingar á stofnsamningi, nema hann hafl goldið jákvæði við þeim.
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7. gr.
Nú er almenniugi veittur kostur á þvi að skrifa sig fyrir hlutum i fjelagi, og skal það þá gera með opinberri auglýsingu (boðsbrjefi).
1 boðsbrjefi skal greina:
1. Nákvæmt ágrip af stofnsamningi, sbr. 6. gr.
2. Ákvæði samþykta, ef gerðar hafa verið, um atkvæðisrjett hluthafa.
3. Hverjir sjeu stjórnendur fjelags og endurskoðendur, ef þeir hafa þegar verið
kosnir, sbr. 6. gr.
1. Hversu mikiö af hlutafje sje þegar fengið og hversu miklu eigi að safna
með þessum hætti.
5. Hver upphæð hlula sje og gengi.
6. Hvar og hversu lengi kostur sje að skrifa sig fyrir hlutum og hvaða
ákvæði sje sett þar um að öðru leyti.
7. Hvernig með skuli fara, ef fram kynni að verða lagt meira fje en ákveðið
var að safna.
8. Hvernig birta skuli árangur af hlutafjársöfnun.
9. Hvar og hve nær stofnsamningur, samþyktir fjelagsins og önnur skjöl sjeu
lil svnis.
<8. gr.
Eigi má lengri timi en ti mánuðir, talið frá dagsetningu boðsbrjefs,
ganga til að safna þvi hlutafje, sem lægst er tiltekið i boðsbrjefi samkvæmt 7.
gr. Innan 2 mánaða frá þvi er hlutafjársöfnun er lokið, skal birta árangurinn.
Et eigi fást loforð um framlög þess hlutafjár, er lægst var tiltekið í
boðsbrjefi, áður en áskriftarfrestur er liðinn, þá eru öll loforð um hlutaframlög úr gildi fallin. Og eigi er áskritanda þá skylt að greiða að neinu leyti
kostnað, nema svo hafi verið tiiskilið i boðsbrjefi. Ef hann hefir þegar greitt
eitthvað, er það afturkræft með sparisjóðsvöxtum frá greiðsludegi.
Nú fást loforð um framlög þess hlutafjár, er lægst var tiltekið i boðsbrjefi, áður iiðinn sje áskriftarfrestur, og er þá rjett 8ð halda áfram hlutafjársöfnun 1 mánuði hina næstu, uns það hlutafje er fengið, er hæst var tilteliið i stoinsamningi.
9. gr.
Nú hefir hlutafjársófnun tekist, og skulu þá stofnendur eða stjórn,
et hún hefir þegar verið skipuð, boða, svo íljótt sem unt er, áskrifendur til
fundar. Á þeim fundi skal ákveða stoínun fjelagsins til hlitar. Fjelagið er þá
löglega stofnað, nema fundarmenn, er ráða vfir helmingi hlutafjár eða meira,
felli íillögu í þá áft. Fer þá um rjelt áskrifenda samkvæmt 8. gr. 2. málsgr.
Nú er fjelag löglega stofnað, og skal þá setja þvi samþyktir og kjósa
stjórn og endurskoðendur, nema það hafi þegar verið gert, sbr. ti. gr. Ákvæði
ti. gr. gilda hjer, að þvi levti sem þau eiga við.
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III. kafli.
Skrásetning hlutafjelaga.
10. gr.
Eigi má hlutaljelag taka til starfa fyrr en það hetir veriö skrásett löguin samkvæmt. Fvrr getur það eigi heldur öðlast rjettindi á hendur öðrum
mönnum með samningum, nje þeir á hendar þvi, sbr. þó 20. gr.
Eigi má skrásetja hlutafjelag fyrr en:
1. Fengin eru loícrð um framlög hlutafjár þess, er lægst var tiltekið i stofnsamningi, eða boðsbrjefi, ef opinbert hlutaúthoð hefir verið haft.
2. Fjelagið er löglega stofnað samkvæml 5. eða 9. gr.
3. Fjórðungur lofaðs hlutafjár er greiddur.
Tilkynna skal fjelag til skrásetningar á mánaðai fresti eftir að það er
löglega stofnað. Tilkynningarskyldan hvilir á stjórn þess.
11. gr.
Skrásetningu hlulatjelaga annast lögreglusljóri, þar sem heimili Jtjelags
er, sbr. 13. gr. Hlutafjelög skal skrá í sjerstaka skrá (hlutafjelagaskrá). Atvinnumálaráðherra setur akvæði um skipulag hlutafjelagaskráa.
12. gr.
Atvinnumálaráðherra lætur gera eyðublöð undir tilkynningar til skráselningar, og skal þær allar rita á þau eyðublöð.
í tilkynningu skal greina:
1. Heili fjelagsins.
2. Heimili þess og varnarþing. Ef það heíir útibú eða setur það síðar, þá
skal einnig tilkynna það samkvæmt 11. gr.
3. Tilgang fjelagsins.
1. Dagsetning samþykta þess.
5. Full nöfu, stöðu og heiinili stofnenda.
6. Full nöín, stöðu og heimili stjórnenda og framkvæmdarstjóra.
7. Hver eða hverjir hafa heimild til að skuldbinda fjelagið með samningum,
þar á meðal ef að eins tveir eða íleiri stjórnendur Iiafa þá heimild í
sameiningu, og hvernig undirskriftum sje hagað.
8. Upphæð hlutatjár og greining þess i lduti.
9. Hvort hlulafjársöfnun sje lokið eða hvort hún haldi áfram.
10. Hversu inikið sje greitt af hlutafje og hve nær það sje kræft, sem ógreitt er.
11. Hvort hlulabrjef eigi að hljóða á nafn eða handhafa.
12. Hvort nokkrum hlutum fylgi sjerrjettindi.
13. Hvort nokkrir hlulhafar skuli skyldir að þola lausn á hlulum sínum.
11. Hvort nokkrar hömlur sjeu lagðar á meðferð hluthafa á hlutabrjefum sinuni.
15. Ákvæði samþykta um alkvæðisrjett hluthata.
16. Hvernig boða skuli hluthöfum fundi eða birta þeim aðrar tilkynningar.
Tilkynningu skal fylgja:
a. Eftirrit af stofnsamningi með fyjgiskjölum.
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b. Ettirrit af boðsbrjefi, ef það hefir verið gefið út.
c. Samþyktir fjelagsins í 2 eintökum.
(1. Sönnun fyrir því, að stofnendur og stjórnendur fullnægi lögmæltum
skilyrðum.
Þeir, sem heimilt er að rita firma, skulu sýna með eigin hendi, hvernig
undirskriftum sje hagað.
13. gr.
1 lögsagnarumdæmi, þar sem hlutafjelag setur útibú, skal einnig skrásetja tjelagið. 1 tilkvnningu, seni komin skal vera til lögreglustjóra þegar útibúið tekur til starfa, skal, auk þess er i 12. gr. segir, geta þess, hver eða
hverjir stýri útibúi og skuldbindi fjelagið vegna þess. Ef aðalskrifstofa og útibú
er i sama lögsagnarumdæmi skal að eins tilkynna, að útibúið sje sett og hver
skuldbindi fjelagið vegna útibúsins.
14. gr.
Nú verður samþyktum hlutafjelags brevtt eða breyting verður að öðru
leyti á því, sem tilkynt hefir verið til skrásetningar, og skal þá tilkynna breytinguna innan mánaðar frá því er hún varð, ásamt sönnun fyrir lögmæti
hennar. Eigi þarf þó að tilkynna bústaðaskifti, nema maður taki sjer bólfestu
utanlands. Ef hlutafjelag skiftir um heimilisfang, skal það og eigi tilkynna,
nema það flytjist í annað lögsagnarumdæmi, enda skal þá skrásetja það þar.
15. gr.
Fylgja skulu lögboðin gjöld tilkvnningu.
Xú'vantar greinargerð í tilkynningu um einhver þau atriði, sem í 12.
gr. getur, eða lögboðin fvlgiskjöl, eða henni er áfátl að öðru leyti, og skal lögreglustjóri þá synja skrásetningar, en birta skal hann það tilkynnanda svo
fljótt sem kostur er á. Rjett er tilkvnnanda að bera málið undir atvinnumálaráðherra, en heimilt er honum samt sem áður að leita úrlausnar dómstóla um það.
16. gr.
Nú telur einhver rjetti sínum hallað með skrásetningu hlutafjelags, og
er honum þá rjett að bera það mál undir dómstóla, enda hafi hann birt
stjórn fjelagsins dómstefnu innan 6 mánaða, talið frá lokum þess mánaðar, er
skrásetning fór fram. Ef aðili æskir þess, þá skal skrá kauplaust athugasemd
um málsúrslit f hlutafjelagaskrá og birta siðan samkvæmt 17. gr.
17. gr.
Lögreglustjóri skal birta taíarlaust og á kostnað tilkvnnanda það, sem
skrásett hefir verið, í Lögbirtingablaðinu. Tdkynning skal öll sett í auglýsingu,
en fylgiskjöl eigi.
Atvinnumálaráðherra lætur birta í B-deild Stjórnartiöinda um árslok
hver skrá yfir allar tilkvnningar, sem auglýstar hafa verið á árinu.
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18. grUrn firmu hlutafjelaga fer samkvæmt ákvæðum lirmalaganna.
Sama er um varnarþing, stefnubirtingu og stefnufrest í málum á hendur fjelagi.
19. gr.
Þaö, sem skrásett heflr veriö og birt samkvæmt 17. gr. 1. málsgr.,
skal telja manni kunnugt, uema atvik sjeu svo vaxin, að telja megi hann hvorki
hafa haft vitneskju um það nje að til þess verði ætlast af honum.
Nú heflr birting samkvæmt 17. gr. 1. málsgr. eigi fram farið, og hefir
tilkynningin þá eigi þýðingu gagnvart öðrum en þeim, er sannanlega höfðu
vitneskju um hana.

IV. k a f 1 i.
Um hlutafje, hlutabrjef o. fl.
20. gr.
Hver, sem hefir skrifað sig fyrir hlut, er skyldur að greiða hann á
gjalddaga, sbr. þó 8. gr. 2. málsgr. Ef brestur verður á þessu, ber honum að
svara 6°/o ársvöxtum af því, sem eigi er rjett greitt, frá gjalddaga til greiðsludags. Stofnendur eða stjórn fjelags, ef hún er skipuð fyrir gjalddaga hlutafjár,
eru rjettir sækjendur þessa máls, enda má sækja það fyrir gestarjetti á heimilisvarnarþingi fjelagsins, sbr. 3. gr. 1. tölul., 7. gr. 1. tölul. og 12. gr. 2. tölul.
Nú telur áskrifandi rjetti sínum hallað, og getur hann þá höfðað mál
á hendur stofnendum eða stjórnendum, ef stjórn er skipuð, með samn hætti
sem í 1. málsgr. segir.
21. gr.
Stjórn hlutafjetags, eöa stofnendur, þar lil er stjórn er skipuð, eða umhoðsmenn þeirra gefa út bráðabirgðaskírteini fyrir greiddu hlutafje. Rráðabirgðaskírteini skal greina:
1. Nafn og heimili fjelags.
2. Upphæð hluta, er áskrifandi hefir lofað, hvað greitt sje, hvaö eftir standi
og hve nær það megi heimta.
Þess skal enn fremur geta í skírleini, ef ákveðið hefir verið:
a. Að sumum hlutum skuli fylgja einhver forrjettindi.
b. Að hluthöfum skuli skylt að þola lausn á hlutum sínum.
c. Að hömlur sjeu lagðar á meðferð bráðabirgðaskírteina og hlutabrjefa.
Skrá skal halda yfir bráðabirgðaskírteini samkvæmt 23. gr., eftir því
sem við á.
22. gr.

Hlutabrjef má ekki gefa út fyrr en fjelag er skrásett og hlutur að
fullu greiddur.
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í hlutabrjefi skai greina:

1.
2.
3.
4.
5.

Nafn og heimili fjelags.
Upphæð hlutar.
Þau atriði, er í 21. gr. 2. tölul. a—e segir, að þvi levti sem við á.
Dagsetning samþykta.
Tölu (númer) brjefsins.
Stjórnendur skulu allir setja nöfn sin uudir hlutabrjef. Eiginhandar
nöfn, að minsta kosti 3, skulu vera undir hverju hlutabrjefi.

og
1.

2.
3.
4.
5.
6.

23. gr.
Stjórn ijelags skal halda skrá yfir hlutabrjef í framhaldandi töluröð,
skal þar greina :
Útgáfudag hvers hlutabrjefs.
Til handa hverjum hlutabrjeí var útgefið, ef það var gefið út lil nafngreinds manns, fjelags eða stofnunar.
Nafnverð brjeís.
Eigandaskifti, ei þau hafa veriö tilkyni.
Forrjetlindi, er kunna að fylgja brjefi, svo og ef eigandi þess skal standa
að baki öðrum hluthöfum.
Þær breytingar, er verða kunna á skiftum fjelags og eiganda brjefsins,
svo sem ef ógildingardómur er fenginn á brjefi, ef fjelagið leysir brjef
til sín o. s. frv.

24. gr.
Hluthafafundur einu getur ákveðið að auka hlutafje eða heimiiað
stjórninni að gera það, nema öðruvisi sje ákveðið i löguni fjelagsins.
25. gr.
Nú er almenningi veiltur koslur á þvi að skrifa sig lyrir hlutum samkvæmt 24. gr., og skal stjórn fjelagsins þá undirrita boðsbrjefið. í þvi skal
vera greinargerð um þau atriði, sem í 3. gr. 5.-9. tölul. og 7. gr. 1.--9. tölul.
segir, um það, hvort eidri hluthöfum sje áskilinn forgangsrjettur tii áskriftar
og annað, sem ákveðið kann að hafa verið um hlutafjáraukann.
Akvæði laga þessara um hlutafjársöfnun og skifti fjelags og áskrifenda
gilda eftir því sem við á.
26. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið minkun hlutafjár.
Ef blutafje á að minka um helming eða minna og niðurfærslan veldur þvi, að greiða þarf verð hluta af eignum fjelags eða áskrifendur verða
leystir undan greiðslu á lofuðum hlutafjárframlögum, enda sje það ekki skylt
eftir löglegri fjelagssamþykf, tilkyntri 12 mánuðum áður hlutafjárminkun sje
samþykt, þá skal stjórn fjelagsins birta í Lögbirtingablaðinu áskorun, með 6
mánaða fyrirvara, til lánardrottna fjelagsins um að lýsa kröfum siuum áður
Alþt. 1921, A. (33. löggjafarþing).
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frestur sá sje liðinn. Eigi má greiða hluthöfum nje leysa áskrifendur undan
greiðsluskyldu fvrr en skuldalýsingarfrestur er liðinn nje heldur fyrr en viðurkendar eindagaðar kröfur eru greiddar og trygging sett fyrir greiðslu á óeindöguðum eða ósamþyktum kröfum. Nú skilur menn á um tryggingu, og
skulu þá dómkvaddir menn meta, enda skulu aðiljar hlíta þvi mati.
Atvinnumálaráðherra getur veitt undanþágu frá ákvæðum 2. málsgr.,
enda sje sannað, að fjelagið eigi fyrir skuldum á því bili, sem hlutafjárminkun
er lokið.
Fjelagsstjórnin skal kveðja hluthafa, með auglýsingu í Löghirtingablaðinu
og með árs fyrirvara, til að gefa sig fram með hlutabrjef sín eða bráðabirgðaskirteini, til þess að færa hluti niður, taka við greiðslu þeirra eða skifta um
hlutabrjef. Að fresti loknum getur stjórnin lýst þau hlutabrjef og bráðabirgðaskirteini ógild, sem eigi hafa fram komið, enda skal sú ákvörðun þegar auglýst i Lögbirtingablaðinu. Sá, er gefur sig fram með hlutabrjef eða bráðabirgðaskírteini með fórmrjettri heimild innan 10 ára frá lokum framvísunarfrests, fæi' þó greitt nafnveið þeirra. Ef draga skal út til innlausnar ákveðna
tölu brjefa, þá skal notarius publicus hafa eftirlit með útdrættinum, og augtysa
skal það þegar í Lögbirtingablaðinu, hvaða brjef hafi verið út dregin. Innan
mánaðar frá lokum framvisunarfrests skal gefa út ný hlutabrjef, ef hlutafjárminkun gerir útgáfu þeirra nauðsynlega.
Ef eigandaskifti verða að ógiltu, útdregnu eða niðurfærðu brjefi, eftir
að það hefir verið löglega auglýst, á eigandi þess að eins rjett til þess að
taka við og kvitta fyrir fjárhæð þeirri, sem greidd kann að verða samkvæmt
1. málsgr., og til að taka við nýju brjefi, ef því er að skifta.
Nú greiðir stjórnin verð hluta, eða leysir menn undan greiðsluskyldu,
gagnstætt fyrirmælum 2, málsgreinar, sbr. 3. málsgr., og ábyrgjast þá stjórnendur,
einn fyrir alla og allir fyrir einn, skuldir fjelagsins, að því leyti sem því nemur,
sem greitt var og leyst var undan að greiða. Hluthafa er og skylt að skila þvi
aftur, sem hann hefir við tekið, og að greiða það, er hann var leystur undan
að gjalda, gagnstætt ákvæðum 2. málsgreinar, sbr. 3. málsgr. Sök á hendur
stjórnendum eða hluthafa má sækja fyrir gestarjetti á varnarþingi fjelagsins.
Nú brýtur fjelagsstjórn fyrirmæli 2. málsgr., og er þá söm ábyrgð hennar
gagnvart hluthafa sem áður var mælt, enda má sömu meðferð hafa á sök.
27. gr.
Ákvörðun um minkun hlutafjár skal tilkynna til skrásetningar þegar
eftir að hún hefir verið gerð. Tilkynningu um framkvænid hlutafjárminkunar
skal fylgja sönnun fyrir þvi, að svo hafi verið með farið sem í 26. gr. er mælt.
28. gr.
Hlutafjelag má ekki taka hlutabrjef sjálfs sin eða bráðabirgðaskirteini
til tryggingar, eða lána út á þau.
Eigi má hlutafjelag eiga sjálft meira en 10% af greiddu hlutafje sínu,
nema atvinnumálaráðherra leyfi. Árlega skal tilkynna til skrásetningar eign
fjelags í lilutabrjefum sjálfs sin, enda skal sú eign greind á sjerstökum lið í
efnahagsreikningi þess.
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Fjelagsstjórnin fer með atkvæði lyrir þá liluti, er i 2. málsgr. segir,
nema öðruvisi sje um mælt i samþvktum tjelagsins.
29. gr.
Nú glatast bráðabirgðaskírteini eða hlutabrjef, og má þá fá það ógilt
með dómi Iögum samkvæmt.
Ef hlutabrjef eða bráðabirgðaskírteini skemmist, en þó verður eigi
vilst um tölu skjalsins og efni,' getur handhafi fengið nýtt brjef í staðinn á
sinn kostnað, enda skili hann því, sem skemt var.

V.

kafli.

L’m stjórn hlutafjelaga, hluthafafundi o. fl.
30. gr.
Hluthafat'undur hefir æðsta vald i málefnum fjelags, með þeim hætti,
sem lög ákveða og samþyktir þess.
Halda skal reglulegan hluthafafund einu sinni ár hvert (ársfund). Þar
að auki getur fjelagsstjórn boðað til hluthafafundar (aukafundar) hve nær sem
henni þykir þess þörf. Enn fremur er stjórn skylt að boða til aukafundar, ef
hluthafar, sem ráða vfir fimtungi hlutafjár, nema öðruvísi segi i samþyklum,
krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Nú hefir stjórn ekki boðað fund
innan 14 daga eftir að henni barst krafan. og geta hluthafar þá sjálfir gert það.
Dagskrá skal jafnan greina í fundarboði.
Á ársfundi skal ávalt leggja fram endurskoðaða reikuinga fjelags fyrir
umliðið reikningsár og taka ákvörðun um þá. Þá skal og kjósa stjórn, 3 menn
eða fleiji, og 2 eða fleiri endurskoðendur reikninga fjelagsins.
3t gr.
Hluthafafundir eru lögmætir, ef 3 hluthafar hið fæsta eða umboðsmenn þeirra sækja fund, nema samþyktir fjelags mæli öðruvísi.
Afl atkvæða ræður á hluthafafundum, nema öðruvisi sje kveðið á i
samþyktum. Enginn hluthafi getur þó’ átt eða farið með meira en 'js samanlagðra atkvæða i fjelaginu. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:
a. Að skylda hlufhafa til þess að Ieggja fram fje eða annað i fjelagsþarfir
fram yfir skuldbindingar sínar.
b. Að skylda hluthafa til að þola lausn á hlutum sínum að einhverju
leyti eða öllu, nema fjelagi sje slitið eða hlutafje löglega fært niður.
c. Að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sinum.
d. Að ákveða, að áskrifendur hafi fvrirgert rjetti sínum til þess að fá hluti,
fyrir það að greiðsludráttur hefir orðið af þeirra hendi á nokkrum
hluta þess, sem þeir hafa lofað.
e. Að brevta tilgangi fjelagsins að verulegu leyti.
1. Að breyta ákvæðum samþyktanna um atkvæðisrjett, um forrjettindi,
sem hlutum i fjelaginu fylgja, eða hlutdeild manna í því eða jafnrjetti
hluthafa sin á milli, enda sje slíkt eigi áskilið í slofnsamningi.
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32. gr.
Engan má kjósa i stjórn hlulafjelags, nema hann eigi hlul í Ijelaginu,
sje lögráður, hafi óflekkað mannorð, sje fjár sins ráðandi og fullnægi lögmæltum skilvrðum til þess að reka í sinu nafni þá atvinnu, sem fjelagið rekur eða ætlar að reka, og til þess að mega eiga þær eignir, sem fjelagið á eða
ætlar að eignasl.
Ejelagsstjórn fer með málefni fjelagsins milli hluthafafunda. Hún ræður framkvæmdarstjóra, einn eða tleiri, hefir umsjón með rekslri atvinnunnar,
gerir reikningsskil og skuldbindur fjelagið, all samkvæmt lögum og samþyktum fjelagsins.
33. gr.
Gera skal rcikning ytir tekjur og gjöld hlutafjelags ár hvert og efnahagsreiknig svo timanlega, að hann verði endurskoðaður áður en ársfundur
er haldinn.
Hlulhöfum má að eins úthluta þeim hreinágóða, sem eftir verður,
þegar afskrifað hefir verið og lagt til hliðar svo mikið, sem í samþvktum fjelags greinir, og eftir að unninn er upp reikningshalli, er vera kann frá
fyrra ári.
Ef fjelag á sjóð eða sjóði, ætlaða til að vinna upp tap, má nota þá til
þess, enda þótt tekjuatgangur verði á reikningsárinu. Sömuleiðis má hafa sjerstaka sjóði til tryggingar greiðslu arðs af hlutunum, er illa gengur, og það
þó að reikningshalli verði.
3t. gr.
Endurskoðendur mega ekki vera í stjórn tjelagsins. Peir skulu vera
lögráðir, með óflekkað mannorð og fjár sins ráðandi. Þeim er skvlt að sannprófa það, að reikningunum beri saman við hækur tjelagsins, enda eiga þeir
aðgang að öllum bókum og skjölum Ijelagsins, og er stjórn þess skvlt að veita
þeim allar upplýsingar, sem þeim eru nauðsynlegar til staría síns.
35. gr.
Nú fellir ársfundur tillögu um að samþykkja reikninga, og getur hann
þá þegar ákveðið, að ný endurskoðun skuli fram fara og hverjir skuli framkvæma hana. Að þeirri endurskoðun lokinni skal hoða lil hluthafafundar af
nýju, °g skal hann taka ákvörðun um reikningana.
Aðalniðurstöðu reikninga ár hvert skal tilkyuna til hlutaljelagaskrár
og skrásetja.
36. gr.
í samþyktum tjelags skal greina:
1. Nafn fjelags og heimili.
2. Tilgang þess.
3. Hlutafje og skifting þess i hluli, og, ef því er að skifta, um skvldu hluthafa til að þola lausn á hlutum, ákvæði um forrjetlindahluti, hvort hluta-
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brjef skuli hljóða á nafn og hvort liömlur sjeu lagðai á meðferð hluthafa
á þeim.
lteikningagerð og skifting arðs.
Um stjórn fjelagsins.
Um framkvæmdarstjóra og skipun hans eða þeirra.
Um endurskoðendur.
Um tilkynningar til fjelaga, hluthafafundi, ntkvæðisrjett hlnthafa og fundarsköp.
Um fjelagsslit.
Hvernig samþyklum niegi breyta.

37. gr.
Nú telur hluthafi álvktun hluthafafundar ólögmæta, og er honum þá
rjelt að krefjast þess, að hún verði ónýtt með dómi, en birt skal hann hafa
dómstefnu fyrir stjóin fjelags innan 3 mánaða eftir að ályktun var gerð. Dómsúrslit skal stjórnin þegar tilkvnna til skrásetningar, hvort sem dómi hefir verið
áfrýjað eða ekki.
Akvæði 1. málsgr. um málshðfðunarfrest gildir ekki um ákvarðanir
hluthafafundar samkvæmt 31. gr. 2. málsgr. a —f.

VI. kafli.
Um fjelagsslit o. fl.
38. gr.
Slita skal hlutafjelagi, ef hluthafar verða færri en 5, nema úr sje bætt
innan 3 mánaða eftir að fjelagsstjórn fjekk vitneskju um þelta. Ef fjelagi er
haldið áfram að þessum fresti liðnum, ábyrgjasl þeir, er visvitandi um
ástandið gerðu saman samning fyrir hönd fjelags, allir fvrir einn og einn
fvrir alla, efndir hans, auk fjelagsins.
Jafnskjótt sem fjelagssljórn kemst að raun uni, að svo er ástatt, sem i
1. málsgr segir, ber henni að kveðja til hluthafafundar. Skal þá taka ákvörðun um fjelagsslil eða breylingar til að koma fjelaginu í löglegt horf. Ef eigi
helir verið úr bætt eða skilanefnd kosin á þeim líma, sem fyrir segir, eða fjelagsbú feiigið skittarjetti lil meðferðar, skal stjórnin fá skiftarjetli fjelagsbúið í
hendur lil opinberra skifla.
Ákvæði greinar þessarar eiga þó ekki við, ef annað tjelag, eða önnur
fjelög, sem lög þessi laka til, verður eigandi að öllum hlutabrjefum tjelagsins,
en i gjalddaga eru þá þegar fallnar allar kröfur á hendur fjelagi, er rennur
þannig saman við annað fjelag.
39. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið fjelagsslit, nema fjelag megi ekki
halda áfram eða bú þess sje tekið til gjaldþrotaskifta. Hluthafafundurýgetur
annaðhvort afhent fjelagsbúið skiftarjetti til meðferðar eða kosið einn mann
eða íleiri (skilanetnd) til þess að fara með mál fjelagsins meöan á fjelagsslit-

1414

Pingskjal 581

uni stendur, og löggildir dómsmálaráðherra skilanefudarnienn. Skilanefnd
kemur í stað stjórnar fjelagsins og hefir samskonar vald og skyldur, að því
leyti sem við á, en sett getur hluthafafundur þá frá starfauum hve nær sem er.
Meðan skilanefnd stjórnar fjelagi, gilda reglur laga þessara um hluthafafundi,
reikningsskil og endurskoðun..
i
Skilanefnd skal jafnan fullum stöfum setja það orð nieð nöfnum sínnm, er hún undirritar fyrir hönd fjelagsins.
40. gr.
Skilanefnd skal þegar gera efnahagsreikning fjelagsins, og reikningsskil
síðan ár hvert, uns störfum hennar er lokið. Þó má efnahagsreikningur bíða,
ef liðnir eru meira en 0 mánuðir af yfirstandandi reikningsári þegar hún
lekur við, til loka þess reikningsárs.
41. gr.
Skilanefnd skal birta áskorun.til skuldheimlumanna fjelagsins um að
lýsa kröfum sinum fyrir henni, með sama hætti og sömu verkun sem i 22.
gr. skiffalaga, nr. 3, 12. apríl 1878, og 10. gr. 1. málsgr. og 13. gr. laga nr. 14,
20. okt. 1905, segir.
l’m rjettindi skuldheimtumanna og hluthafa, um eigandaskifti að
hlutabrjefum og ábyrgð skilanefndar og hluthafa skal fara eftir 20. gr. 2. 6.
málsgr., eftir þvi sem við á.
I’egar skuldir eru greiddar eöa trygging sett og hluthafafundur hefir
samþykt fullnaðarreikninga skilanefndar, má greiða hluthöfum það, sem skuldlaust kann að verða eftir.
Agreining um skuldakröfur og um skiftingu fjelagseigna með hluthöfum
má bera undir skiftarjett þann, er átt liefði að fara með bú fjelagsins, ef það
hefði verið tekið til opinberra skifta.
Skilanefnd ber að afhenda bækur fjelagsins á Þjóðskjalasafuið, og skal
geyma þær þar að minsta kosti 10 ár eftir að fjelagsslitum er lokið.
42. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið að afsala öðru hlutatjelagi öllum
eigum sínum eða sameinast því. Tilkvnna skal ákvörðun um þetta til skrásetningar innan viku, og þegar ákvörðunin er framkvæmd, þá skal og tilkvnna
það lögum þessum samkvæmt. Að öðru levti skal með fara samkvæmt 39.—
41. gr., svo sem við á.
13. gr.
Nú er ákveðið að minka hlutafje tjelags um ineira en helming, og
skal þá fara eftir fyrirmælum 39.—41. gr., eftir þvi sem við á.
14. gr.
Stjórn hlutafjelags er rjelt og skylt að tramselja bú þess til gjaldþrotaskifta með sama hætti sem einstakur maður getur gert eða skal gera það um
bú sitt. A henni hvila samsvarandi skyldur til þess að veita skiftarjetti upplýs-
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i ingar um búið sem einstökuni mönnum, enda liggur sama viö, ef út at
er brugðið.
SkiftarjeUur skal lilkynna lil skrásetningar uppliaf og lok gjaldþrotaskifta.

VII. katli.
Um erlend hlutajjelög.
45. gr.
Hlutafjelög, sem heimili eiga erlendis og lögleg eru samkvæmt þarlandslögum, mega staría hjer á laudi undir samsvarandi skilyrðum sem annara rikja þegnar eða menn heimilisfastir erlendis.
Þá staríar erlent blutafjelag hjer, ef það hefir hjer skrifstofu eða atvinnustöð, hvers kyns sem er, þar á meðal til þess að safna tilboðum (agentur).
46. gr.
Eigi má erlent hlutafjelag taka til starfa fyrr en það er skrásett hjer á
landi þar sem hækistöð þess, shr. 45. gr. 2. málsgr., er, og ef í fleiri lögsagnarumdæmum eru, þá í hverju þeirra áður en fjelagiS hefur starf sitt þar.
Um tilkynning til skrásetningar fer svo sem við á eftir 12. gr. 1. málsgr. 1.—
4. og 6. —16. tölul. og 2. málsgr. c-lið. Tilkynningu skal enn fremur fylgja:
1. Vottorð þar um hærs embættismanns, staðfest af ræðismanni, um að fjelagið sje löglegt samkvæmt þarlandslögum og eigi þar heimilisfang.
2. Yfirlýsing frá stjórn fjelagsins, staðfest af notarius publicus, um að fjelagið
undirgangist, að viðskifti þess hjer fari eftir íslenskum lögum, að umboðsmaður þess hjer sje hær um að sættast á þau hjer og svara til sakar
vegna þeirra skifta fyrir íslenskuni dómslólum.
3. Einkaumhoð handa manni, einum eða fleirum, til þess að l'ara með málefni
fjelagsins hjer á landi, og fullnægi umboðsmaður löginæltum skilyrðum
til þess að reka atvinnu fjelagsins hjer í sjálfs sin nafni.
4. Skilríki fyrir þvi, að fjelagið eigi hjer eignir, eigi minna en 10 þúsund króna
virði, til tryggingar greiðslu þeirra skulda, er ijelagið kann að komast í
vegna starfa sinna hjer, svo og skýrslu um, hvernig verðmæti þeirra eigna
er ákveðið, ef þær eru eigi í peningum.
47. gr.
Ef erlent fjelag hvrjar störf hjer á landi án þess það sje löglega tilkynt til skrásetningar, ábyrgjasl þeir, sem hjer koma fram fyrir þess hönd,
einn fvrir alla og allir fvrir einn, skuldir þær, sem hjer verða til vegna starfsins.
48. gr.
L’mboðsmanni erlends fjelags ber að tilkynna til skrásetningar allar
hreytingar á hverju því, sem skrásett. lietir verið, sbr. 14. gr. Reikninga
starfseminnar hjer, shr. 33. gr., skal senda lögreglustjóra til skrásetningar 3
mánuðum eftir lok reikningsárs hvers.
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•19. gr.
Sá eða þeir, sem skuldbinda erlent fjelag hjer, skulu við undirskrift
sina nefna hlutafjelagið l'ullu nafni og heimili þess. Og eí ljelag er undir lorrteði skilanefndar, þá skal þess einnig geta.
á(). gr.
Nú sannar skuldheimtumaður með aðfarargerð, að erlent fjelag, sem
slarfar hjer á landi, á hjer eigi nægar eignir til þess að greiða kröfu hans,
og skal þá afmá fjelagið úr hlutafjelagaskrám hjer, ef hann krefst þess, og
auglýsa það þegar i Lögbirtingablaðinu, enda má eigi fyrr skrásetja fjelagið
hjer aflur en skuldin er greidd eða samþykki skuldheimtumanns kemur til.
51. gr.
Ef erlent l'jelag verður gjaldþrota, er umboðsmanni þess hjer skylt að
tilkynna þetta, þegar er hann veit um það, til hluthafaskrár og skiftarjettar
þar, sem fjelagið starfar hjer. Ella bakar hann, eða þeir ef fleiri eru, sjer
ábyrgð á skuldum, sem eltir það verða lil vegna atvinnunnar hjer, samkvæmt 47. gr.
,
VIII. kafli.
Ákvœði um refsingar o. fl.
ó2. gr.
Nú vanrækja stofnendur, stjórnendur, skilauefnd eða umboðsmenn
erlendra hlutafjelaga að inna af hendi skylduverk sín sainkvæmt lögum þessum, samþyktum fjelagsins eða ályklun hluthafafundar, og getur þá atvinnumálaráðherra boðið þeim, að yiðlagðri ákveðinni dagsekt eða vikusekt, sem
taka má Iögtaki, að inna verkið af höndum. En rjett er þeim, sem sektaður
er, að bera lögmæti skipunar ráðherra undir dómstóla innan mánaðar frá
birlingu skipunar. Mál það má hötða á hendur ráðherra fyrir gestarjetti á
varnarþingi fjelags, sbr. 18. gr. 2. málsgr. og 16. gr. 2. tölul.
53. gr.

Það varðar stofnendur, stjórnendur, skilanefndarmenn og umboðsmenn erlendra fjelaga hjer sektuni eða fangelsi, sbr. 26. gr. almennra hegningarlaga 25. júni 1869, enda sje verkið ekki svo vaxið, að þvngri refsing sje
lögmælt, ef þeir:
1. Herma vísvitandi rangt eða villandi i boðsbrjefi, skýrslum, reikningum,
auglýsingum eða yfirlýsingum til hluthafafundar eða annara forráðamanna
fjelags eða í tilkynningu til hlutafjelagaskrár.
2. Brjóta vísvitandi ákvæði laga þessara um útgáfu hlutabrjefa eða bráðabirgðaskirteina, um greiðslu arðs eða endurgreiðslu hlula.
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54. gr.
Það varðar sektum, alt að 2000 kr., ef þeir, er i 53. gr. segir:

1. Gerast sekir af stórfeldu gáleysi uni brot þau, er i 53. gr. segir, eða
2. Herma vísvitandi rangt eða villandi, en án þess, að 53. gr. eða önnur lög
taki þar til, i skjölum, viðskiftabrjefum, umburðarbrjefum eða tilkynningum um efnahag eða eignir fjelags þess, er þeir stýra eða fara með umboð
þess, sbr. 46. gr. 3. tölul.
55. gr.
Sá, er vanrækir tilkynningar til hlutafjelagaskrár lögum þessum samkvæmt, skal sæta sektum, alt að 1000 krónum.
56. gr.
Hluthafi, sem þiggur fje til þess að neyta ekki atkvæðisrjettar síns
eða greiða atkvæði fjelaginu i óhag, sætir sektum, nema verkið sje svo vaxið,
að þyngri refsing sje lögmælt.
57. gr.
Stjórnendur, skilanefndarmenn eða umboðsmenn erlendra fjelaga sæta
sektum, ef þeir vanrækja verulega starf sitt í þarfir fjelagsins eða gera ráðstafanir gegn betri vitund fjelaginu í óhag, enda liggi eigi þyngri refsing við
samkvæmt öðrum lögum.
58. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessutn renna í rikissjóð.
Með mál út af brotum þeim, er i 53,-57. gr. segir, skal fara sem almenn lögreglumál.
59. gr.
Hlutafjelög, stofnuð áður lög þessi öðlast gildi, svo og erlend fjelög, er
starfa hjer, skulu tilkynt til skrásetningar fyrir 1. júlí 1922. í tilkynningu skal
vera greinargerð samkvæmt 12. gr. 1. málsgr. 1.—4. og 6,—16. tölul. og 3.
málsgr. og 13. gr., ef því er að skifta, og 46. gr. Svo skulu tilkvnningu og
fylgja skjöl þau, er i 12. gr. 2. málsgr. c og d getur, að því leyti sem. við á.
Frá þvi er fjelag samkvæmt 1. málsgr. er skrásett, skal fara eftir fyrirmælum 1., 2., 11. og 13.—58. gr. laga þessara, eftir því, sem við á. Nú fullnægir stjórn fjelags ekki ákvæðum 32. gr. 1. málsgr., eða umboðsmaður fyrirmæluni 46. gr. 3. tölul., og getur atvinnumálaráðherra veitt alt að 2 ára fresl
til þess að koma málinu í löglegt horf.
Nú er fjelag ekki tilkynt áður frestur sá, er í 1. málsgr. segir, er liðinn eða máli eigi komið i löglegt horf samkvæmt 2. málsgr. 2. málslið, og
skal þá slíta fjelaginu eða strika erlent fjelag út af hlutafjelagaskrám. Ef lögreglustjóri synjar skrásetningar eða ágreiningur er um hæfileika stjórnenda eða
umbodsmanns, má bera málið undir atvinnumálaráðherra og dómstóla. Nú
skýtur aðili ákvörðun lögreglustjóra til ráðherra eða dómstóla innan 2 mánaða eftir að hún varð honum kunn og ákvörðunin veröur staðfest, og skal
Aiþt. 1921. A. (33. löggjafarþiag).
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þá eigi slita fjelagi eða strika það af skrá, ef aðili bætir um það, er áfátt var,
innan 4 mánaða frá dagsetning úrskurðar ráðherra eða uppsögu fullnaðardóms
i málinu. Ef aðili vill eigi una úrskurði ráðherra, getur hann skotið málinu
til dómstóla innan 2 mánaða frá dagsetning úrskurðar, og ef þar verður sama
niðurstaða, fer um fjelagsslit og útstrikun af skrá sem áður segir.
Mál út af þeim atriðum, er hjer segir, skal höfða á hendur lögreglustjóra fyrir gestarjetti á varnarþingi fjelags eða starfstöðvar, sbr. 46. gr.
Nii er fjelagi eigi slitið svo sem boðið er í þessari grein, og skal þá
fara svo sem í 38. gr. 1. og 2. málsgr. 2. málslið og 47. gr. segir.
60. gr.
Gjöld fyrir störf þau, er lögreglustjórum eru falin í lögum þessum,
renna i ríkissjóð, og eru þau sem hjer segir:
Fyrir að taka við og skrásetja tilkynningu um fjelag, sem eigi hefir
verið skrásett áður,.................................................................................................................. 30 kr.
Fyrir tilkynningu og skrásetningu útibús og starfstöðvar erlendra
fjelaga greiðist ................................ .......................................................................................... 20 —
Fyrir að taka við og skrásetja breytingar á eða viðauka við
það, sem áður hefir verið skrásett................................................................................ 15 —
Fyrir eftirrit úr hlutafjelagaskrá greiðist lögreglustjóra samkvæmt 10.
gr. laga nr. 64, 14. nóv. 1917, 1. málsgr., og fyrir munnlegar skýrslur um einstakt hlutafjelag 2 kr.
Heimilt er öllum yfirvöldum að krefjast ókeypis eftirrits eða munnlegrar skýrslu um einstök atriði úr hlutafjelagaskrá.
61. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
Frá sama tíma eru úr gildi numin ákvæði laga nr. 42, 13. nóv. 1903,
um tilkynningar og skráselning hlutafjelaga þeirra, sem lög þessi taka til, svo
og ákvæði 36. gr. sömu laga um gjöld fyrir skrásetningu o. fl. þessara fjelaga.

(A. I, 11).

IVd.

583. Breytlng'artlllögur

við frv. til laga um hlutafjelög.
Frá Jóni Porlákssyni.
1. Við 29. gr.
Aftan við fyrri málsgrein bætist:
í samþyktum hlutafjelags má heimila fjelagsstjórninní að gefa út nýtí
bráðabirgðaskírteini eða hlutabrjef, í stað glataðs, ef fjelagsstjórnin telur nægar sönnur færðar á, að skírteinið eða hlutabrjefið hafi eyðilagst, enda nemi
upphæðin ekki meiru en 200 kr.
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2. Við 31. gr.
í stað orðanna wEnginn hluthafi ........ í fjelaginu« komi:
t samþyktum má ákveða, að enginn hluthafi geti farið með meira en
'/s samanlagðra atkvæða í fjelaginu.

(B. XXXV, 9).

583. I.ög
um hvildartima hásela á islenskum botnvörpuskipum.
(Afgreidd frá Nd. 11. maí).
1. gi’Þegar bolnvörpuskip, sem skrásett er hjer á landi, er i höfn við fermingu eða affermingu, fer um vinnu háseta eítir því, sem venja hefir verið,
nema annars sje getið i ráðningarsamningi háseta.
2. gr.
Þá er skip er að veiðum með botnvörpu, skal jafnan skifta sólarhringnum i 4 vökur. Skulu 3/< hlutar háseta skyldir að vinna i einu, en */< hluti
þeirra eiga hvíld, og skal svo skifta vökunum, að hver háseti hafi að minsta
kosti 6 klst. óslitna hvild í sólarhring hverjum.
Fyrirfram gerðir samningar um lengri vinnutima i senn en fyrir er
mælt i þessari grein eru ógildir, en ekki skal það talið brot á ákvæðum
hennar, þó háseti, eftir eigin ósk i einstök skifti, vinni lengur i senn en þar
er um mælt.
3. gr.
Engin af fyrirmælum 1. og 2. gr. gilda, þá er skip er i sjávarháska eða
lif skipshafnar i hættu.
4. gr.
Skipstjóri ber ábyrgð á þvi, að fyrirmælum þessara laga sje fylgt.
5. gr.
Brot gegn lögum þessum varða seklum, frá 1000—10000 kr. Mál út af
slikum brotum skulu rekin sem almenn lögreglumál.
6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.
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(B. XXXII, 8).

Ed.

584. Breytingartillaga

við frv. til laga um breytingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.
Frá allsherjarnefnd.
Við 1. gr.
Fyrir »í einuu í 2. málsl. 2. málsgr, komi:
á ári.

(B. XXIII, 3).
Id.

585. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 50, 28. nóv. 1919, um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.
Flutningsm.: Björn Hallsson.
Fyrir orðin »leiguliðaafnot ........ styttri tíma« komi:
leiguliðaafnot af jörð, þótt engin ábúð fylgi, svo sem slægjuafnot og lóðarafnot, sem einhvern arð gefa, þótt sú atvinna sje rekin enn stvttri tima. Eigi
má þó útsvar leggja á slægjuafnot þeirra utanhreppsbúa, er heima eiga i sama
lögsagnarumdæmi, ef þeir nota heyaflann eingöngu til framfærslu eigin búpeningi.

(B. 1, 5).

IHd.

586. Lög

um sölu á prestsmötu.
(Afgreidd frá Nd. 12. maí).
1. gr.
Heimilt skal þeim, er preslsmötur eiga að greiða, að fá þær kevptar af
sjer, svo sem fvrir er mælt i lögum þessum.
2. gr.
Sá, er kaups beiðist á prestsmötu, sendir beiðni um það til landsstjórnarinnar. Verð prestsmötn ákveður svo landsstjórnin, þannig að 5°/o af verðhæð-
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inni veiti sörnu vaxtaupphæð, sem hið árlega prestsmötugjald heíir numið að
meðaltali eftir verðlagsskrárverði á smjöri siðastliðin 10 ár i sýslu þeirii, er
kaupbeiðandi á heima í. Kaup skulu svo gerð áður ár sje liðið frá þvi er kaupbeiðnin kom til landsstjórnarinnar.
3. gr.
Kaupandi greiðir að minsta itosti J/io hluta kaupverðsins um leið og
kanp eru gerð.
Fyrir eftirstöðvum kaupverðsins skal gera skuldabrjef, með veði i fasteigD, eða annari tryggingu, er landsstjórnin tekur gilda, og greiðast þær siðan á
10 árum með jöfnum afborgunum ásamt 5% vöxtum. Greiða má kaupverðið í
einu lagi.
4. gr.
Andvirði prestsmötu renni i prestlaunasjóð, er greiðir siðan viðkomandi
presti vexti þá, er fást af andvirði prestsmötu.
5- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1022.

(A. X, 5)

Ed.

597. Frumvarp

til laga um útflutningsgjald af síld o. fl.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
Af hverri sildartunnu (108—120 ltr.) skal greiða i rikissjóð 3 kr., af
hverjum 100 kg. af fóðurmjöli og fóðurkökum 1 kr. 50 au. og af hverjum
100 kg, af áburðarefnum 50 au.
2. gr.
Gjald það, er ræðir um i 1. gr., greiðist af þar töldum vörun:, þegar
þær eru fluttar út i skipum, sem afgreidd eru frá landinu, eða i skipum, sem
stunda síldveiðar i landhelgi, þótt sildin sje eigi flutt i land. Enn fremur nær
gjaldið lil sildar, sem veidd er utan landhelgi, ef hún er verkuð eða söltuð á
höfnum inni eða i landhelgi.
Endurgreiða má hjer búsettum rikisborgurum og öðrum hjer búsettum
mönnum, er sama rjett hafa að lögum, 2/s útflutningsgjalds sildar, ef þeir
sanna áður ár liður frá útskipun, með staðfestu vottorði lögskipaðs
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niiðlara á sölustað sildarinnar, eða á annan hátt, að hún hafi selst undir
kostnaðarverði.
Lögreglustjóri á útskipunarböfn annast endurgreiðsluna, að fengnu
samþykki stjórnarráðsins.
3. gr.
Urot úr lolleiningu, sein er '/» eða ineira, telst heil tolleining, en minna
broti skal slept.
1. gr.
Gjaldið fellur í gjalddaga um leið og skip er afgreitt úr höfn eða
áður en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðst. Gjaldið greiðist lögreglustjóra þar, sem varan er tekin, eða ef varan er eigi flutt úr landi,
þá þar, sem skip leggur frá landi.
5. gr.
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um i lögum þessum,
er skyldur til að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra i hendur samrit eða staðfest
eftirrit af farmskirteinum eða öðrum híeðsluskjölum, er út hafa verið gefin
um farminn, og skal það gert áður en skip er afgreitt eða leggur frá landi.
Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur i þeirra stað yfirlýsing sendanda um vörumagnið, gefin að viðlögðum drengskap.
Ákvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef
sendandi er fjarverandi eða gætir eigi skvldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumenn skipa.
Gjaldið skal talið eJ’tir skilrikjum þeim, er um getur i þessari gr.
b. gr.
Skip og farmur er að veði fyrir útflutningsgjaldinu.
7. gr.
Lögreglustjórar skulu gera reikningsskil fyrir útflutningsgjaldinu, eftir
þvi sem stjórnarráðið og reglur um opinber reikningsskil mæla fyrir.
8 gr.
Hrot gegn lögum þessum varða sektum, trá 50—5000 kr,, nema þyngri
retsing liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða
afgreiðslumaður, sem verður sannur að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi,
greiða þretalt það útflutningsgjald, sem revnt var að draga undan.
Sektir allar renna í rikissjóð.
Ef lögreglustjóri hefir grun um, að skilríki þau, er um getur i 5. gr.,
sjeu röng, skal hann rannsaka farm skipsins áður en það er afgreitt eða það
lætur frá landi, eða á annan hátt úlvega þær skýrslur, sem með þarf i þessu
efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilrikin revnast röng, en ella rikissjóður.
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9. gr.
Með mál úl af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn
lögreglumál.
10. gr.
•
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög
nr. 16, 4. nóv. 1881, að svo miklu leyti sem þau eru eigi áður numin úr lögnm, og lög nr. 14, 14. ágúst 1919.

j

(A. XXV, 7).

j

Ed.

58S. I.ör

um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.
(Afgreidd frá Ed. 12. maí).
I. Um mœlingar bœja.

j
i
j
j

‘

I
j
s

L grí öllum íslenskum kauptúnum og sjávarþorpum, sem hafa öOO ibúa eða
fleiri, skal mæla vandlega höfnina, alt svæðið, sem kauptúnið er bygt á, og eigi
minna land umhverfis en ætla má að fullnægi vexti kauptúnsins i næstu 50 árin.
Eftir mælingum þessum skal
síðan gera uppdrátt af höfninni, bænum og nágrenni hans. Undanþeguir eruþó þeir bæir, sem áður hafa látið mæla land sitt
og gera uppdrætli aí þvi,sem fullnægi ákvæðum
laga þessara og reglugerðar
þeirrar, sem ræðir um i 5. gr. Þá má og undanfella að mæla höfnina, ef sæmilegir uppdrættir eru til af henni, eða hvorki eru líkindi til þess að hún verði
endurbætt, henni lokað eða hafskipabryggja gerð, nje útvegur geti eflst i bænum
á næstu áratugum.
2. grBæjarstjórn eða hreppsnefnd í hverjum bæ annast mælingarnar og lætur
gera uppdrættina, en verkið skal unnið af mælingarfróðum mönnum, sem stjórnarráðið samþykkir og telur hæfa til þess. Það getur kraflst þess, að verkfræðingur leysi verkið af hendi, sjerstaklega ef bærinn er fjölmennur eða mælingin
vandasöm.
3. gr.
Allur kostnaður við mælingar og uppdrætti greiðist að hálfu úr ríkissjóði, að hálfu úr bæjar- eða hreppssjóði.
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4. gr.
Sljórmrráðið ákveður, með hæfilegum fyrirvara, hve uær byrjað skuli á
mælingum, og um leið hve nær uppdráttum skuli lokið í hverjum bæ og hve nær
eftirrit af þeim og lýsingum, sem þeim fyígja, skuli send stjórnarráðinu.
o. gr.
Stjórnarráðið semur reglugerð um mælingarnar og hversu uppdrættir skuli
gerðir, en fullnægja skulu þeir eftirfarandi skilyrðum:
a. Mælikvarði sje eigi minni en 1:1000. Rjettar áttir (hánorður) sjeu sýndar.
b. Á uppdrættina skulu markaðar allar byggingar og helstu mannvirki, sem
bygð eru þegar uppdráttur er geiður, allar útmældar lóðir, bryggjur, götur
og vegir, vatnsból, vatnsveita og frárenslispípur neðanjarðar, opin ræsi og
sima- og rafmagnsleiðslur.
c. Mishæðir á landi skulu sýndar með hæðarlinum frá ákveðnu sjávarrnáli, og
ákveður stjórnarráðið, hve þjettar þær skulu vera i hverjum bæ.
d. Jarðveg skal merkja með litum eða glöggum merkjuro, svo sjá megi. hvað
ræktað er og hvernig (tún, garðar), og hversu óræktaða landið er (klappir,
sandur, móar, mýrar). Þá skal annaðhvort sýnt á uppdráttum eða i lýsingum, er þeim fylgja, hverjum hluturn svæðisins kann að vera hætta búin af
ágangi vatns, sjávar, snjóflóða og því um likt.
e. Uppdráttunum skulu fylgja skiiflegar skrár eða lýsingar, svo sem rnælt verður fyrir í reglugerð (skrá yfir götur, lóðir og því líkt), sem gefi glöggar upplýsingar um öll mikilvæg atriði, er snerta ástaud og skipulag bæjarins, að
svo miklu leyti sem uppdrættir bera það ekki með sjer.
0. gr.
Vanræki bæjarstjórn eða hreppsnefnd að framkvæma mælingarnar á þeim
tíma og á þann hátt, sem stjórnarráðið hefir mælt fvrir um hvern bæ, eða ljúka
uppdráttum og lýsingum í tæka tið, er stjórnarráðinu heimilt að láta vinna
verkið á kostnað hiutaðeigandi kauptúns.

//. Um skipulagsuppdrœtti.
7. gr.
Skipulagsuppdrætti skal gera yfir öll íslensk kauptún og sjávarþorp, seni
hafa 500 íbúa eða fleiri. Uppdrættir þessir skulu sýna skipulagsbreytingar á
bygða svæðinu og fyrirhugað skipulag á eigi minna af óbygða bæjarstæðinu en
ætla má að nægi 50 ára vexti bæjarins, enn fremur fyrirhugað skipulag á höfn
og aðalbryggju, nema undanfelt hafi verið að mæla böfnina samkv. heimild
síðast í 1. gr.
8. gr.
Ríkisstjórnin annast alla framkvæuid á skipulagsuppdrátlum. Hún lætur
sjerfróða inenn (húsameistara, verkfræðinga) gera uppdrættina, í samráði við bæjarstjórn eða hreppsnefnd í hverjum bæ, helstu elvinnurekendur bæjarins, heil-
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brigðisnefnd, ef til er, og hjeraöslækni. Hún getur og boöið til samkepni um
skipulag fjölmennustu bæjanna, áður en farið er að vinna að fullkomnum skipulagsuppdrætti, einnig þeirra bæja, þar sem skipulagið sýnist tiltöiulega vandasamt,
eða likindi eru til þess að bærinn vaxi hraðfara.
9. gr.
Stjórnarráðið ákveður á ári hverju, hvar gera skuli skipulagsuppdrætti
og hve nær þeim skuli lokið.
10. gr.
Allur kostnaður við skipulagsuppdrætti greiðist að hálfu úr ríkissjóði, að
hálfu úr bæjar- eða hreppssjóði.
11. gr.
Stjórnarráðið semur reglugerð um alla gerð skipulagsuppdrátta, en fullnægja skulu þeir eftirfarandi atriðum:
a. Markað sje fyrir allri bagnýtingu bæjarstæðisins, fiskreitum utanbæjar'og
öðru landi, sem nauðsynlegt kann að vera fyrir atvinnurekstur bæjarins.
b. Á bæjarstæðinu skal glögglega sýnd skifting bygðar, hvar hús skuli bygð
samstæð, hvar i sundurlausum röðum og hvar dreyfð í smáhýsi. Þá skal og
sýnt, hvar byggja megi þrílyft hús eða, hærri, ef ráð er fyrir þeim gert. Þá
skal og eigi að eins markað fyrir götum, heldur og fremri og aftari húsalínum, torgum, leikvöllum og því líku. Á sjerstökum uppdrætli eða uppdráttum skal sýna skipulag frárenslis og vatnsveitu, að svo miklu leyti, sem gert
er ráð fyrir slikum mannvirkjum.
c. Við gerð skipulagsins skal vandlega tekið tillit til atvinnu bæjarbúa, heilbrigðis- og þrifnaðarnauðsynja, greiðrar umferðar, brunahæltu og fegurðar
bæjarins. Sjerstaklega skal þess gætt, að opinberum og öðrum lielstu byggingum sje smekklega skipað, að götur sjeu ekki með lengdarbungum, hafi
hæfilegan halla og lokist á smekklegan hátt. Fjarlægðir á milli húshliða í
ibúðargötum skulu að jafnaði miðaðar við það, að hornið miili lárjettrar
línu neðst úr gluggum íbúðarherbergja á aðalsólarhlið húsa og línu frá
næsta húsmæni, sem ber við loft, sje eigi meira en 26°, nema skipulag bygða
þorpsins eða halli á bæjarstæðinu geri það ókleilt, en ætíð skal miðað við
þá húshæð, sem skipulagsuppdráttur gerir ráð fyrir. Þá skal og leitast við, að
breytingar á bygða svæðinu skerði ekki óþarflega hagsmuni lóðareigenda.
d. Mælikvarði skipulagsuppdráttar skal eigi minni en 1 : 2000.
e. Skipulagsuppdrætti skal fylgja skrifleg lýsing, sem skýri frá öllum helstu atriðutn, sem varða skipulagið og eigi eru auðsæ af uppdráttum, eflir því, sem
reglugerð um uppdrætti ákveður.
Þar sem um smáþorp er að ræða, og lítil líkindi þykja til að þau taki
fljótum framförum, skal þó stjórnarráðinu heimilt að ákveða, að uppdrættirnir
sjeu nokkru einfaldari en hjer er gert ráð fyrir.
12. gr.
Þegar skipulagsuppdrætti er lokið, skal það opinber'ega auglýs!, og uppdrátturinn, ásamt lýsingu, hafður almenningi í bænum til sýnis, eigi skemur en t
Albt. 1921. A. (33. löggjafat ping).
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vikur. Eigendum þeirra húsa eða lóða, sem uppdrátturinn bieytir tiltínnanlega,
skal auk þess send skrifleg tilkynning um það samtimis. Skulu þeir hafa sent
athugasemdir sínar eða mótmæli til bæjarstjórnar eða hreppsnefndar áður en
sj'ningarfrestur er á enda. Þegar honum er lokið og leitað hefir verið álits byggingar- og veganefnda, þar sem slikar nefndir eru skipaðar, ræðir bæjarstjórn eða
hreppsnefnd málið og afgreiðir það, með tillögum sinum og athugasemdum, til
stjórnarráðsins, ásamt þeim skýrslum, sem fram hafa komið í málinu, eða eftirrit at þeim.
13. gr.
Eftir að skipulagsuppdráttur hefir verið lagður fram til sýnis fyrir almenning, má engin mannvirki gera, sem komi i bága við hann, nema stjórnarráðið hafi auglýst breytingar á honum.
14. gr.
Áður en skipulagsuppdrættir berast stjórnarráðinu, sknl það hafa skipað
3 manna skipulagsnefnd i Reykjavik, sem sje stjórninni til aðstoðar, er dæma
skal um skipulagsuppdrætti. í nefndinni skal eiga sæti einn fulllærður húsameistari, sem átt hefir kost á að kynna sjer sjerstaklega skipulag erlendra bæja,
einn verkfræðingur og kennarinn i heilbrigðisfræði við háskólann.
Nefndin er skipuð til 5 ára, en heimilt er að skipa sömu menn á ný i
nefndina.
Stjórnin ákveður hæfilega þóknun til nefndarmanna fyrir störf þeirra.
Þóknun til nefndarmanna og annar kostnaður við nefndina greiðist úr ríkissjóði.
15. gr.
Jafnóðum og skipulagsuppdrættir berast stjórnarráðinu, sendir það þá, ásamt fylgiskjölnm, skipulagsnefnd þeirri, sem ræðir um i 14. gr. Skal hún athuga
vandlega öll atriði skipulagsins og sjerstaklega allar þær breytingartillögur og athugasemdir, sem bæjarstjórnir eða hreppsnefndir senda með uppdráttunum, og
síðan gera rökstuddar tillögur um, á hvern hátt hún álítur skipulagi hvers bæjar
best ráðið til lykta. Tillögunum skulu fylgja uppdrættir, þar sem þess kann að
vera þörf.
16. gr.
Hafi skipulagsnefnd gert breytingar á skipulagsuppdrætti einhvers bæjar,
skal stjórnarráðið senda þær bæði þeim, sem skipulagsuppdráttinn gerðu, og hlutaðeigandi bæjarstjórn eða hreppsnefnd til umsagnar. t*á er Ieitað hefir verið endanlegra tillagna skipulagsnefndar, staðfestir stjórnarráðið skipulagsuppdráttinn, ef
það sjer sjer það fært, óbreyttan eða með þeim breytingum, sem það álítur, að
til bóta sjeu, og fær hann þá gildi sem lögmæt samþykt fyrir bæinn, þegar er
hann hefir veriö opinberlega auglýstur.
17. gr.
Heimilt er stjórnarráðinu að ákveða, að ákvæði laga þessara skuli taka
til kauptúns eða sjávarþorps, þótt ibúar sjeu þar færri en 500, ef hreppsnefnd
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óskar þess eða skipulagsnefud gerir lillögu um þaö og stjórnarráðinu þykir
sjerstök ástæða lil.
Eflirrit af uppdráttum yfir kauptún, svo og skipulagsuppdráttum, ásamt
lýsingum, er þeim fylgja, skal geyma í Pjóðskjalasafninu.

íll. Um breytingar á skipulagi bceja og eflirlil með þvi.
18. gr.
Ef eldur eyðir mörgum húsum samtimis i kauptúni eða sjávarþorpi, skal
bæjarstjórn (eða hreppsnefnd) tnfarlaust athuga, hvort ekki sje ástæða til þess
að gera skipulagsbreylingar á brunasvæðinu, og tilkynna stjórnarráðinu álit sitt
og óskir um það.
Hvort heldur sem bæjarstjórn æskir skipuiagsbreytingar eða ekki, skal
leita umsagnar skipulagsnefndar um málið.
Siðan úrskurðar sljórnarráðið, hvort breyta skuli skipulaginu eða ekki.
19. gr.
Nú vill bæjarstjórn færa út bæjarstæðið, eða að einhverju leyti breyta
þvi skipulagi, sem ákveðið er með skipulagsuppdrætti, og skal bún þá senda stjórnarráðinu beiðni um það, ásamt uppdráltum og upplýsingum, sem sýni Jjóslega,
hverrar breytingar er óskað og hver nauðsyn beri til hennar. Stjórnarráðið úrskurðar, hvort breyta skuli skipulaginu eða auka það, eítir að það hefir fengið
umsögn skipulagsnefndar um málið.
• 20. gr.
Nú hefir stjórnarráðið úrskurðað, að breyta skuli skipulagi bæjar eða
auka það, og skal þá, er um mikilvægar skipulagsbreytingar er að ræða, haga
framkvæmdum svo sem mælt er fyrir i 8. og 10.—15. gr, Smávægilegar breytingar staðfestir stjórnarráðið, ef meiri hluti skipulagsnefndar fellst á tillögur bæjarstjórnar. Allar skipulagsbreytingar skulu auglýstar opinberlega, nema þær sjeu
svo litilfjörlegar, að þær snerti að eins hagsmuni fárra manna. Ef svo er, nægir
að bæjarstjórn tilkynni þær brjeflega þeim, sem blut eiga að máli.
21. gr.
Skylt skal öllum bæjarstjórnum að geyma vandlega öll skjöl og uppdrætti, sein lúta að skipulagi bæjarins, og auka þá eða breyta þeim, jafnóðum
og bygðin eykst eða breytist, svo að ætíð inegi glögglega sjá, hversu bærinn er
bygður og öll veruleg mannvirki, sem gerð hafa verið.
22. gr.
Stjórnarráðið felur húsameistara eða öðrum manni, sem það telur hafa
nægilega sjerþekkingu á skipulagi bæja, að hafa eftirlit með byggingu hvers
kauptúns, sem skipulagsuppdráttur er samþyktur fyrir, eigi sjaldnar en á 5 ára
fresti. Hann skal rannsaka vandlega, hvort skipulagsákvæðum er fyllilega hlýtt
og hvort uppdrættir eru varðveittir, auknir og lagfærðir, svo sem vera ber. í
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þeini hscjum, þar sein ekki cr völ á hæfum inanni til þess starfs, skal það íramkvænit af eftirlitsmaniii sljórnarinnar. A ferðuin sínuni skal eftirlilsmaður eftir
föngum íeiðbeina byggingaruefndum og bæjaistjórnuin um alt, er að skipulagi
lýlur. Að lokinni efliilitsferð gefur hann stjórnarráðinu skýrslu um öll þau atriði,
sem áfátt kann að vera i hverjum bæ,
Kostnað við eftirlitið skal greiða úr ríkissjóði.
23. gr.
Xii kemur það í ljós við eftirlit eða á annan hatt, að skipulagsákvæði
eru brotin, og skal þá stjórnarráðið gera tafarlausa gangskör að því, að mannvirki þau, sem tvímælalaust fara í bága við skipulagið (svo sem bygt fyrir götu
eða á svæði, sem ákveðið var, að skyldi vera óbygt), sjeu riíin niður, nema um
hráðahirgða-mannvirki sje aö ræða, t. d. byggingu eftir bæjarbruna, sem stjórnarráðið hefir fallist á.
Kostnað þann, sem af slíkum breytingum leiðir, og skaðabætur skal
greiða úr hæjar- eða hreppssjóði.

IV. Um eignarnám og skaðabœlur.
24. gr.
Heimilt skal að taka lóðir og hús eignarnámi, ef þess gerist nauðsyn
vegna skipulagsins. Um framkvæmd eignarnámsins fer sem mælt er fyrir i lögutn
nr. 61, frá 14. apríl 1917, um framkvæmd eignarnáms.
25. gr.
Hús og lóðir, sem að meira eða minna leyti ónýtast við skipulagsgerð,
skal meta þannig, að jafnt tillit sje tekið til þess hagnaðar og óhagnaðar, sem
stafa kann af skipulaginu, og koma þá skaöabælur því að eins til greina, að
eign hafi í heild sinni rýrnað i verðmæti.
26. gr.

Hafi hús eða lóð lýrst svo
byggingar, getur eigandi krafist, að
og bærinn krafist þess, að honum
sem eru minni en svo, að nota inegi

mjög við skipulagið, að eigi inegi nýta til
öll fasteignin sje keypt eftir mati. Þá getur
sjeu seldar, eftir mati, afklippur af lóðum,
til byggingar.
27. gr.

Nú hefir skipulag breytl svo lóðum eða viðhorfi þeirra á byggingareilum,
að þær verða óhenlugar til afnota; þá skal bæjarstjórn eða hreppsnefnd leifast
við að fá samkomulag rnilli eigendanna um hentugii lóðaskiftingu á reitum. Ef
samkomulag næst ekki, getur bæjarstjórn eða hreppsnefnd krafist þess, að ný
lóðaskifting sje gerð, svo framlega sem 2/s eigenda eru því samþykkir og skipulagsnefnd styður málið.
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28. gr.
Allar skaðabætur, svo og þóknun til matsmanna, skulu greiðast úr bæjareða hreppssjóði, nema um yfirmat sje að ræða. Þó verður eigi krafist, að skaðabætur sjeu greiddar fyr en sú skipulagsbreyting kemur til framkvæmda, sem
skaðabæturnar eru goldnar fyrir.
29. gr.
Með lðgum þessum er úr gildi feld raálsgrein A. og B. í 6. gr. laga nr.
19, 20. okt. 1905, um byggingarsamþyktir.

(A. I, 12).

IV <1.

599. Breytfngartlllaga

við breytingarliliögu á þskj. 582 (Hlntafjelög).
Frá Magnúsi Pjeturssyni.
Við 2. Fyrir y^jsa skal koma:

’/3.

(A. XXVIII, 5).

Vd.

590. bög

um bifreiðaskatt.
(Afgreidd frá Nd. 12. maí).
1.
At bifreiðum, sem notaðar eru til mannflutuinga, skal árlega greiða i
skatt til ríkissjóðs 8 kr. af hverri hestorku vjelarinnar.
Sama gjald greiðist af reiðhjólum með hreyfivjel.
2.- gr.
Bifreiðar, sem eingöngu eru notaðar til tlutninga, greiða fjórðung gjalds
þess, er ræðir um i 1. gr.
3. gr.
Undanþegnar skatti þessutn eru bifreiðar erlendra sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi islenskir rikisborgarar.
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PSnn fremur eru undanþegnir þessum skalti vagnar, sem renna á spori
eða eru notaðir eingöngu af slökkviliði.
Stjórnarráðið getur undanþegið skatti þessnm bifreiöar, sem eingöngu
eru notaðar í opinberar þarfir.
4. gr.

Skattur þessi fellur i gjalddaga 1. júli ár hvert, i fyrsta skifti 1922, og
innheimtist af lögreglustjóra þar, sem bifreið eða bifhjól er skrásett. Gjaldskylda telst frá afhendingu bifreiðarmerkis, ef um nýskrásetta bifreið er að
ræða, en ella frá 1. júlí 1921, og reiknast skatturinn hlutfallslega fyrir párt úr
ári, hvort sem svo stendur á, að merki hefir verið afhent á gjaldárinu eða
gjaldskyld bifreið hefir ónýtst. Skatturinn telst aðeins fyrir heila mánuði,
þannig að 15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minna broti skal slept.
Skattinn skal sá greiða, sem er eigandi á gjalddaga eða siðast var eigandi,
ef bifreið er ónýtt.
Skafturinn hefir lögtakprjett, enda er bifreiðin að veði fyrir honum, og
gengur það veð fyrir öðrum veðum.
5. gr.
Lögreglustjórar innheimta skattinn, og fer um reikningsskil eftir þvi,
sem stjórnarráðið skipar fyrir.
Af skattinum skal stofna sjerstakan sjóð, sem landsstjórnin geymir.
Heimilt er að verja fje úr sjóðnum, eftir tillögum vegamálastjóra, til þess að
greiða aukakostnað, er af þvi stafar að gera slitlag á vegum utan kaupstaða
úr grjótmulningi, tjörusteypu eða öðru efni, er hæfir umferð bifreiða, þegar
slíkir vegir eru endurbygðir eða endurnýja þarf slitlag þeirra. Skulu þeir
vegir ganga fyrir, þar sem mest er umferð bifreiða.

(C. XXIV, 2).

E<1« .

501. Þiiigsályktuii

uni ábúö jaröa.
(Afgreidd frá Ed. 12. mai).
: Efri deild Aiþingis átyktár að skora á ríkisstjórnina afl undirbúa og
leggja fyrir næsta reglulegt Alþingi endurskoðsða ábúðarlöggjöf, og i sambandi
við það athuga, hvoit ekki sje tiltækilegt tið lögleiða erfðaábúð á jörðum, sem
eru ríkiseign.
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(A. XLV, 4)
Wd.

592, Brey(i„ífartillöt;ur

við frv. til laga nm heimild handa landsstjórninni til framkvæmda á rannsóknum til undirbúnings virkjunar Sogsfossanna.
Flutningsm.: Jón tíaldvinsson.
1. Við 2. gr.
Greinin falli burt.
2.

— 3. —
Greinin orðist svo:
Landsstjórninni er heimilað að greiða kostnað allan við störf
þau, er getur í 1. gr., úr ríkissjóði, en allur kostnaðurinn skal á
sínum tíma, ef virkjun fossanna kemst í framkvæmd, teljast með
virkjunarkostnaði þeirra.

(B. LVIII, 3).
Kd.

503. Breytliigartillagra

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna (þingskjal 430).
Erá fjárveitinganefnd.
Við 7. gr.
Síðari inálsliður orðast svo:
t*ó fá þeir kennarar við Stýrimannaskólann og Vjelstjóraskólann, er settir
voru haustið 1920, ekki launabætur þessar fyr en þeir verða skipaðir fastir
kennarar.

(B. III, 7).
Wd.

504. Acfndarállt

um frumvarp til laga um æfinlega erfingjarentu.
Frá fjárhagsnefnd.
Frumvaip. þeltaj ;sem komið er frá háttv. efri deiid, hefir nefndin albugað
og komist að þeirri niðurstöðu að ráða háttv. deild Lil aö samþykkja það óbreyll.
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Að vísu voru innan nefndarihnar nokkuð skiftar skoðanir um frumvarpið,
en meiri hlutinn leit svo á, að hugsun sú, er frumvarpið grundvallast á, væri
þess veið, að hennar vegna væri ekki ótyrirsvnju að láta það ná fram að
ganga, þrátt fyrir það, þó það hafi allmikinn útgjaldaauka íyrir ríkissjóð í tör
með sjer.
Alþingi, 12. maí 1921.
M. J. Kristjánsson,
formaður.
Sveinn Ólafsson.

Jón A. Jónsson,
fundaskrifari.
Jakob Möller.

Hákon J. Kristófersson,
framsögumaður.
Porl, Guðmundsson.

Pórarinn Jónsson.

(B. LVl, 5).
Wd.

596. Breytingartillaga

við frv. til laga um Stldveiðifjelag fslands.
Frá Gunnari Sigurðssyni.
Við 10. gr.
Greinin orðist svo:
Brot;gegn lögum þessutn varða sektura, alt að 50000 krónum.

(B. XVIII, 5).
Ed.

506. Kefndar&llt

um frv. tit laga um eignarnám á landspildu á Bolungarvikurmölum.
Frá allsherjarnefnd.
Frv. þetta er komið írá hv. Nd. og heimilar hreppsnefndinni í Hólshreppi
að láta taka eignarnámi landspildu á Bolungarvikurmölum. Frv. þetta er flutt af
hv. þm. Norður-ísafjarðarsýslu, eftir beiðni hreppsnefndar Hólshrepps. En meðan
málið hefir verið á ferðinni i þinginu, hafa komið óskir frá ýmsum mönnum í
Bolungarvik um, að málinu yrði frestað, og virðast óskir þessar bygðar á því:
1. Að eigendaskifti á landspildu þessari muni á allmörgum næstu árum ekki
geta orðið til hagsmuna fyrir Hólshrepp, heldur muni þau leiða til óhagfeldari kjara fyrir sjómenn og útgerðarmenn í Bolungarvik, þar sem lóðir
og malartaka muni hækka við eignarnámið.
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2. Að eignarnám þetta mundi leiða til stóraukinna fjárframlaga og útgjalda
fyrir Hólshrepp.
í annan stað liggur fyrir í málinu brjef frá biskupi, þar sem hann mælist lil, að rjettindi Vatnsfjarðarkirkju verði undanskilin eignarnámi, en fiv. er
orðað þannig, að einnig er heimild til þess. Þessi tilmæli biskups eru rökstudd við ítarlegt álit frá prófastinum i Norður-ísafjarðarsýslu, þar sem hann
skýrir svo frá, að Vatnsfjarðarkirkja, sem á helming vertolla af ofangreindum
mölum, hafi nú um 600 kr. í tekjur af þeim, og gerir prófastur ráð fyrir, að
tekjur þessar muni í framtiðinni vaxa að stórum mun. Það er þvi auðsætt, að
prófastur, sem hefir hag landssjóðs fyrir augum, telur, að hjer sje um verðmæta framtíðareign að ræða.
Þrátt fyrir mótmæli þau, sem komin eru frá ýmsum ibúum Bolungarvikur, teiur nefndin, að miklar líkur sjeu fyrir því, að hyggilegt sje fyrir Hólshrepp að
kaupa umrædda landspildu, sem nú mun að mestu eign erlendrar verslunar, og
er auðsælt, að verðmæti hennar og von um aukið verðmæli hennar byggist á því,
að hún liggur við brimbrjótinn, sem landssjóður hefír lagt mikið fje i og mikil
lendingarbót er að. Nefndin getur fallist á það, að Iíkur sjeu fyrir því, að Iandssjóði væri meiri hagur að þvi að halda rjettindum sinunr en selja þau nú, en
nefndin vill þó ekki ráða hv. deild til að undanskilja þau frá sölunni, þar sem
sveitarfjelag á hjer hlut að máli, sem mun leika mikill hugur á þvi að halda áfram lendingarbótum hjá brimbrjótnum, en það mundi hafa mikil fjárframlög i
för með sjer, og því sanngjarnt, að hreppurinn njóti einn ágóðans af þeim lendingarbótum, er hann kann að gera framvegis á þessum stað, en hins vegar gerir
nefndin ráð fyrir, að rjettindi landssjóðs verði sanngjarnlega metin, ef eignarnám fer fram. Rjett er og að taka fram, að allar bætur, sem hreppurinn kynni
að gera á iendingunni, koma landssjóði óbeinlínis til tekna, þar sem hjer er um
mjög fiskisælt kauptún að tæða. Samkvæmt þessu mælum vjer með því, að frv.
verði samþykt óbreytt, enda auðvitað, að þaö er á valdi hreppsnefndar, hvort
hún vill nota heimildina eða ei.
Alþingi, 12. mai 1921.
Sigurj. Friðjónsson,
formaður.

Sig. Eggerz,
fundaskrifari og ritari.

Jóh. Jóhannesson.

(B. LIII, 9).
Wd.

597. Breytingartillög-ar

við frv. til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
Flutningsm.: Jakob Möller.
1. Við 1. gr.
Fyrir »Landsbankinn« í annari línu komi:
ríkissjóður,
Alpt. 1821, A. (33. löggjafarþing).

180
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2. Við 2. gr.
Greinin falli niður.
3. Við 3. gr.
Greinin falli niður og greinatalan breytist samkvæmt því.
4. Við 4. gr.
a. Fyrir »1° o« í b-lið komi:
2%.
b. c-liðurinn orðist svo:
Ef seðlaútgáfan er yfir 7 og alt að 8 milj. kr., skal af þeim
hluta 8. miljónarinnar, sem ómálmtrygður er samkvæmt fyrirmælum
1. gr., greiða 1% lægri vexti en bankinn tekur sjálfur af útlánum, af
9. miljóninni, eða þeim hluta hennar, sem ómálmtrygður er, og því,
sem þar er fram yfir, greiðast fullir forvextir bankans.
5. Við 5. gr.
Aftan við 1. málsgr. bætist:
Má enn fremur áskilja, að endanlegt mat hlutabrjefanna skuli
fram fara eftir 2 ár, frá þvi er ríkissjóður leggur fram hlutafjáraukann.
6. Við 6. gr.
Aftan við greinina komi ný grein (er verður 5. gr.), svo hljóðandi:
Takist ekki samningar um hlutafjáraukningu bankans, samkv. 4.
gr., skal bankinn draga inn alla seðla sina á tímabilinu frá 1. mai 1922 til
enda leyfislima sins, þannig, að sem næst jafnbá fjárhæð seðlanna sje
tekin úr viðskiftaveltu á ári hverju, og hverfur seðlaútgáfurjettur sá, sem
þannig losnar, jafnóðum til rikissjóðs.

(A. XLI, 17).
Kd.

599. Breytlugartilltí^ur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.

I. Frá fjárhagsnefnd.
1. Við 2. gr.
a. tölul. 1. Fyrir »270000« (Fasteignask.) komi
b. — 2. Fyrir »650000« (Tekju- og eignarsk.) komi
c. — 5. Fyrir »100000« (Vitagjald) komi ,............
d. — 8. Fyrir »200000« (Áfengistollur) komi
e. — 9. Fyrir »500000« (Tóbakstollur) komi
f. — 11. Fyrir »1000000« (Vörutollur) komi............
g. — 17. Fyrir »800000« (Símatekjur) komi ...........
Aftan við greinina bætist nýr'liður:
Tóbakseinkasala
...........................................

kr. 210000
— 700000
— 140000
— 250000
— 600000
— 1200000
— 1000000
150000

Þingskjal 598
2. Við 3. gr.
4. tölul. (Tekjur af skipum) falli burt.
3. Við 4. gr.
1. og 2. tölul. falli burt, en í staðinn komi:
1. Tekjur af bönkum .......................................................
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kr.

250000

—

600

—

5000

II. Frá fjáveitinganefnd.
1. Við 12. gr. 10.
Nýr liður:
Styrkur til Axarfjarðar-, Fjalla- og Presthólahreppa,
til að vitja læknis ........................................................................
Styrknum skal skift milli hreppanna eftir tillögum
sýslunefndar. Þegar læknir sest að í Axarfjarðarhjeraði,
fellur styrkurinn niður.
2. Við 12. gr. 26. k.
Nýr liður:
Til væntanlegs berklavarnarfjelags
.............................
3. Við 12. gr. 27.
Liðurinn verður þannig:
a. Hluti ríkissjóðs af launum yfirsetukvenna kr.
30000
b. Dýrtíðaruppbót .............................................. —
10000

40000
III. Frá Birni Hallssyni.
Við 13. gr. B. III. 6.
Nýr liður:
Hróarstunguvegur ........................................................................

15000

IV. Frá jjárveitinganefnd.
1. Við 13. gr. C. 1. (Strandferðir).
Fyrir »300000« kemur ...............................................................
2. Við 14. gr. A. b. 5. (Húsabælur prestak.).
»6°'o« i aths. verður 4°/o.
3. Við 11. gr. A. b. 6. (Viðbót við eftirlaun).
Fyrir »8000« kemur
...............................................................
4. Við 14. gr. B. XII, 1. e. (Nánisstyrkur sveitastúlkna).
Fyrir »600« kemur.......................................................................
5. Við 14. gr. B. XIII. 3. (Byggingarstyrkur barnaskóla).
Liðurinn orðast svo:
Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, i kauptúnum
og sjávarþorpum og heimavistarskóla í sveitum o. s. írv.
V.Frá Stefáni Stefánssyni.
Við 14. gr. XIII. 3.
Athugasemd aftan við liðinn:
Af þessari upphæð má veita Glæsibæjarhreppi í Eyjafjarðarsýslu styrk til farskólabyggingar.

200000

10000
1000
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VI. Frá fjárveitinyanefnd.
1. Við 14. gr. B. XIV. a. (Lýðskólar).
A eftir »ríkissjóðsstyrksins« kemur:
Unglingaskólar í kaupstöðum og íjölmennum kauptúnum fá minni slyrk en sveitaskólar, að öðru jöfnu.
2. Við 14. gr. B. XIX. d.
Fyrir »Brands« kemur:
Guðbrandsdóttur.
3. Við 15. gr. 3. e. (Kaup á listaverkum).
Fyrir »3000« kemur
...............................................................
4. Við 15. gr. 3. e.
Nýr liður:
Til að semja skýrslur um safmð frá 1876
............
5. Við 15. gr. 4. (Náltúrufræðifjel.).
Fyrir »2500« kemur
...............................................................
6. Við 15. gr. 13. (Fornbrjefasafn).
»jafnóðum« fellur aftan af atbs.
7. Við 15. gr. 23. (Þórb. Pórðarson).
Liðurinn fellur niður.
8. Við 15. gr. 25. (Bj. Sæm.).
Fyrir »2000« kemur........................................................................
9. Við 15. gr. 51. (Einar Jónsson).
Fyrir »Listasafnsins« kemur:
listasafns síns.
10. Við 16. gr. 3. (Búnaðarfjelög).
Aftan við aths. kemur:
og varið lil verkfærakaupa og styrktar sameiginlegri
starfsemi innan fjelaganna.
11. Við 16. gr. 17.
Nýr liður:
Til Pórdísar Ólafsdóttur frá Fellsenda, til þess að
halda uppi i Dalasýslu kenslu i hannvrðum og öðrum
kvennafræðum................................................................................
12. Við 16. gr. 42. (Þór).
Fyrir »30000« kemur
.....................................................
...
VII. Frá Eiríki Einarssyni.
Við 16. gr. 44.
Nýr liður.
Uppbót á skurðgrefti i Miklavatnsmýri

kr.

4000

—

300

—

2000

—

1500

—

500

—

40000

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

1800

VIII, Frá Einari Porgilssyni.
Við 18. gr. II. e. 11. (Janus Jónsson).
í stað »500« komi
...............................................................

—

720
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IX. Frá fjárveitinganefnd.
Við 18. gr. f. 6.
Nýr liöur.
Til Daniels Jónssonar

...

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

kr.

200

X. Frá Jóni Baldvinssyni.
Viö 22. gr.
Greinin falli burt.

i

(B. LVI, 6).
ll'd.

509. Breytlngartfllögur

við frumvarp til laga nm Sildveiðifjelag fslands.
Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Aftan við 9. grein bætast tvær nýjar greinar, sem verða 10. og 11. grein:
a.

10. gr.

i

Ríkisstjórninni er heimilt að fresta framkvæmd þessara laga að nokkru
leyti eða öllu, ef hún telur það nauðsynlegt.

j

b.

í
1

11. gr.
Ákvæði þessara laga taka eigi til þegna annara rikja, að þvi leyti, sem
þau kynnu að koma i bága við millirikjasamninga.
Greinatalan brevtist eftir þessu.

(B. XXVI, 7).
>«1.

i

ÖOO.

Breytlngartlllaga

við frv. til laga um atvinnu við vjelgæstu á íslenskum inólorskipum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
11. gr. falli burt.
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(B. LXIV, 1).
!Wd.

601. Frinnvar,i

til laga iitn afsals- og veðmálabækur Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.

Flutningsmaður: Pjetur I’órðarsou.

1- gr.
Áður en iiðinn er mánuður frá staðfestingu laga þessara skal sýslumaðurinn i Mýra- og Borgarfjarðarsýslu gefa út áskorun til allra þeirra, er telja sig
eiga hlutbundin rjettindi yfir fasleignum í þeirri sýslu, þar á meðal rjettindi yíir
húsum, sem standa kunna á landi annars manns eða lóð, um að lilkynna þau
innan 18 mánaða frá útkomudegi þess eintaks Lögbirlingablaðsins, sem flytur
áskorunina fyrsla skifli, á skrifstofu sýslumanns og skila þangað skjölum þeim,
sem i 3. og 4. gr., sbr. 7. gr., segir, enda hafi þau skjöl ekki verið athent á
skrifstofu sýslunnar eftir 12. nóv. 1920.
2. gr.
Áskorun samkvæmt 1. gr. skal birla í Lögbirtingablaðinu, og auk þess í
2 blöðuni, sem gefin eru út í Reykjavík, og í 1 blaði í hverjum hinna kaupstaðanna, þar sem blað eða blöð eru gefin út, þegar birta á áskorun. Birta skal
áskorun þrisvar sinnum í hverju blaða þessara, með 3 mánaða bili milli hverrar
birtingar, Enn fremur skal festa áskorun upp í þinghúsi hvers hrepps í sýslunni.

3. gr.
Jafnskjótt sem skjöl þau, sem í 4. og 5. gr., sbr. 7. gn, segir, berast á skrifslofu sýslunnar, skal sýslumaður rita á þau vottorð um móttöku þeirra. Svo skal
hann og rita hjá sjer athugasemd um lilkynningar utn rjettindi, sem engin skjöl
fylgja. Að liðnum 18 mánaða freslinum, samkvæmt Í. gr., skal sýslumaður gera
afsals- og veðmálabækur af nýju, eftir gögnum þeim, sem honum hafa borist og
þinglýst hefir verið fvrir 12. nóv. 1920 eða þinglýst verður eftir þann lima, sbr.
10. gr., samkvæmt gildandi löguni, og geta þess við hvert skjal og tilkynningu,
bæði í afsals- og veðmálabók og registrum, ineð skirskotun til laga þessara, hve
nær því eða henni var veitt móttaka.
4. gr.
Sönnun fyrir eignarrjelti að fasteign skal færa ineð afsalsbrjefi eða öðrum skjölum, sem i þess stað koma, ef þess er kostur. Nú er það ekki unt, og
getur þá vottorö sýslumanns um það, að eignin sje vitanlega eign aðilja, komið
i staö heimildarskjals, enda skal skrá vottorðið i afsals- og veðmálabækur og
gela þess i registrum. Nú er hvorugra þessara gagna kostur, og er aðilja þá rjell
að leita eignardóms að eigninni, og skal mál í því skyni fara eftir fyrirmælum
9. og 10. gr. laga nr. 46, 10. nóv. 1905, að undanteknum sjerstöku ákvæðunum
i greinum þessum um hefð.
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o. gr.

\

Nú telur maður sig hafa takmörkuð hlutbundin rjeltindi yfir lasteign, og
skal hann þá sanna þau með frumriti skjals þess, sem rjettindin hafa verið skráð
á, ef grundvallarregiur tilsk. 9. febr. 1798 og laga nr. 18, 4. nóv. 1887, 7. gr., taka
til þess. Ef rjettindin hafa verið skráð á skjai annars eðlis, má sanna þau nieð
eftirriti, staðfestu af þar lil hæfum ernbættismanni. Ef skjal telst glatað, er rjett
að leita ógildingardóms, svo sem lög mæia, og verður þá sá dómur heimildarskjal. Nú verður ekki svo með farið, og er aðilja þá rjett að höfða mái gegn
eiganda fasteignar eða öðrum, sem vefengir rjett hans, til viðurkenningar rjettindum sínum, og kemur viðurkenningardómur þá í stað heimildarskjals.
6. gr.

Rjetlindi þau, er þinglýsa þarf að lögum og aðili hefir ekki baldið við
1 lögum þessum samkvæmt, með þvi að tilkynna eignarrjett sinn eða fá vottorð
sýslumanns um hann samkvæmt 4. gr., með því að skila skjali samkvæmt 4. og
5. gr. eða taka út stefnu til ógildingardóms, eignardóms eða viðurkenningardóms,
samkvæmt sömu greinum, áður en liðinn er 18 mánaða fresturinn eftir 1. gr.,
skulu víkja fyrir rjettindum, sem stofnuð voru fyrir 12. nóv. 1920 og haldið hefir
verið við lögum þessum samkvæmt, nema sannað verði, að eigendur rjettindanna
j hafi vitað um rjettindi þau, er ekki hefir verið haldið við með ofannefndum hætti.
j Um innbyrðis afstöðu rjettinda, sem ekki hefir verið haldið við samkvæml lögj um þessum og þinglýsa þarf, ög uin afslöðu þeirra gagnvart slíkum rjettindum,
stofnuðum eftir 12. nóvember 1920, fer samkvæmt tilsk. 24. apríl 1833 og opnu
hrjefi 28. apríl 1841, þannig að framvísun skjals, vottorð sýslumanns samkvæmt
l 4. gr. og afhending ógildingardóms eða viðurkenningardóms, sbr. 4. og 5. gr.,
j skifta sama máli sem innritun skjals eða þinglýsing (sbr. 10. gr.), svo sem við á.
!
j
7. gr.
!
Akvæði undanfarandi greina taka og til rjettinda yfir skiputn, samkvæmt
í II. kap. siglingalaga, rir. 56, 30. nóv. 1914, sjálfsvörsluveðs í lausafje og annara
i rjettinda, sem þinglýsa þarf og bókuð eru í afsals- og veðmálabækur.
8. gr.
í áskorun samkvæmt 1. gr., shr. 2. gr., skai einnig skorað á alla þá, sem
3 hafa í vörslum sínum gildandi skrár eða önnur gildandi gögn, þar sem ákveðin
j eru landamerki milli jarða í Mýra- og Borgarfjarðarsýsiu, að skila þeim á skrifJ stofu sýslunnar innan loka 18 mánaða frestsins samkvæmt 1. gr. Skal sýslumaður
j síðan gera landamerkjabækur sýslunnar eftir framkomnuin gögnum. Nú koma
gögn ekki fram áður en frestur er liðinn, og skal þá ákveöa merki samkvæmt
j fyrirmælum landamerkjalaganna.

j
!

9. gr.
Ríkissjóður greiðir kostnað af birtingum áskorunar samkvæint 2. gr. og
endurnýjun afsals- og veðmálabóka og landamerkjabóka.
Dómsmálaráðherra skal beimilt að veita þeim, sem mál kunna að höfða
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til ógildingar eða viðurkenningar samkvæmt 4. og 5. gr., sbr. 7. gr., undanþágu
frá greiðslu rjetlargjalda i hjeraði.
10. gr.
Ekki skal þinglýsa skjölum (sbr. 4., 5. og 7. gr.) af nýju, sem bera það
með sjer, að þeim hafi verið þinglýst fyrir 12. nóv. 1920. Önnur skjöl skal innrita og þinglýsa þeini á kostnað aðilja, ef hann óskar þess, gildandi lögum
samkvæmt.

Greinargerð.
12. nóvember f. á. brann íbúðarbús sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. Brunnu þar meðal annars afsals- og veðmálabækur lögsagnarumdæmisins, nema registur við afsals- og veðmálabækur Borgarfjarðarsýslu. Um
eignir í Mýrasýslu er þvi alls ekki hægt að láta af hendi veðbókarvottorð, og er
mönnum þvi ómögulegt að fá lán út á fasteignir sínar eða að hagnýta sjer þær
i viðskiftum, svo sem venja er til. í Borgarfjarðarsýslu munu að visu verða veitt
veðbókarvottorð eftir registrinu, en eftirrit úr bókunum er auðvitað ekki unt að
gefa. Er það oft stórbagalegt, og registrið vfirleitl ekki fullnægjandi lil þess að
staðreyna, hvernig rjettindum yfir tasteignum er varið. Það er því alveg óumflýjanleg nauðsyn, að bækur þessar verði endurnýjaðar svo fljótt, sem kostur er á.

Um 1.-3. gr.
Til þess að koma upp nýjum veðmálabókum er fyrsta skilyrðið, að sannprófa, hverjir eigi rjettindi yfir eignum þeiin, sem bækurnar eiga að greina, bvort
sem þau rjettindi eru eignarrjettur eða takmörkuð hlutarjettindi. En þetta verður
varla sannreynt með öðru raóti en að skora á alla, sem slík rjettindi telja sig
eiga, að gefa sig fram innan ákveðins tima. Enda þótt menn bafi ekki fyrirgert
rjettindum sínum, þótt þeir gefi sig ekki fram, eins og t' d. kröfuhafar í búum,
er ekki gefa sig fram áður en frestur er liðinn, þá virðist íjett að bafa alla varúð, svo að sem minst hætta verði á því, að menn lýsi ekki rjettindum sinum,
og ákvæði 6. gr. komi þvi niður á þeim. Birtingaraðferð sú, sem bjer er stungið
upp á, ætti að veita tryggingu fyrir þvi, að áskorunin fari ekki frambjá þeiin,
sem þurfa að sjá hana. Auðvitað er þó aldrei unt að ábyrgjast, að slikt geti ekki
komið fyrir.
Tilkynningar gela komið um rjettindi, en engin skjöl fylgt, einkum um
eignarrjett, því að enn mun vera svo, að alimargir jarðeigendur hjer á landi —
og þá líklega líka í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu — bafa ekki neina skriflega
eignarheimild.
Um 4. og 5. gr.
Pað er auðvitað aðalatriðið að ná f heimildarskjöl þau, sem þinglýst
befir verið áður en hruninn varð. En vera má, að þau skjöl sjeu nú ekki öll til
í frumriti, og ekki einu sinni tif í eftirriti, meðal annars af þvi, að nienn bafa
treyst þvi, að þeir gætu, ef þörf gerðist, fengið eftirrit úr veðmálabókum. En ef
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frumrit er glatað og eftirrit er ekki til eða stoðar ekki, eins og á sjer stað um
viðskiftabrjpf, eða sýslumaður treystist ekki að votta eignarrjett manns, ef eignarrjettur er, þá verður venjulega ekki annars kostur en áð leita ógildÍDgardóms
á skjalið, svo sem ef veðskuldabrjef er, eða viðurkenningardóms, svo sem ef ítak
er eða leigurjettur, sem þinglýsa þarf lögum samkvæmt.
Um 6. gr.
Eins og fyrr er tekið fram, er áskorun samkvæmt 1. gr. ekki »præklusiv«.
Sá, er ekki kemur fram með skjöi sin eða tilkynnir ekki rjettindi sin, hefir ekki
þar með mist þau. En ef þau fá ekki samrýmst öðrum rjettindum, sem haldið
heflr verið við samkvæmt ákvæðum 4 , 5. og 7. gr., þá verða þau að vikja, t. d.
1. veðrjettur fyrir 2. veðrjetti með uppfærslurjetti, veðrjeltur fellur niður gagnvart kaupanda, sem ekki veit um veðrjettinn og haldið hefir sinum rjetti við, o.
s. frv. Ef þar á móti t. d. 2 veðrjettir hvíla á jörð og hvorugum er haldið við
samkvæmt lögum þessum, þá er undir því komið, hvor verður fyrri til að gera
hann gildandi siðar, því að sá gengur fyrir, sem fyrri verður, samkvæmt giidandi
lögum. Samskonar verður um rjettindi, sem stofnuð eru eftir 12. nóv. 1920 og
siðasttöldu rjetlindin, sem fyrir þann tíma voru stofnuð, en ekki hefir verið við
haldið. Rjettindi, sem lögum samkvæmt hefir ekki þurft að þinglýsa, t. d. sumar
tegundir lögveðs, slanda vitanlega alveg óhögguð, þrátt fyrir ákvæði þessa frumvarps.
Það virðist ómögulegt að koma upp áreiðanlegum afsals- og veðmálabókum, nema farið sje svo að sem lagt er til í þessari grein. Að öðrum kosti mundi
aldrei verða unt að gefa út veðbókarvottorð, sem treystandi væri, að minsta kosti
ekki í Mýrasýslu, því að sjaldan eða aldrei væri örugt, að enginn kæmi síðar,
sem kallaði sjer rjett vfir fasteign þeirri, sem t. d. selja ætti eða veðsetja. En
með því skipuiagi, sem hjer er stungið upp á, geta veðbókarvottorðin oiðið svo
trygg sem þau eru alment, því að þau rjettindi, sem ekki eru trygð samkvæmt
lögum þessum, þegar vottorð er gefið, verða þá þeim, er fá rjett yfir eigninni
síðar, ekki fremur til baga en önnur óþinglesin rjettindi verða alment.
Ákvæði þessarar greinar virðast alls ekki brjóta bág við 63. gr. stjórnarskrárinnar. Prátt fyrir fyrirmælin um friðhelgi eignarrjettarins hefir aldrei verið
vafi um það, að lögmætt væri að gefa út innköllun tii skuldheimtuinanna í búum,
að viðlögðum kröfumissi, ef þeim væri ekki lýst innan ákveðins tíma. Sama er
að segja um vogrek og fundið fje. Eignarrjettur og önnur rjetlindi vfir því tapast,
ef eigandi gefur sig ekki fram innan ákveðins tíma. Og lijer er jafnmikil nauðsyn fyrir hendi og í dæmum þeim, sem nefnd voru, og rjeltarskerðingin ekki
meiri, heldur minni.
Uin 7. gr.
Um rjettindi yfir skipum, sem þinglýsa skal eftir II. kap. siglingalaganna,
sjálfsvörsluveð i lausafje og önnur rjettindi, sem þinglýsa skal og bóka, virðist
sama regla verða að gilda sem um önnur rjettindi, þau er nefnd bafa verið. Ef
gera þarf nýjar skipaskrár, þá verður að fara þar um eítir svipuðum reglum sem
gert er ráð fyrir um registur við afsals- og veðmálabækur.
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Um 8. gr.
Það er líka nauðsynlegt, að landamerkjabækurnar verði endurnýjaðar
sem fyrst. En til þess þarf að fá þau gögn, sem til eru um það efni. Afleiðing
af því, ef menn skila ekki þeim gögnum, verður sú, að þá kveður sýslumaður
aðilja fyrir dóm, og landamerkjamál verður byrjað á kostnað aðilja, nema samkomulag verði um landamerki. Með því að menn vita, að þessi verður afleiðingin, ef landamerkjagögnin koma ekki fram, þá má vænta þess, að þau komi,
sem til eru.

Um 9. gr.
Þarf ekki að skýra.
Um 10. gr.
Þau skjöl, sem sýna það, að þau hafa verið þinglesin, virðist alls engin
ástæða til að þinglýsa af nýju. Þar á móti er jafnsjálfsagt, að skjöl, eldri en 12.
nóv. 1920 og óþinglesin, verði þinglesin, ef aðili óskar þess, enda verður annars
ekkert tillit tekið til þeirra, þegar veðmálabækurnar verða gerðar af nýju.

(B. LVIII, 4).

Ed.

002. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna.
(Eftir 3. umr. i Nd.).
1. gr.
Bæjarfógetinn á Siglufirði skal hafa sömu laun og sýslumenn i lægra
launaflokki, sbr. launalögin, 11. gr. 3. málsgrein.
Fjórða málsgreinin fellur burt.
2. gr.
Við 15. gr. launalaganna (Póstmenn) bætist ný málsgrein, svo hljóðandi,
Dyravörður hefir að árslaunum, auk ókeypis húsnæðis, Ijóss og hita, 1500 kr.
3. gr.
í 19. gr. (Skógrækt) verður 2. málsgrein þannig:
Skógarverðirnir á Vöglum og Hallormsstað og skógarvörðurinn í Árness-,
Rangárvalla- og Vcstur-Skaftafellssýslu hafa að árslaunum 1200 kr.
4. gr.
Við 23. gr. (Háskólinu) bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Dyravörður hefir að árslaunum, auk ókeypis húsnæðis, ljóss og hita, 1600 kr.
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5. gr.
Byrjun 2. málsgreinar í 26. gr. (Eiðaskólinn) orðasl svo;
Við skólann skulu vera 2 kennarar, og hafa þeir að byrjunarlaunum 2000
kr. á ári o. s. frv.
6. gr.
Önnur málsgrein í 28. gr. (Stýrimannaskólinn og Vjelstjóraskólinn)
orðast svo:
Kennarar við skóla þessa hafa að byrjunarlaunum 3000 kr. á ári, en
launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr., upp í 4200 kr.
7. gr.
Launahækkanir þær, er um ræðir i lögum þessum, gilda frá 1. jan. 1921.
Þó fá þeir kennarar við Stýrimannaskólann og Vjelstjóraskólann, er settir voru
baustið 1920, ekki launabætur þessar fyr en þeir verða skipaðir fastir kennarar.

(B. XXXII, 9).
Wd.

603. Frumvarp

til laga um breytingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. gr.
77. gr. fátækralaganna frá 10. nóv. 1905 skal orða þannig:
Ef þurfalingur fer eftir læknisráði á sjúkrahús, annað en holdsveikraspitala, þá greiðir framfærslusveit hans 2/5 hluta meðlagskostnaðarins, þar
með talin lyf og læknishjálp, þó aldrei yfir 400 krónur á ári. Að öðru leyti
greiðist kostnaðurinn úr rikissjóði, en aldrei nema fyrir 4 sjúklinga á ári úr
sama sveitar- eða bæjarfjelagi. Um berklaveika sjúklinga fer eftir því, sem
ákveðið verður i lögum um varnir gegn berklaveiki, að svo miklu leyti, sem
þau lög koma í bága við þessa grein.
Engan þann styrk, sem veittur er fyrir sjúkrahúsvist, en undir bann
telst lyf og læknishjálp, má skoða sem sveitarstyrk.
2. gr.
A 78. gr. oíannefndra laga skulu verða þessar brevtingar:
1. Fyrir orðin »200 kr. um árið« skal koma:
400 kr. um árið, þó ekki yfir 2/s hluta styrksins.
2. »200 kr.« á siðari staðnum i greininni falli burt.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
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(A. XX, 5)..

!<1.

«04. Eöií

uni afstöðu foreldra til skilgetinna barna.

(Afgreidd frá Nd. 13. maí).

I. kap.
Um það, hver börn sjeu sfcikjefin.

1. gr.

Pau börn eru skilgetin, sein fæðast i hjónabandi eða eftir hjónabandsslit á þeim tima, að þau geta verið getin i hjónabandinu, enda sje ekki vefengt
á þann hátt, er síðar segir, að þau sjeu skilgetin.
2. gr.
Faðerni verður aðeins vefengt af eiginmanni, barninu sjálfu, eða, að
eiginmanni iátnum, af þeim erfingja hans, er gengur jafnhliða eða næst barninu
að erfðum eftir hann.
3. gr.
Nú vefengir eiginmaður, að barn konu hans sje skiigetið, og skal hann
þá höfða mál gegn lögráðamanni barnsins áður en B mánuðir eiu liðnir frá því,
að honum var kunnugt um fæðingu þess, enda hafi hann ekki gengist við barninu eflir fæðinguna.
Nú næst ekki til lögráðamanns, eða hann er, að dómi hjeraðsdómara,
ekki fær um að gæta rjettar barnsins, og skal þá dóniari setja þvi svaramann
á rikiskostnað.
Nú er eiginmaður sviftur lögræði vegna vitskerðingar eða fávits, og gengur þá lögráðamaður í hans stað.
4. gr.
Nú er eiginmaður látinn, en málshöfðunarfrestur þó ekki iiðinn, og getur
þá sá, er gengur jafnhliða eða næsl barninu að erfðum eftir hinn látna, höfðað
vefengingarmálið innan 6 mánaða frá því, að hann fjekk vilneskju um fæðingu
barnsins og dauða eiginmanns, enda hafi eiginmaður ekki gengist við barninu
eftir fæðinguna.
5. gr.
Barn getur stefnt eiginmanni móður sinnar til vefengingar faðerninu, eða,
að honum látnum, þeim erfingja hans, er gengur jafnhliða þvi eða næst að erfðum eftir hann.
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Nú er barnið ólögráða vegna æsku, eða s\ift lögræði vegna vilskerðingar
eða fávits, og getur lögráðamaður þess þá böfðað málið.
6. gr.
Dómara ber af sjálfsdáðum að leita allra sannana utn faðerni .barnsins,
þar á meðal skýrslu móður. Játning aðilja kemur að eins til greina sém sönnunargagn. Aðildareiður er óheimill.
Málið skal reka innan luktra dyra, nema háðir aðiljar sjeu á annað sáttir.
"• gr.
Dómkrafa stefnanda verður því að eins tekin til greina, að telja megi
víst, að barnið geti eigi verið getið af eiginmanni móður þess.
Nú hefir eiginmaöur höfðað málið, og má þá dæma það honum í vil,
þótt eigi standi svo á, sem getur i næstu málsgrein á undan, ef barnið er getið
áður en hjónin voru gefin saman, eða eftir að hjónin skildu að borði og sæng,
enda sjeu líkur til þess, að hjónin hafi eigi haft samfarir á þeim tíma, er barnið
getur verið getið.
8. gr.
Nú er barn, er 1. gr. laga þessara tekur eigi til, skilgert samkvæmt 37.
eða 38. gr. laga um afstöðu foreldra til óskilgetinna' barna, og telst það barn
þá skilgetið.
9. gr.
Nú er barn getið eða fætt i hjónabandi, en hjónabandið er siðar dæmt
ógilt, og helir barnið þá öll rjettindi skilgetins barns gegn foreldrum sinum.
Nú var annað foreldranna grandalaust um ógildingarástæðuna, er barnið
var getið, og hefir það þá öll rjettindi foreldris gagnvarl barninu, sem skilgetið væri.

II.
Framfœrsla og uppeldi.
10- gr.
Skylt er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig, að framíæra börn
sin þangað lil þau eru 16 ára gömul.
11. gr.
Skylt er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig, að uppala börn sin
þangað til þau eru 16 ára gömul.
Sjerstaklega ber foreldrum að afla börnum sinum lögmæltrar fræðslu og
að innræta þeim iðjusemi og siðgæði.
12. gr.
Skylt er stjúpforeldri að framfæra og uppala stjúpbarn sitt, svo sem
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barnið væri skilgetið barn þess, enda hafi stjúpforeldri eigi skiiið við eiginkonu
sína eða eiginmann að lögum og barnið fylgt foreldri sínu.
13. gr.
Nú eru foreldrar, vegna etnaskorts, eigi færir um að inna lögmælta framfærslu og uppeldi af hendi, en börnin eiga eignir, og iná þá verja eignum barnanna þeim til framfærslu og uppeldis, meðan fjárbrestur bagar foreldrana.
Nú vill lögráðamaður barns eigi láta fje þess laust, því til framfærslu eða
uppeldis, og leggur þá valdsraaður úrskurð á ágreininginn.
14.
Nú eru hjón skilin að samvistum, án þess að hafa fengið leyfi til skilnaðar að borði og sæng, og annað þeirra fullnægir ekki lögmæltri framfærslu- og
uppeldisskyldu sinni, og getur þá hitt hjónanna, eða annar lögráðamaður barnanna, krafist úrskurðar valdsmanns um meðlag með þeim börnum, sem á vegum
þess eru.
Sje það foreldri, sem krafið er meðlags, heimilisfast eða statt hjer á landi,
skal leita valdsmanns þess um úrskurðun meðlagsins, en ella valdsmanns þess
foreldris eða lögráðamanns, er meðlagskröfuna gerir.
Meðlagsupphæðin fari eftir högum beggja foreldra. Meðlagið greiðist fyrirfram fyrir ’/s ár i senn. •
Meðlagsúrskurði má breyta, ef hagur foreldris eða barns breytist að mun.

15. gr.
Nú hefir annað foreldri yfirgefið hitt, án þess leyfi til skilnaðar að borði
og sæng hafi verið fengið, eða það hefir valdið samvistaslitum á annan ólöglegan
hátt, og getur þá hitt foreldrið, auk meðlags með börnunum samkvæmt næstu
grein á undan, krafist úrskurðar valdsinanns um meðlag með sjer af hendi þess,
er samvistaslitunum olli.
Meðlagsupphæðin fer eftir högum beggja, enda má breyta meðlagsúrskurði,
ef hagur aðilja breytist að mun.
Meðlagið greiðist fyrirfram fyrir einn mánuð í senn.
16. gr.
Nú hefir foreldri verið gert að greiða meðlag samkvæmt 14. eða 15. gr.,
en það innir meðlagið eigi af hendi, og getur þá meðlagsþegi eða lögráðamaður
hans gengið eftir meðlaginu, með sama hætti og heimta má meðlag með óskilgetnu barni.
Nú hefir dvalarsveit greitt meðlag samkvæmt 14. eða 15. gr., og getur
hún þá látið taka það lögtaki hjá framfærsluskyldu foreldri, eða krafið frainfæislusveit þess um endurgreiðslu meðlagsins. Greiði framfærsluskyldur eigi meðlagið, telst það fátækrastyrkur honum til handa.
17. gr.

Nú eru hjón skilin að samvistuin, án þess að leyfi til skilnaðar að borði
og sæng hafi verið fengið, og getur konan þá krafist þess, að valdsmaður banni
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eiginmanni hennar að raska sameign þeirra, meðan þau eru óskilin að borði og
sæng eða að lögum.
Valdsmaður getur heimtað, að viðlögðum alt að 10 kr. dagsektum, að
eiginmaður láti sjer í tje innan tiltekins tínia sundurliðaða skýrslu, að viðlögðum
drengskap, um allan hag fjelagsbúsins.
Nú hefir valdsmaður orðið við beiðni húsfreyju og eiginmanni verið
birt bann valdsmanns, en eiginmaður brotið það, og varðar það hann þá alt að
tveggja mánaða refsingu við venjulegt fangaviðurværi, enda liggi eigi þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum.
Mál samkvæmt næstu málsgrein á undan sæta meðferð almennra lögreglumála, enda sje eigi um sviksamlegt athæfi að ræða.
18. gr.
Nú hefir foreldri verið skyldað til að inna af hendi meðlag samkvæmt
14. eða 15. gr., en ókunnugt er um verustað þess, og getur þá meðlagsþegi eða
lögráðamaður hans krafist fulltingis lögreglustjórnar til þess að leita uppi verustað foreldris.
Þá getur meðlagsþegi eða lögráðamaður hans og neytt 60. gr. fátækralaganna, þegar svo stendur á, sem þar er lýst.
Nú fer framfærsluskylt foreldri af landi burt og hefir eigi sett slíka
tryggingu, sem getur í nefndri fátækralagagrein, og getur meðlagsþegi eða lögráðamaður hans þá heimtað lögtak á gjaldkræfum og löghald fyrir ógjaldkræfum
meðlagskröfum í eignuin foreldris hjer á landi.
19. gr.
Foreldrar skulu, svo sem þeir eru færir um, ala önn fyrir börnum
sínum 16 ára og eldri, og mega börnin ekki verða sveitarþurfar meðan þau
eiga foreldri á lífi, sem er þess umkomið að annast þau.
Söm er skylda barns gagnvart foreldri.

III. kap.
Foreldravald.
20. gr.
Foreldrar ráða báðir saman, sjeu þeir samvista, verustað barna sinna
og öðrum persónulegum högum þeirra. Slíkt hið sama gildir um stjúpforeldri,
meðan stjúpbarnið er á framfæri þess.
Nú greinir foreldra, sem eru samvistum, á um einhverja ráðstöfun viðvíkjandi börnunum, enda valdi hún fjárframiögum, og ræður þá það hjónanna,
er leggja vill fram fje til hennar af sjeieign sinni, eða framfærir aðallega heimilið
og gætir rjettar barnanna, að því leyti, er þá ráðstöfun snertir.
Umráðarjettur foreidra yfir börnunum helst þangað til börnin verða 16
ára gömul og nefnist foreldravald, enda er foreldrunum frjálst að halda börnunum til hlýðni með valdi.
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Foreldrar mega fela öðrum að lara með þetta vald sitt um stundarsakir
eða um óákveðinn líma, en eigi til fullnaðar. Hins vegar getur alinannavaldið
svift foreldri valdi vflr börnum þess, að svo miklu leyti sem lög levfa.
21. gr.
Nú eru hjón skilin að samvistum, án þess að leyfi hafi verið fengið til
skilnaðar að borði og sæng, og ræður þá hvort foreldri þeim börnum, sem á
vegum þess eru.
22. gr.
Nú fer barn í leyfisleysi af heimili foreldris eða húsbónda, og getur þá
heimilisráðandi sótt barnið með valdi og, þurrt á að halda, krafist fulltingis iögreglustjórnar til að ná barninu á sitt vald.
Nú heldur maður barni fyrir foreldri, og getur foreldrið þá höfðað mál
gegn þeim manni, til þess að hann láti barnið laust, eða, eftir atvikum, krafist
fulltingis fógeta til að ná barninu.
23. gr.
Nú verður barnið brotlegt gegn almannavaldi eða einstaklingi, og fer þá
uin ábyrgð foreldris á broti barnsins, hvort heldur til refsingar eða skaðabóta,
eftir almennum reglum.
24. gr.
Nú er lieilsu eða höguin barns þannig varið, að ástæða er lil að ælla,
að það verði ósjáltbjarga eða kunni ekki með fje að fara, og geta íoreldrar þá,
báðir saman eða hvor í sínu lagi, ákveðið í erfðaskrá, að geyma skuli arf
harnsins eflir þá, annan eða báða, svo sem fje þeirra, sem ófjárráða eru.
Nú kemur slik erfðaskrá fiam eftir látið foreldri, og skal skiftaráðandi
þá þegar i stað hlutast til uin, að lögráðamaður taki við eifðafjenu fyrir hönd
eiganda, enda fer upp írá því um meðferð fjárins eins og fje þeirra, sem ófjárráða eru.
25. gr.
Nú verður sú breyling á högum eiganda erfðafjárins, að óhætt þvkir að
feia honuin meðferð þess, og getur stjórnarráðið þá úrskurðað, að sleppa skuli
tjenu við hann.

IV. kap.
Ýmisbeg ákvœði.
26. gr.
Fuilkomin sjereign er með foreldri og barni, enda varða fjárskyldur
annars eigi hitt, umfram það, aem getur í 13. og 19. gr.
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27. gr.
Um nafn barns, ríkisfesti, þingfesti, sveitfesti og sóknfesti fer að lögum.
28. gr.
Lög þessi raska í engu skyldu foreldra gagnvart fátækrastjórn, til að
framfæra og uppala börn sin.
29. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin D. og N. L. 5. 2. 32, og orðin
askilgetin eða óskiigelin« í 1. máisgr. 4. gr. fátækraiaganna, nr. 44, 1905, ogorðið
«skilgetin« í 2. máisgr. sömu lagagreinar, svo og öli önnur ákvæði, er koma i
bága við lögin.
30. gr.
Lög þessi ganga í giidi 1. jan. 1922.

(A/I, 13).

Ed.

605. l'rumvarp

til laga um hlutafjelög.
(Eftir 3. umr. i Nd.).
Sambljóða þskj. 581 með breytingunum á þskj. 582 og 589.

(B. LIX, 2).

JEd.

606. Nefndarálit

um frv. til taga um útflutningsgjald.
Frá fjárhagsnefnd.
Eins og tekið er fram í greinargerð fyrir frv. mun ekki tiltækilegt, vegna
þarfa ríkissjóðs, að fella niður útflutningsgjald að þessu sinni, þótt sú muni bafa
verið tilætiun stjórnarinnar í þingbyrjun, og að skoða verði útflutningsgjald, nema
þá mjög lágt, óheppilegan tekjustofn.
Tekjur af frv. eru áætlaðar 250—300 þús. kr., og er nefndin í engum
vafa um, að þeirra er brýn þörf; hún litur einnig svo á, að gjaldi þe>su sje svo
Alpt. 1921, A. (33. löggjafarþing).
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í hóf stilt í frv., að ekki geti talist varhugavert að láta það ganga fram, euda
samskonar gjald, og jafnhált, nú i slimpilgjaldslögunum, sein þar á að falla niður.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykt óbreytt.
Alþingi, 13. maí 1921.
Sig. Eggerz,
form.

Guðm. Ólafsson,
skrifari og framsögum.

Björn Kristj ánsson.

Guðjón Guðlaugsson.

Sigurjón Friðjónsson,
með fyrirvara.

(B. LVI, 7.)
líil.

007. Breytlng'artlllöffur

við frv. til laga um Sfldveiðifjelag íslands.
Flutningsmenn: Jón Baldvinsson og Magnús Jónsson.
1. 1. gr. orðist svo:
Hver sá, er veiða vill í landhelgi síld til útflutnings, eða verka útflutningssild i landi eða landhelgi, skal hafa til þess sjerstakt leyfi frá ríkisstjórninni,
þó með þeim undantekningum, sem lög þessi ákveða. Ríkisstjórnin ákveður
árlega og auglýsir, hve næv umsóknir um slík leyfi skuli vera komnar í
hennar hendur.
2. 2., 3. og 4. gr. falli burt.
3. 7. gr. orðist svo:
Fjelagið getur, með samþykki rikisstjórnarinnar, ákveðið, hve mikla síld megi
veiða til útfiutnÍDgs árlega. Nánari fyrirmæli um takmörkun sildveiöinnar
heyra og undir samþykki ríkisstjórnarinnar.
4. 8. gr. falli burt.
5. Á eftir 9. gr. komi 5 nýjar gr.:
a. Rikisstjórnin hefír á hendi sölu og útflutning á allri síld, sem Síldveiðiijelag íslands hefir umráð yfir samkvæmt lögum þessum og reynist útflutningshæf eða er ekki breytt í aðra vöru innanlands.
b. Ríkisstjórnin getur skipað einn mann eða fleiri til þess að sjá um sölu
og útflutning síldar fyrir sína hönd, og sett með reglugerð eða reglugerðum nánari fyrirmæli um afhending sildar til útflutnings og annað, sem að
þessu lýtur.
c. Sildveiðifjelag íslands, eða stjórn þess, skal skipa af fjelagsins hendi 3
menn til þess að vera til aðstoðar og ráðuneytis ríkisstjórninni um útflutning og sölu sildarinnar. Kostnað, er af þessu leiðir, greiðir fjelagið.
d. Ríkisstjórnin afhendir stjórn Síldveiðifjelags íslands söluverð sddar, jafn-
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óðuin og það greiðist. Þó skal draga frá söluveiðinu allan þann kostnað,
sem rikisstjói nin hefir vegna utflutnings og sölu síldarinnar.
e. Sildveiðifjelag íslands, eða stjórn þess, hefir á hendi skiftiugu á söluverði
milli eigenda sildarinnar, og fer um þá skiftingu eftir því, sem fyrir er
mælt í lögum fjelagsins og fundarályktunum þess.
6. 10. gr. orðist svo:
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 50000 kr.
7. Ákvæði til bráðabirgða:
Nú verður svo lengi dráttur á því, að stofnað verði fjelag meðal sildareigenda, sem gert er ráð fyrir í lögum þessurn, að ákvæðum laganna í því
efni verður ekki við komið sumarið 1921, og heflr rikissljórnin þá eigi að
síður á hendi sölu og útflutning á nllri sild, sem útflutt verður, og fer um
ráðstafanir ríkisstjórnarinnar hjer að lútandi að öðru leyti sem fyrir er mælt
í 6. og 7. gr. laga þessara og þeim nánari ákvæðum, er rikisstjórnin setur
til bráðabirgða.

(B. XLV, 7).

IWd.

6OS. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um sölu á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi i Siglufirði.

Flutningsmenn: Pjetur Oltesen og Björn Hallsson.
Við 1. gr.
Milli orðanna aundanskilið sölunni er« og» ibúðarhús prestssetursins« komi:
kaupstaðarlóðin (Siglufjarðareyri).

(C. XXVI, 1).

IWd.

600. Tlllaga

til þingsályktunar um löggildingu baðlyfs.
FJulningsmenn: Pjetur Þórðarson, Pjetur Ottesen, Jón Sigurðsson,
Hákon J. Kristófersson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að löggilda Coopcrs
baðduft til fjárbaðana hjer á landi og sluðla að þvi, að menn geti átt kost á að
fá þetta baðefni til sauðfjárbaðana næsta vetur.
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Greinargerð.
Tillaga þessi er flutt eftir áskorun í sirnskeyti til fyrsta flutningsmanns,
fiá sýslunefnd Mýrasýslu á fundi 12. þ. m.
þaö er oröin mjög almenn skoðun bænda, að flestar þær baðtegundir,
sem nú eru löggiltar til fjárbaðana, sjeu ófullnægjandi til þess að útrýma kláðainaur. Aflur á inóti hefir baðtegund sú, sem nefnd er í tillögunni, þólt gefast
mjög vel til kláðaútrýmingar, að minsta kosti biönduð öðrum baðefnum.
Petta er ástæða íyrir áskorun sýslunefndarinnar, og eru flutningsmenn
henni samdóma um þetta, og telja þvi nauðsyn lil bera, að tillaga þessi nái fram
að ganga á þessu þingi.
Nánari greinargerð í framsögu.

(A. XLI, 18).

Aid.

0IO. Breyllngartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.
I. Frá Magnúsi Krisljánssyni.
Við 18. gr. II. h. 9. (Ekkja Matthíasar Jochumssonar).
Fyrir »1200« komi... ...............................................................

kr.

2000

II. Frá samvinnunefnd peningamála.
Við 22. gr.
Aflan við greinina bætist:
Enn fremur er stjórninni heimilt að taka, fyrir hönd
ríkissjóðs, ábyrgð á skuldum, er eigendur íslenskra botnvörpuskipa hafa komist í á Englandi, vegna skipakaupanna, alt að 200000 kr. fvrir hvert skip, er stjórnin
telur færl að taka ábyrgð á, og með þeim skilmálum
og gegn þeim tryggingum, er hún tekur gildar.

(B. XXVI, 8).
E<l.

011. Frumvarp

til laga um atvinnu við vjelgæslu á islenskum mótorskipum.
(Eftir eina umr. í Nd.).

Öllum er heimilt að stunda atvinnu við vjelgæslu á islcnskum mótorskipum, með takmörkunum þeim, sem settar eru i lögum þessum.
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2. gr.

Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með miuui vjel
en 10 hestafla, er sýnt getur skrásefningarstjóra vottorð frá tveim vjelgæslumönnum, er skírteini hafa frá mótorskólanum í Reykjavik, sem stofnaður var
með lögum nr, 13, 18. nóv. 1920, eða námsskeiði Fiskifjelags íslands, um að
hann sje fær um að gegna starflnu.
3. gr.
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með 10 til 50
hestafla vjel, er sannað getur, að hann hafi staðist próf við mótorskólann í
Reykjavik eða námsskeið Fiskifjelags íslands.
4. gr.
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með 50 til 150
hestafla vjel, er staðist hefir fullnaðarpróf við mótorskólann í Reykjavík, og
auk þess verið að minsta kosti 6 mánuði vjelgæslumaður samkvæmt 3. grein.
Samanber þó 7. gr. þessara laga.

o. gr.

-

Sá hefir rjett til að vera 1. vjelstjóri á mótorskipi með 150 hestafla
vjel og þar yfir, sem hefir fullnaðarpróf frá Vjelstjóraskóla íslands, eða skírteini sem 1. vjelstjóri samkvæmt 7. gr. laga frá 3. nóv. 1915, um atvinnu við
vjelgæslu á gufuskipum, og auk þess verið að minsta kosti þrjá mánuði aðstoðarvjelstjóri á mótorskipi með 50 hestafla vjel eða stærri.
6. gr.
A mótorskipum með 10 til 50 hestafla vjel skal vera einn vjelgæslumaður, sem fullnægii- skilyrðum 3. gr., og einn aðstoðarmaður, sem fullnægir
2. gr. þó skulu dráttarbátar og aðrir þeir bátar, sem notaðir eru tið hafnir
eða til stuttra ferða, eigi skyldir að hafa þennan aðstoðarmann.
A mótorskipum með 50 til 150 hestafla vjel skal vera einn vjelgæslumaður, sem fullnægir kröfum 4. gr., og einn, sem fullnægir kröfum 3. gr.
Á mótorskipum með vjel yfir 150 hestöfl skal vera vjelalið samkvæmt
ákvæðunum í 1. málsgr 12. gr. nefudra laga 3. nóv. 1915.
7. gr.
Eftir að mótorskólinn i Reykjavik hefir starfað í 5 ár, getpr enginn
orðið vfirvjelstjóri á mótorskipum með stærri vjel en 50 hestafla, nema hann
sanni, að hann hafi staðist fullnaðarpróf við mótorskólann i Reykjavik. Þó
heldur vfirvjelstjóri, er staðist hefir námsskeiðspróf Fiskifjelags íslands eða
fullnægir ákvæðum 5. gr., rjettindum sinum, ef ekkert það er fram komið, er
sanni, að hann sje óhæfur til að gegna starfinu.
Þeir yfirvjelstjórar og vjelstjórar á mótorskipum, sem gegnt hafa því
starfi lengur en 1 ár áður en lög þessi öðlast gildi, eiga rjett til. að halda
stöðu sinni á samskonar skipi og þeir hafa áður á verið.
<
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8. gr.

Mótorvjelgæslu-skirteini skal gefið út at lögreglusljóra, og skal það
samið eftir reglum, er stjórnarráð Íslands setur. Fvrir hvert skirteini greiðist
10 krónnr, er renna i ríkissjóð.
9. gr.
Nú vill einhver ekki hlita ursknrði lögreglustjóra um útgátu skirteinis,
og skal hann þá leggja málið undir úrskurð stjórnarráðsins, en við það skerðist þó eigi rjettur hans til að leita dómsúrskurðar um málið.
W. gr.
Brot gegn lögum þessuni varða sektum, all að 500 krónum. Sje brotið itrekað, getur sektin hækkað upp í 1000 krónur. Brot þessi sæta opinberri
rannsókn, og skal farið með þau sem almenn lögreglumál.

(A. XLI, 19).

ild.

612. Breytlngartillaga

viö frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.

Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi.
Við 14. gr. XV.
1 stað »ísafjarðarkaupstað« kemur:
Skutilsfjarðareyri.

(B. L, 5).

!id.

613. Lög

um breyting á lögum nr. 21, 9, júli 1909, um fiskimat.
(Afgreidd frá Nd. 14. mai).
1. gr. laganna orðist svo:
Allur saltfiskur, verkaður og óverkaður, sem ílultur er bjeðan af landiog
fara á til Spánar, Ítalíu eða annara Miðjarðarhafslanda, hvort heldur beina Ieið
eða um önnur lönd, skal metinn og flokkaður eftir gæðum af fiskimatsmönnum
undir umsjón yfirmatsmanna.
Sömu meðferð skal hafa á öðrum saltfiski, sem verkaður er í landinu
og ætlaður er til útflutnings.
Óverkaður sattfiskur, sem gengur kaupum og sölunt innanlands, skal
metinn á sama hátt, ef hann er ætlaður til verkunar i landinu og úlflutuings.
Yfirmatsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun, hleðslu og

meðferð fiskjarins í útfluluingsskipunum og gefa fyrirskipanir hjer að lútandi, er
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þeim er skylt að hlýða, sem hlut eiga að máli. Hverjum fískfarmi skal fylgja
voltorð yfírniatsmanns, ritað á farmskrána.
Nánari reglur um matið og meðferð vörunnar, bæði við útflutning og i
útflutningsskipunum, skulu settar i erindisbrjefum yfírmatsmíinna, sem stjórnarráðið gefur út.

(B. LX, 3).

Ed.

614. Eög

um veiting ríkisborgararjettar.
(Afgreidd frá Ed. 14. mai).
Ríkisborgararjettur veitist útvegsmanni Ole Andreas Olsen Tynes á Siglufirði, sem fæddur er 7. febrúar 1877, í Sökkelven-hreppi á Sunnmæri í Noregi.

(B. LVI, 8).

M«l.

615. Viðaukatlllaga

við frv. til laga um SíIdveiðifjelag íslands.
Flutningsm.: Bjarni Jónsson frá Vogi og Jakob Möller.
Attan við frv. kemur ný grein:
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

(B. LVI, 9).

.’lil.

616. Breytliigartlllag-a

við breytingartillögu á þskj. 607 (Síldveiðifjelag).
Frá Jakob Möller og Bjarna Jónssyni frá Vogi.
Við 1.
Aftan við greinina bætist:
og skal leyfíð ávalt veitt þeim umsækjendum, sem fullnægja þeim almennu skilyrðum, sem lögum samkvæml þarf til þess að reka atvinnu hjer á
landi.
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(B. LIH, 10).

Nd.

ftlT. Breytiiigartllltígur

við frv. til laga utn seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl. (þskj. 541).
Fiutningsm.: Magnús Kristjánsson, Jón A. Jónsson og Sveinn Óiafsson.
1. Við 2. gr. a. Fyrir »seðla sína ....... viðskiftaveltu« í fyrri málsgr. komi:
seðla sina alla með 1 miljón króna árlega, þar til eftir eru 21/:
miljón króna, en þaðan af svo, að sem næst jafnhá upphæð
sje tekin úr viðskiftaveltu árlega til loka leyfistímans 31.
des. 1933.
Stjórnarráðið setur nánari reglur um innköllun seðlanna
fyrir hvert ár.
i
b. Fyrir »ríkissjóðs« i siðari málsgr. komi:
Landsbankans,
og fyrir »þessari« komi:
hans.
2. Víð 5. gr. Greinin falli burt. í hennar stað komi tvœr greinar, þannig:
5. gr.
Ríkissljórninni heimilast að ábyrgjast alt að 6 íniijón
króna lán fyrir fslandsbanka, eða að lána honum alt að 5 miljónum króna, alt gegn þeim tryggingum, er hún telur hæíilegar.
6. gr.
fslandsbanka er heimilt að auka hiutafje sitt um 100° „,
á þann veg, að rikissjóður leggi fram hlutafjáraukann.
Vilji ríkið nota þennan rjett til hlutakaupa í bankanum,
skal verð hinna nýju hlutabrjefa ákveðið af 5 mönnum, 2 kosnum af sameinuðu Alþingi, 2 af hluthöfum íslandsbanka, og oddamanni, er hæstirjettur tilnefnir. Nefndarmenn þessir skulu hafa
óskoraðan rjett til að rannsaka skjöl og bækur bankans og útibúa hans, og metá þeir verð hinna nýju hluta eftir þeirri rannsókn.
Nú hefir matsgerð farið fram, eftir því sem að framan
greinir, og ákveður Alþingi þá, hvort hlutakaup skuli gerð og
hve mikil.
Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar
vera, að því er snertir hlutaeign rikissjóðs í bankanum.
3. Við 6. gr. 6. gr. verður 7. gr.
Greinatalan breytist eftir þessu.
-4. Fyrirsögn frumvarpsins verði:
Frumvarp til iaga um seðlaútgáfu o. fl.
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(B. LVI, 10).
ISd.

618. Frumvarp

til laga utn Sildveiðifjelag Islands.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Hver sá, er veiða vill i landhelgi síld lil útflutnings, eða verka útflutningssild í Jandi eða laudhelgi, skal hafa til þess sjei stakt leyfi frá rikisstjórninni, þó með þeim undantekningum, sem lög þessi ákveða. Ríkisstjórnin
ákveður árlega og auglýsir, hvæ nær umsóknir um slik Jeyfi skuli vera komnar
i hennar hendur, og skal leyfið ávalt veitt þeim umsækjendum, sem fullnægja
þeim almennu skilyrðurn, sem Jögum samkvæmt þarf tiJ þess að reka atvinnu
hjer á landi.
2. gr.

Allir þeir, er leyfisbrjef hafa fengið samkvæml 1. gr., ganga í fjelag, er
nefnist Sildveiðifjelag Islands. Fjelagið kýs sjer formann og fjóra meðstjórnendur, og sje formaður búsettur í Reykjavík. Fjelagið heldur einn aðalfund
árlega. Fyrsti fundur fjelagsins er stofnfundur, og selur hann nánari lög og
reglur fyrir fjelagið. A þessum fundi hafa allir leyfishafar jafnan atkvæðisrjett.
Fái Jrumvarp til fjelagslaganna, á fundi, atkvæði meiri hluta allra fjelagsmanna, og öðlist siðan staðfesting stjórnarráðsins, gildir það sem Jög gagnvart
öllum fjelagsmönnum. Leyfishafar geta falið öðrum að fara með atkvæði sitt
á stofnfundi og öðrum fundum fjelagsins.
3. gr.

í lögum fjeiagsins skai ákveðið um aukafundi í fjelaginu og um kjörtíma fjelagsstjórnarmanna; þar skal og skipa fyrir um framkvæmdir fjelagsins
og skrifstofuhald. Allir fjelagsmenn skuJu Jiafa jafnan atkvæðisrjett.
4. gr.
Fjelagið getur, með samþykki rikisstjórnarinnar, ákveðið, hve mikla
sild megi veiða til útflutnings árlega. Nánari fyrirmæli um takmörkun síldveiðinnar heyra og undir samþykki ríkisstjórnarinnar.
5- gr.
LJndanþegnir ákvæðum 1. gr. eru þeir islenskir ríkisborgarar, sem
stunda síldveiði^frá heimiíum sinum á bátum, er eigi hafa meira lestarrúm en 50 smálestir. En skylt er þeim að framselja síld sína Sildveiðifjelagi
Islands til söluráðstafana, eí hún er ætluð til útflutnings og reynist útflutningshæt, enda sæti hún öllum sömu kjörum um verð og annað sem sild fjelagsins.
Alpt. 1921. A, (33. löggjafarþingX

liS.i

1458

Þingskjal 618

6. gr.
Rikisstjórnin hefir á hendi sölu og útílulning á aliri síld, sem Síldveiðifjelag íslands hefir umráð yfir samkvæmt lögum þessum og reynist útflutningshæf eða er ekki breytt í aðra vöru innanlands.
7. gr.
Rikisstjórnin getur skipað einn mann eða fleiri til þess að sjá um
sölu og útflutning síldar fyrir sína hönd, og sett með reglugerð eða reglugerðum nánari fvrirmæli um afhending sildar til útflutnings og annað, sem að
þessu lýtur.
8. gr.
Sildveiðifjelag lslands, eða stjórn þess, skal skipa af fjelagsins hendi 3
menn til þess að vera til aðstoðar og ráðuneytis ríkisstjórninni um útflutning
og sölu sildarinnar. Kostnað, er af þessu leiðir, greiðir fjelagið.
9. gr.
Rikisstjórnin afhendir stjórn Síldveiðifjelags íslands söluverð sildar,
jafnóðum og það greiðist. Þó skal draga frá söluverðinu allan þann kostnað,
sem rikisstjórnin hefir vegna útflutnings og sölu síldarinnar.
10. gr.
Síldveiðifjelag íslands, eða stjórn þess, hefir á hendi skiftingu á söluverði milli eigenda sildarinnar, og fer um þá skiftingu eftir því, sem fyrir ei
mælt í lögum fjelagsins og fundarályktunum þess.
11- gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 50000 kr.
12. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Ákvæði til bráðabirgða.
Nú verður svo lengi dráttur á þvi, að stofnað verði^fjelag meðal síldareigenda, sem gert er ráð fyrir i lögum þessum, að ákvæðum laganna í þvi
efni verður ekki við komið sumarið 1921, og hefir ríkisstjórnin þá eigi að
síður á hendi sölu og útflutning á allri síld, sem útflutt verður, og fer um
ráðstafanir ríkisstjórnarinnar hjer að lútandi að öðru leyti sem fyrir er mælt
i 6. og 7. gr. laga þessara og þeim nánari ákvæðum, er rikisstjórnin setur
til bráðabirgða.

Þiagskjal 619
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(A. XLI, 20).

Ed.

019. Frumvavp

til fjárlaga fyrir árið 1922.

(Eftir eina umr. f Nd.).

I. KAFLI.

Tek j u r.

L grÁrið 1922 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.-5.
gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

kr.
1. Fasteignaskattur.................... ..............................................
2. Tekjuskattur og eignarskattur... .....................................

210000
700000

3.
4.
5.
6.

150000
20000
140000
10000

I

kr.

910000
Aukatekjur................................................................................
Erfðafjárskattur.......................................................................
Vitagjald
....................
.....................................................
Leyfisbrjefagjöld........................................................................

320000
600000

7. Útflutningsgjald............................. .....................................
8. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vín,
ávaxtasafi óg límonade).......................................................
9. Tóbakstollur..............................................................................
10. Kaffi- og sykurtollur...............................................................

250000
600000
800000

Flyt ...

1650000

1830000
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kr.

kr.
í
Flutt ...
11. Vörutollur ................................................................................
12. Annað aðflutningsgjald ......................................................
13.
14.
15.
16.
17.

1830000

1650000
1200000
60000

Gjald af konfekl og brjóstsvkursgerð .............................
Stimpilgjald................................................................................
Lestagjald af skipum
......................................................
Pósttekjur ................................................................................
Simatekjur................................................................................

2910000
10000
500000
40000

í

300000
1000000 1 2
1300000
150000
1
11
6740000
i

18. Tóbakseinkasala........................................-...........................
Samtals ...

3. gr.
Tekjur af fasteignum og skipum rikissjóðs eru taldar:
kr.

i

L Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs, alls
....................
2. Tekjur af kirkjum ...............................................................
3. Tekjur af silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli.
Samtals ...

kr.
30000
50
10000

...........

40050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóöi, verðbrjefum o. fl. er áætlað:
kr.
1. Tekjur af bönkum................
2. Tekjur af Ræktuuarsjóði ...

250000
20000

............
Flyt ...

kr.

♦•

<••

270000
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kr.

kr.

3.
4.
5.
6.
7.

270000

Flutt ...
Vextir af bankavaxtabrjefum, keyplum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júli 1909 .................................. ............
Væntanlega útdregið af þeim brjefum.............................
Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi íslands ........................................................................................
Vextir af innstæðum í bönkum .....................................
Greiðslur frá Landsversluninni
.....................................
Samtals ...

41000
15000
6000
5000
240000
577000

...........

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:
kr.

kr.

20000
400
2000

1. Óvissar tekjur ... ............................. .............................
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna....................
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur...........................
1
Samtals ...

...........

22400

II. KAFLI.
G j ö 1 d.
6. gr.
Árið 1922 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í
7,—19. gr.
7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:
kr.
Vextir:
1. 4 °/o lán úr ríkissjóði Danmerkur, 500000 kr.,
tekið 1908 til 15 ára til simalagninga....................
2. 4^/» #/o lán, tekið 1909 hjá dönskum bÖDkum,
Flyt ...

kr.

3333,34

3333,34

..,
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Flult ...
1500000 kr. til 30 ára, tii að kaupa III. flokks
bankavaxtabrjef Landsbankans..................................
4l/2 «/o lán bjá lifsábyrgðarstofnuninni í Kaupinannahöfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára,
lil að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Landsbankans...............................................................................
4l/s °/o lán bjá dönskum bönkum, 500000 kr.,
tekið 1912 til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda
(Reykjavíkurhöfn o. fl.) ..............................................
Ritsimalánið 1913, 4 0/° °g endurborgun á 30
árum, tekið hjá mikla norræna ritsimafjelaginu...
Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára,
með bankavöxtum hjá Landsbankanum, að upphæð 100000 kr..................................................................
5 °/o lán, tekið tií simalagninga 1917 hjá mikla
norræna ritsimafjelaginu, lil 30 ára 500000 kr. ...
Lán hjá Handelsbanken, gegn veði i skipum,
2 milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir ’/» °/o
hærri en forvextir þjóðbankans danska..................
Lán til ritsima, tekið i Landsbankanum 20. jan.
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr........
Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918
með útlánsvöxtum bjá fslandsbanka, að upphæð
1 milj. kr............................................................................
Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með
5 % vöxtum, 21/? milj. kr............................................
Lán hjá Háskóla fslands, tekið 10. jan. 1919
með 5 % vöxtum, atborgunarlaust, að upphæð
1 milj. kr............................................................................
Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júli 1919
með 5 °/o vöxtum lil 20 ára, 41/? milj. kr.............
Innlent lán 1. júli 1920 með 5V2 °/o vöxtum til
20 ára, 3 milj. kr.............................................................

kr.

3333,34
38812,50

7968,75

9000
16739,83

6400
23055,50

92000
5712

48000
50000

50000
196875
152625
700521,92

Afborganir:
1.
2.
3.
4.

Af láninu frá 1908
—
— 1909
—
— 1912
—
—
— 1912

.................... .............................
......................................................
.................................................. .
..................................................... :
Flyt ...

33333,34
50000
8333,33
33333,33
125000,00 700521,92
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kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Af
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
láninu frá 1913 .......................................................
—
_ 1916 .......................................................
ritsímaláni 1917 .......................................................
skipakaupaláni
......................................................
ritsimaláni Landsbankans.....................................
tslandsbankaláni 1918..............................................
láni danskra banka 1919.....................................
innlenda láninu 1920 ..............................................

kr.

125000,00 700521,92
12251,19
4000
9297,84
200000
3400
100000
225000
150000
---... . _ 828949,03

III. Framlag til Landsbankans, 9. greiðsla...........................
Samtals ...

100000
1629470,95

...........

8. gr.
kr.

;

Borðíje Hans Hátignar konungsins.

kr.
60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og vfirskoðunar landsreikninga er veitt:
kr.
1. Til alþingiskoStnaðar
....................
2. — yfirskoðunar landsreikninga

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

...

kr.

270000
6000
276000

Samtals ...

276000
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10. gr.
Til ráðuneytisins o. fl. er veitt:
kr.

kr.

A.
1. Til ráðherra:
a. Laun .................................. ....................................
b. Til risnu...............................................................
2.
3.
4.
5.
6.

30000
4000

Til ulanferða ráðherra .....................................
Laun starfsmanna sljórnarráðsins.................... ...........
...........
Annar koslnaður....................................................
Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ............
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu Og ráð. • . «..
herrabústaðnum......................................................

34000
9000
105000
30000
20700
3000
201700

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.
Hagstofa Islands.
Laun hagstofustjóra..............................................
— aðstoðarmanns...........................................
Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
Prentun eyðublaða ..............................................
Húsaleiga, hiti og ljós m. m...............................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður....................

9500
7700
12000
2000
4500
20000
55700

1. Til
a.
b.
c.
d.

C.
GjÖId i Kaupmannahöfn.
sendiherra:
Laun........................................................................
Til húsaleigu........... ......................................
— risnu...............................................................
— skrifstofuhalds..............................................

2. Fyrir meðferð utanrtkismála.............................
3. Ríkisráðskostnaður ..............................................

12000
2000
2000
16000
.,. ...
............

32000
12000
4000
48000

Samtals ...

305400
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11- gr.

Til gjalda vjð dómgæsluna og lögreglustjórnina o. 11. er veitt:
kr.

kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.
1. Hæstirjettur:
a. Laun dómara......................................................
b.
— ritara .......................................................
c. Annar kostnaður ..............................................

52500
7700
3000

2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra..........
3.
— hreppstjóra.......................................................... ...........
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:
a. Laun......................................................................
27720
b. Húsaleiga
.......................................................
3000
c. Hiti, Ijós og ræsting .....................................
3000
d. Ýms gjöld .......................................................
2000

63200
185000
39600

35720
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik:
a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtu29700
manns ..................................... ....................
19800
b. Laun 3 tollvarða....................
6500
c. Húsaleiga
........................... .
1800
d. Hiti og ljós............................. ... ..,
12000
e. Ýms gjöld .............................
69800

6.

8.
9.
10.

Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og lögreglustjóra í Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar eflir
regium launalaganna.
Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta .........................................................................................
Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnaðar fangelsa
........................................................................
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
Borgun til sjódómsmanna....................................................
— — setu- og varadómara .....................................

80000
20000
12000
600
400
506320

B.
Ýmisleg gjöld.
1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna m. fl. ..

900

Flyt ... 900
Atþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

|

506320
184
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kr.

506320

Flutt ...
900
b. Til pappírs og prentunar.............................
15000
c. Til kostnaðar við sending með póstum...
1200
-------- .
a. Endurgjald banda embættismönnum fyrir
burðareyri undir embættisbrjef....................
b. Fyrir embættisskeyti.....................................

kr.

17100

20000
60000
80000

Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar
opinberar byggingar...............................................................
Til embættiseftirlitsferða.......................................................
Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoðun á skipamælingum......................................................
Til landhelgisgæslu ...............................................................
Gjöld til yflrskattanefnda og fyrir skattvirðingar..........
Gjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv.
1905
.........................................................................................

8000
6000
500
40000
1500
75000
228100

Samtals ...

...........

734420

12. gr.
Til gjalda við læknaskipunina er veitt:
kr.
Laun .........................................................................................
Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ...
Styrkur til ibúa Ólafsfjarðar í Eyjafjarðarsýslu, til að
vitja læknis...............................................................................
Styrkur til hreppsbua í Kolbeinsstaða-, Eyja- og
Miklaholtshreppi í Hnappadalssýslu, til að vitja læknis,
til hvers hrepps 200 kr. á ári............................................
Styrkur til hreppsbúa í Árneshreppi i Strandasýslu,
600 kr., og Bæjarhrepps í sömu sýslu, 300 kr., til
að vitja læknis........................................................................
Styrkurinn til Árneshrepps fellur niður þegar læknir
sest að í Reykjarfjarðarhjeraði.
Flyt ...

kr.
282360
3900
600

600

900

»>•

•••

288360

Pingskjal 619

1467
kr.

Flutt ...
6. Styrkur til Öræfinga, til að leita sjer læknishjálpar ...
7. Styrkur til hreppsbúa í Kjósarhreppi, til þess að leita
sjer læknishjálpar
.............................................. ............
8. Styrkur til Þingvallahreppsbúa, til að vitja læknis ...
9. Styrkur til Flateyjarhreppsbúa í Þingeyjarsýslu, til að
vitja læknis................................................................................
10. Styrkur til Grimseyinga, til að vitja læknis
...........
11. Styrkur til Axarfjarðar-, Fjalla- og Presthólahreppa,
til að vitja læknis ...............................................................
Styrknum skal skift milli hreppanna eftir tillögum
sýslunefndar. Þegar Iæknir sest að í Axarfjarðarhjeraði, fellur styrkurinn niður.
12. Styrkur til Suðureyrarhrepps í Súgandafirði, til að
vitja læknis................................................................................
13. Styrkur til Klofnings- og Skarðshreppa, til að vitja
læknis.........................................................................................
14. Styrkur til Holts- og Haganeshrepps, til að vitja
læknis ...
15. Styrkur til Breiðdalshrepps í Suður-Múlasýslu, til að
vitja læknis................................................................................
16. Styrkur til Jökuldalshrepps, Hlíðarhrepps, Tunguhrepps og Hjaltastaðahrepps í Norður-Múlasýslu og
Eiðahrepps i Suöur-Múlasýslu, til að vitja læknis, til
hvers hrepps 300 kr...............................................................
Styrkirnir til að vitja læknis greiðist hreppsnefndunum, og eru þeir enn fremur bundnir því skilyrði,
að stjórninni sje árlega send skilagrein um það, á
hvern hátt þeim sje varið.
17. Til núverandi aðstoðarlæknis á ísaiirði
................. .
18. a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsted í
Reykjavik
....................................
.............................
b. Styrkur til sama manns, til lækningaferða kringum
landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með því
skilyrði, að hann hafi á liverri hringferð að minsta
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eflir reikningi, all að.............................
19. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft i Reykjavík ...
20. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar i
Reykjavik ............................................................................. .
Flyt ...

i

kr.
288360
400
300
200
100
400
600

•

200
300
300
300

1500

3000
3000

500
3500
2000
2000
303460

1468

Þingskjal 619
T

kr.
Flutt ...
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsted, Vilh.
Bernhöft og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í læknadeild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fátæku
fólki ókeypis læknishjálp á tilleknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.
21. Til geislalækningastofu ríkisins...........................................
22. Til Radíumsjóðs íslands, styrkur lil að reka radíumlækningar ...........
...............................................................
23. Holdsveikraspítalinn...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis
B. Annar kostnaður:
............................. 19100
1. Laun starfsmanna
2. Viðurværi 65 manna (ca. 200 a. ádag) 47450
............................. ............
4000
3. Klæðnaður
.......... . ...
1800
4. Meðul og sáraumbúðir
5. Eldsneyti
.............................................. 30000
6. Ljósmeti*.....................................................
3500
7. Húsbúnaður og áhöld ..
2000
6000
8. Viðhald á húsum
.............................
9. Þvottur og ræsting
.............................
2500
500
10. Greftrunaikostnaður ............ ............
..............................................
500
11. Skemtanir
12. Skattar o. fl.
.....................................
2500
.....................................
13. Ýmisleg gjöld
1000

kr.
303460

15000
3000
130350
9500

120850
130350
24. Geðveikrahælið á Kleppi.................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis..
..........................
B. Önnur gjöld:
Kaup starfsmanna.....................................
Viðurværi 86 manna (ca. 200 a. á dag)
Klæðnaður 50 sjúklinga á 100 kr.
handa hverjum
..................................
Meðul og umbúðir...................................
Ljós og hiti ..............................................
Viðhald og áhöld .....................................

80920
9500
8000
<►2780
5000
200
30000
15000

Flyt ... 120980

135480

532730

1469

Þingskjal 619
kr,

7.
8.
9.
10.

Fiutt ... 120980
2000
Þvottur og ræsting...................................
1000
Skemtanir....................................................
1000
Skaltar m. m......................................
••
1000
Óviss útgjöld.............................................

135480

kr.
532730

125980
Þar frá dragast tekjur;
Meðgjöf með 60 sjúklingum, 200 a. á dag
Meðgjöf með 6 sjúklingum, 400 a. á dag
Tekjur af buinu..............................................

43800
8760
2000
54560

Mismunur ...

80920
112662

Heilsuhælið á Vífllsstöðum ............................. ............
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis... ..............................................
B. Laun aðstoðarlæknis, auk fæðis og húsneeðis. ...
C. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna...................................
32300
2. Viðurværi
.............................................. 134502
5380
3. Lyf og hjúkrunargögn...........................
77000
4. Ljós og hiti..............................................
7860
5. Þvottur og ræsting .............................
5000
6. Viðhald húsa............................................
5000
7. Viðhald vjela............................................
8000
8. Húsbúnaður og áböld...........................
10000
9. Fiutningskostnaður .............................
3000
10. Óviss gjöld ..............................................

9500
2000

288042
Þai frá
Meðgjóf
Meðgjöf
Meðgjöf

dragast tekjai:
með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag 146000
með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag .
14600
með 18 börnum, 4 kr. á dag .. 26280
________
Misinunur

299542

186880
112662
7500

26. Til undirbúnings landsspítala....................
27. Önnur gjöld;
a. Styrkur til sjúkrabúsa og sjúkraskýla

15000
Flyt ...

15000

652892

1470

Þingskjal 619
kr.
Flutt ...
Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 90 aurar
fyrir hvern dag, gegn því, að hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.
Styrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á
föstum læknissetrum, alt að þriðjungi byggingarkostnaðar, og með þvi skilyrði, að stjórnarráðið
samþykki teikningu af húsinu, eftir að hafa fengið
álit landlæknis, og að sýslufjelag það eða hreppsfjelag, er sjúkraskýlið heyrir til, taki það að sjer
til eignar og rekstrar........ ..............................................
Bólusetningarkostnaður....................................................
Gjöld samkv. 13. gr. í löguni 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma..................
Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um
varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til
fslands ...........
...............................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðuskólum.......................................................................
Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni
að afla sjer nýrrar læknisþekkingar.............................
Þeunan styrk veitir stjórnarráðið, eflir tillögum
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.
Styrkur til sjúkrasamlaga............................................
Af þessum slyrk greiðist sjúkrasamlagi Hins islenska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkur þessi
má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er almenn
sjúkrasamlög fá að lögum.
Til styrktar- og slysasjóðs verkamanna i fjelaginu
Dagsbrún.; ........................................................................
Til berklahjúkrunarfjelagsins L'knar, gegn að
minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur
Til hrákarannsóknarstöðva.............................................
Til væntanlegs berklavarnarfjelags.............................
Utanfararstyrkur bjúkrunarkvenna:
a. Til Helgu Eggertsdóttur ............................
1000
— Þuríðar Jónsdóttur
............................. 1000
y. — Jónínu Pálsdóttur.................................... 1000

15000

kr.
652892

80000
1500
4000

1000
2000
3000

6500

500
3000
1500
5000

3000
Styrkþegar skulu seljast að hjer á landi að
loknu námi, ef þeim býðst starf hjer.
Flyt ...

126000

652892

Þingskjal 619

1471
kr.

Flutl ...
n. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til framhaldsnáms i Kristíaniu eða Kaupmannahöfn..........
o. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grímsey, gegn jafnmikilli launabót annarsstaðar frá ... ....................
p. Til Læknafjelags Reykjavíkur, til að styrkja utanför umbúðasmiðs.....................................................
Laun yfirsetukvenna:
a. Hluti ríkisssjóðs af laununum.....................................
b. Dýrtiðaruppbót ...............................................................

kr.

126000

652892

800
300
6000
—

133100

30000
10000
40000

Samtals ...

825992

..........

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
kr.
t
I

A.
Póstmál.
1

kr.

Laun:
a. Eftir launalögum..............................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Rvikur.................
c. Brjefhirðingamenn............................................

101420
70000
20000
—
2, Póstflutningur........................................................... ............
3 Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður í Rvik bjá aðalpóst9200
meistara og póstmeistara, eftir reikningi...
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hjá póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum ......................................................
20000
c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri
13000
póststofum og póstafgreiðslum....................
d. Önnur gjöld.......................................................
47000

1
!
191420 I
200000
I
1
1
I
1
!

89200 ;
480620

Eiyt ...

...........

480620

1472

í»ingskjal 619
kr.
Flutl ...

B.
Vegabætar.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerðí:
1. Laun vegamálastjóra.....................................
2.
— aðstoðarverktræðings..........................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir reikningi, alt að.............................
4. Til aðstoðarmanna og niælinga, alt að ..
5. Skrifstofukostnaður ..
11.
1. Húnvetningabraul...........................................
2. Skagfirðingabraut...........................................
3. Biskupstungnabraut.....................................
4. Hvammstangabraut.....................................
5. Viðhald flutningabrauta .............................
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóabrautarinnar, gegn þvi, að Árnessýsla leggi
fram einn þriðja kostnaðar ....................
7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holtavegarins, gegn því, að Rangárvallasýsla leggi fram einn þriðja kostnaðar...
III.
1. Stykkishólmsvegur .....................................
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýsln...........
3. Vallavegur i Fljótsdalshjeraði....................
4. Til Krossárdalsvegar (endurveiting kr.
4000) ...............................................................
5. Öxnadalsvegur (endurveiting)....................
6. Kjalarnesvegur ..............................................
7. Hróarstunguvegur (endurveiting)..........
8. Aðrar vegabætur og viðhald ....................

6000
10000
10000
15000
50000

IV. Fjallvegir..................................... ....................
V. 1. Til áhalda......................................................
2. Til bókasafns verkamanna ....................

...
15000
1000

kr.
480620

9500
8140
3500
7500
7300
35940
12000
18000
25000
18000
55000

25000

25000
178000
18000
20000
10000

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ...........
...........
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglugerð nr. 3, 3. janúar 1916.
VII. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum .......... ............
Flyt ...

139000
12000

16000
50000

500
431440

480620

Þingskjal 619

1473
kr.

kr.
Flutt ...
VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti .................... ... ...
IX. Til dragferju á Skjálfandafljóti .................... ...
X. Til viögeröar á vegi frá Hólum í Hjaltadal til Kolkuóss, alt að............................................................... ...........
gegn 2000 króna tillagi frá Hólahreppi.
G.
Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða......................................................
2. — bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum

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

480620

431440
500
3000
3000

437940

200000
100000
300000

D.
Hraðskeyta- og talsímasamband.
I. Ritsimaíjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (til
1925) ........................................................................ ...
II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o . fl. ...
III. Til lagningar nýrra lína o. fl.:
1. Norðtunga — Grund...................................
11000
2. Hábær í Vogum — Keflavík....................
4500
3. Hólmavík — Reykjarfjörður (Kúvíkur)
(endurveitÍDg) ..............................................
60000
4. Búðardalur—Króksfjarðarnes(endurveit.)
75000
5. Loftskeyta- eða símasamband Hesteyri —
32000
Aðaivik...............................................................
25000
6. Loftskeytastöð á Síðu..................................
7. Breyting á ioftskeytastöðinni i Rvík
12000

35000
20000

219500
IV. Tii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

starfrækslu landssímanna m. m.:
Laun samkvæmt iaunalögum..................
Kostnaður af aðalskrifstofu landssimanna
Ritsimastöðin í Reykjavík ....................
Þráðlausa stöðin við Reykjavík ............
Bæjarsíminn i Reykjavík
....................
Áhaldahúsið. ..............................................
Ritsimastöðin á Akureyri, ásamt bæjarsimakerfinu
..............................................
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði, ásamt bæjarsímakerfinu
..............................................
9. Ritsimastöðin á fsafirði, ásamt .bæjarsimakerfinu
..............................................
Flvt ...
AJþt, 1921, A, (.33. lóggjalai piugj.

330000
4500
24500
7800
68840
3000
7700
13700
5950
465990

274500

1218560
íltö

Þingskjal 619

1474

kr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Flutt ...
Símastöðin á Borðeyri .............................
Símastöðin í Hafnarfirði, alt að...........
Símastöðin í Vestmannaeyjum, alt að ..
Simastöðin á Siglufirði.............................
Til aukaritsímaþjónustu.............................
Til loftskeytastöðvar í Flatey.................
Til loftskeytastöðvar á Hesteyri............
Til loftskeytastöðvar á Síðu....................
Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar lalsímastöðvar
......................................................

465990
2800
11000
4450
6000
2000
3700
3000
2500

274500

kr.
1218560

70000

V. Eyðublöð, prenlkostnaður, ritföng m. m.... ,, , ...
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna.......................... ............
VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að...................................................
VIII. Viðhald landssímanna ..................................... ...
IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern.......... ............

571440
48000
20000
9000
95000
550
1018490

E.
Vitamál.
I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra .
...........................
Hann sje umsjónarmaður vitanna og
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, hjeraðsstjórnum og
bæjarstjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.
2. Til verkfróðra aðstoðar........................
3 Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir
reikningi, alt að .....................................

9500

7700
4700
2000
23900

II. Laun vitavarða ..............................................
III. Rekstrarkoslnaður vitanna...........................
IV. Bygging nýrra vita:
1. Kambanesviti..............................................
2. Strætishornsviti............................................
3. Papeyjarviti ..............................................
Fjárveitingarnar til Strætishorns- og
Papeyjarvita eru bundnar því skilyrði,
að annarsstaðar frá komi það fje, sem
Flyl ...

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

23000
55700

35000
35000
30000

100000

102600

2237050

í’íiígskjal 619

1475
kr.

Flutt ...
þarf lil þess að reisa jafnframt vita á
Karlsstaðatanga, Djúpavogi og Hrómundarey, eftir fyrirsögn vitamálastjóra.
4. Stokksnesviti ... .................... ............

100000

kr.

102600

2237050

50000
150000 i

Sjómerki, þar rneð talið viðbald sæluhúsa
Ymislegt.................... .....................................

5000
10000
i

Samtals ...

..... j

267600
2504650

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er ætlað:
kr.
A.
Andlega sljettin.
1. Laun biskups......................................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi.............................

kr.

9500
3500
13000

Önnur útgjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880,
2.
3.
4.
5.

6.

1. gr........................................................................................
Til húsabóta á Sandfelli í Öræfum
....................
Til húsabóta á Saurbæ i Eyjafirði .............................
Til undirbúnings bæjargerðar i Revkjaholti...........
Til húsabóta á Desjarmýri
.....................................
Þessir húsabótastyrkir eru þeim skilyrðum
bundnir, að húsin verði jarðarhús, að þeim við
ábúendaskifti sje skilað sem nýjum eða með fullu
álagi, að eftirgjald jarðanna hækki um 4°/o af
slyrksupphæðinni og að eigi sje greitt fyr en verkinu er lokið og sannað, að það sje vel af hendi
leyst og hafi kostað að minsta kosti eins mikið
og styrknum nemur.
Viðbót við eftirlaun þau, er fálækir uppgjafaprestar og prestsekkjur njóta samkvæmt Iögum ... ...

Flyt ...

408,28
6000
4000
2500
5000

10000

27908,28

13000

þingskjal 619

1476

kr.

kr.
Flutt ...
7. Framlag til prestlaunasjóðs...........................................
S. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
9. Ferðastyrkur banda prestum til að sækja prestastefnu
Slyrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, þeim
prestum, er prestastefnu sækja og heima eiga utan
Rangárvalla-, Árnes-, Kjalarnes-, Borgarfjarðar og
Mýraprófastsdæma.

27908,28
360000 :
400 í
1200

13000

í

--------- — 389508,28
402508,28

B.
Kenslumál.
I. Til háskölans:
a. Laun..................................... .....................................
b. Aukakensla:
1. Til bjeraðslæknisins í Reykjavík ...
1500
2. Til kennarans í lagalegri læknisfræði
500
3. Til kennara í sögu og málfræði íslenskrar tungu að fornu og nýju, með
sjerstöku tilliti til sambands hennar
við aðrar germanskar tungur
...
7700

143000

!
í

í
i
i
!

9700
c. Styrktarfje:
1. Námsstvrkur...........................................
2. Húsaleiguslyrkur. .............................

15000
7000
22000

d.
e.
f.
g.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins
veila reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 kr.
mest um árið í húsaleigustyrk og 560 kr. mest
í námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega að
eins veita ulanbæjarstúdentum.
Til kensluáhalda læknadeildar .............................
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efnafræði................................................................................
Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla .............................
Önnur gjöld:
1. a. Laun ritara
......................... 1000
b. Dýrtíðaruppbót
.................... 1000
----------2000
2. a. Laun dyravarðar, auk hlunninda.semhannhehráðurnotið 1600
b. Dýrtíðaruppbót
.................... 1000
----------2600
Flyt ..

4600

I

800
2000
11000

188500

j
i

402508,28

1477

Þingskjal 619
I.n . i
kr.
Flutt ...
3. Ýms gjöld........................... . ............

4600
5000

r -- •- L 1-....
í
kr.
i

188500 * 402508,28
9600 [
1 198100
•
8000

Námsstyrkur til íslenskra stúdenta i erlendum
skólum ...............................................................
1200 kr. banda hverjum. Sækja mega þeir hvern
viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og i helstu
menningarlöndum öðrum, en senda verða þeir
stjórninni skilríki fyrir því, að þeir stundi með
alúð eitthvert það háskólanám, sem þei r fá eigi
kenslu i við Háskóla íslands. Styrkurinn skal að
eins veittur stúdentunum fyrstu 4 námsárin.

i
Mentaskólinn almenni:
a. Laun............................................
............
b. Aðstoðarfje:
1. Til söngkennara .............................
2. Dýrtíðaruppbót
.............................

105000
600
400
1000

c. Önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ....................
2. — eldiviðar, ljósa og ræslingar..
3. — skólahússins utan og innan...
4. — tímakenslu og til prófdómenda,
alt að....................................................
5. Húsaleigustyrkur handa 36 lærisveinum, 50 kr. handa hverjum...
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót.....................................
7. Læknisþóknun....................................
8. Til vísindalegra áhalda við kensluna ......................................................
9. Ýmisleg gjöld......................................
10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum ....................
11. Til áhalda við fimleikakenslu
12. — verðlaunabóka.............................

400
7000
2000

•

11500
1800
4400
200
300
2000
1000
100
100
--------

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Flyt ...

•

30800
136800

745408,28

1478

Þingskjal 619
kr.

|

kr.

1
Flutt ...
Húsaleigustyrkur sje venjulega að eins veittur
utanbæjarmönnum, og að nánisstvrk gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Gagnfræðaskólinn á Akuieyri:
..........
a. Laun.............................................. ............
b. Önnur gjöld:
1. Til þriggja aukakennara...
7400
2. Tímakensla...........................
4800
3. Til bóka- og kensluábalda ...
1000
4. Til eldiviðar og ljósa
6000
5. Námsstyrkur
.................... ...........
800
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
6. a. Til dyravörslu ...........
.. 600
b. Dýrtiðaruppbót ...........
... 400
—
1000
7. Til skólahússins utan og innan ...
2000
8. Til ýmislegra gjalda.......... ... ...
2000
——

745408,28
t.

30360

25000
!

Kennaraskólinn:
a. Laun.............................................
b. Önnur gjöld:
1. Timakensla..........................
2500
2. Eldiviður og Ijós
...........
6000
3. Bókakaup og áhöld...........
500
4. Námsstyrkur
....................
3000
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum að öðru
jöfnu.
5. Til viðhalds...........................
1000
6. Ymisleg gjöld ....................
2500
— _______
Stýrimannaskólinn:
a. Laun .............................................
b. önnur gjöld:
1. Til tímakenslu....................
2. — eldiviðar og Ijósa
3. Ýmisleg gjöld ....................

55360

30000

15500
---------------

45500

18920

...........

7800
5500
3000
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18920
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1479

Þingskjal 619
kr,
Flutt ...
4. Til Sveinbjarnar Egilsonar, til fyrirlestra .....................................
VII. Til Vjelstjóraskólans:
a. Laun............................................ ... ...
b. Önnur gjöld:
1. Húsnæði m. m.....................
2. Ljós og biti
....................
3, Ýmiss kostnaður................. ... ...
4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra ...
VIII. Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun ......................................................
b. Til smíða-, l'eikfimi- og dráttlistarkenslu ......................................................
Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1400
2. — kensluáhalda
............
600
3. Til eldiviðar og ljósa
8000
4. Ýmisleg gjöld .................... 2500

16300

kr.

18920 ; 846268,28

300

...

...

16600
--------- :
17600 ’

35520

2300
2200
1000
3700
9200 :
--------í

26800

13200
2000

12500
27700
Stjórninni er heimilt, ef það verður að teljast
fjárhagslega hyggilegt og fje er fyrir hendi, að
láta gera raforkuveitu á Hólum til lýsingar,
suðu og hitunar.
2, Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun ......................................................
b. Til smiða- og leikfimikenslu ...........
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1400
2. — kensluáhalda
..........
500
3.
eldiviðar og ljósa ... 7000
4. Ýmisleg gjöld .................... 2250

I

I

14080
1600

11150
26830
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum,
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi
Elyt ...

54530

908588,28

1480

Þingskjal 619
kr.

kr.
Flutt ...
skemur en 6 vikur á ári og skiia skólanum
dagbókum um viunubrögðin yfir námstímann,
og nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku
námstímans.
Styrkinn má að eins greiða eftir á, samkvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
3. Til skólahalds á Eiðum:
a. Laun .....................................
b. Til aðstoðarkenslu ...........
c. Önnur gjöld:
1. Til búnaðarnáms
2. — kensluáhalda
3. — eldiviðar og Ijósa
4. Ýmisleg gjöld .................

,..........

..
600
..
500
.. 4500
.. 1500
------ —

908588,28

54530

14500
600

i
7100
22200
76730

IX. Til iðnfræðslu:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess
að reka Iðnskóla í Rvik, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar ...'..............................................
h. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Aknreyri, til
kvöldskólahalds.................................. ....................
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á tsafirði, til kvöldskólahalds......................................................................
d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði, lil
kvöidskólahalds. ............
Styrkurinn til þessara 4 skóla iná þó ekki
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

8000
1000
1000
600

10600
Til verslunarskóla:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmannafjelagsins i Reykjavik, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/i kostnaðar...

9000

Fiyt ...

9000

995918,28

Þingskjal 619

1481
kr.

Flutt ...
b. Til sambands saravinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki vfir ’/t kostnaðar...
XI. Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns ............................. ...........
2. Til verklegrar kenslu:
900
a. Laun þriggja yfirsetnkvenna í Rvik.
400
b. Annar kostnaður, alt að....................
— —.-----3. Styrkur til námskvenna ., ....................
4. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting ..........
XII.

Til kvennaskóla:
1. a. Til kvennaskólans i Reykjavík, gegn
að minsta kosti 1800 kr. frarnlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði ......................................................
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námstney, sem er alt árið, alt að ..
c. Námsstyrkur til sveitastúlkna við
sama skóla..............................................
'2. a. Til kvennaskólans á Blönduósi,
gegn að minsta kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði ......................................................
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að ..

...

...

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

kr.

9000

995918,28

9000

18000

2000

1300
8000
2000

13300

25000
2000
1000
----- . -

28000

15600
1400
17000

Skólar þessir standa
stjórnarinnar.

45000

undir yfirumsjón lands-

XIII. Til almennrar barnafræðslu:
1. Laun kennara og dýrtiðaruppbót .
2. Til farskóla og eflirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að
3. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, alt að
þriðjungi kostnaðar, með því skilyröi, að stjórnarráðið samþykki uppdrált af húsunum
Flvt ...
Alþt. 1921. A. (33 löggjafarþtng).

465000
5000

■

20000 1
490000 1072218,28
180

Þingskjal 619

1482

kr.

4.
5.
6.

7.
8.

Flutt ...
Til prófdómara við barnapróf .............................
Til framhaldskenslu handa kennurum
............
Utanfararstyrkur handa barna- og unglingakennurum........................................................................
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að
styrkþegi sendi stjórninni skýrslu um för sína,
ásamt vottorðum.
Til Skólablaðsins .......................................................
a. Laun umsjónarmanns fræðslumálanna .......................................................
9500
b. Skrifstofukostnaður hans.................
1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt að
1000

kr.

490000 1072218,28
4200
1500
2500

800

11500
510500
XIV. a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,
Akureyrar og Hafnarfjarðar.....................................
Styrkurinn er veiltur með því skilyrði, að
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið setur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmennum
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrknum og hefir eftirlit með skólunum.
b. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg...
c. Til lýðskólans i Bergsstaðastræti
....................

40000

22000
1000
—

63000

XV. Til húsmæðrafræðslu.
Til kvenfjelagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað,
til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

2000

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslubækur..............................................................

1600

‘XVII. Til kenslu
Stjórnin
anna eða
efni þeirra

15000

heyrnar- og málleysingja m. m..............
annast um, að aðstandendur nemendnemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVIII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá
Flyt ...

1000
...........

11665318,28

Þingskjal 619

1483
kr.

! 1665318,28

Flutt ...
Til sundkenslu og Ieikfimi:
a. Til sundkenslu í Reykjavík....................................
Styrkur þessi er bundínn því skilyrði, að
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.
b. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá,
sem getur i a-lið, og til aðstoðar við að kenna
öðrum sundkennurum björgunarsund..................
c. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar ....................
Styrkurinn veitist bæjarstjóinum og sýslunefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en ríkissjóðsstyrknum nemur.
d. Styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóltur leikfimikennara, til að veita ókeypis tilsögn, munnlega
og verkiega, ulanbæjarstúlkum, svo að þær verði
færar um að kenna leikfimi....................................

kr.

200

1800
2500

800
5400

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar, til þess að halda
uppi kenslu i trjeskurði í Reykjavík..........................

2000
1672718,28

Samtals ...

15- gr.
Til vísinda, hókmenta og lista er veitt:
kr.
Landsbókasafnið:
a. Laun......................................................................................
b. 1. Laun skrásetjara handritasafns Landsbókasafnsins og spjaldskrár ...................................
2400
2. Dýrtíðaruppbót................................................. 1600

kr.

29260

4000
c. Til aðstoðai manns við safnið, og sje hann fastur
ársmaður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót...........

4400

Flyt ...

37660

•«•

•

1484
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kr.
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d. Til að kaupa bækur og handril og til bókbands...
Þar af 1000 kr. sem ,5. greiðsla af andvirði
söngfræðasafns Jónasar heitins Jónssonar háskóladvra varðar.
e. Til þess að gefa úl handritaskrá safnsins ...........
f. Brunaábyrgðargjald fvrir safnið...................................
g. Húsaleiga..............................................................................
h. Ýmisleg gjöld.....................................................................

2. Þjóöskjalasafnið:
a. Laun
................................................................................
b. Til að hinda inn og búa um skjöl og til að útvega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu
c. Til að gefa út skrá vfir skjalasafnið o. fl................
d. Til þess að ljósmynda og afrita þau skjöl og
heimildir, sem varða fsland og finnast í söfnum
erlendis................................................................................
3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ...........
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að............................
-c. Til að útvega forngripi, alt að.....................................
d. Til áhalda og aðgeiða....................................................
e. Til að kaupa islensk listaverk og listiðnað...........
f. Til að semja skýrslur um safnið frá 1876 ...........
g. Til raunsókna og undirbúnings á skrásetning fornmenja, alt að
...............................................................

1
i

kr.

37660
12000 ;

2400
360
500
1000
-------- —

53920

19800
2000
250

1500
23550
9500
1200
2000
600
4000
300
1200
18800

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 slundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
4. Náttúrufræðifjtílagið............................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með. þvi skilyrði, að safniö sje
til synis almenningi á ákveðnum líma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.
5. Laudsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa, ræstingar o. H..............................
b. Til viðbalds og áhalda...................................................

2000

18000
2500
—-----—-----

20500

6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði ......................................................
Flyt ...

2500
...........

|

121270

1485

Þingskjal 619

kr.

kr.
■

121270

Flutt ...
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

lö.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði.........
Til Hins islenska bókmentafjelags...................................
Til saina fjelags, til útgáfu registurs við islenskl
fornbrjefasafn .......................................................................
Til Þjóðvinafjelagsins............................................................
Til Fornleifafjelagsins.............................................................
Styrkurinn greiðist því að eins, að Arbók komi út.
Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu
íslands, 100 kr. fyrir hverja órk, alt að ....................
Til að vinna að lextaútgáfu á islensku fornbrjefasafni
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að samskonar
registur og við fvrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu.
Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570 — 1800 og vinna að útgáfu þeirra.............................
Til þess að gefa út iandsyfirdórna frá 1800—1873 ...
Til Dansk-lslandsk Sainfund..............................................
Til fjelagsins íslendings, til að viðhalda andlegu sambandi og kynningu við íslendinga vestan hafs...........
Til Fræðafjelagsins, til að gefa úl jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns............................................
Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 1000
kr. fraiulagi úr bæjarsjóði Reykjavikur...........................
a. Styrkur lil skálda og listamanna .............................
Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja
manna nefndar, er kjörin sje, einn af Listvinafjelaginu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn af
Stúdentafjelaginu í Reykjavík.
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes Faust.............................................................................
Til Sigfúsar Einarssonar organista við dómkirkjuna,
að því tilskildu, að hann kenni lón í háskólanunr,
haldi uppi kenslu í organslætti og sönglist í Reykjavik,
og vinni að eflingu og útbreiðslu söngþekkingar hjer
á landi.......................................................................
..........
Stjórniuni er heimilt, ef um seinur, að ráða mann
þennan í þjónuslu þess opinbera að öllu leyli, gegn
launum eins og kennurum mentaskólans etu greidd.
Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að
safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýðinguin, enda sje safnið eign rikisins.....................................
Flyt ...

1500
2000
2000
7Ö0
800

1500
2000

2000
1000
1000
3000
1000
4000
27000

1200
------- ------

28200

1200

...........

!

8000
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23. Til Pórbergs Þórðarsonar, til að safna orðutn úr íslensku alþýðumáli, enda sje orðasafuið eign landsins.
24. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfisögu
lærðra manna íslenskra á siðari öldum...........................
Enda sje handritið eign landsins að honum látnum.
25. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, lil fiskirannsókna ................................................................................
26. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfrant rannsókn
á gróðri landsins...................................
...........................
27. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ...........
28. Til Guðmundar G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna............................................................................................
29. Til Frímanns B. Arngrfmssonar, til að safna steinum
og jarðlegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
30. Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni sinu
31. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Prestaæfum sínum..............................................................................
32. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana
33. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagnasöfnunar......................................................................................
34. Til Boga Th. Melsteds, til að rita íslandssögu............
35. Til Páls Eggerts Ólasonar, til rannsókna um sögu
og bókmentir íslands frá upphafi prentaldar út siðskiftaöld .
36. Til landskjálftarannsókna.....................................................
Greiðist þvi að eins, að rannsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.
37. Til veðurathugana og veðurskeyta..........
...................
38. Til jarðeðlisrannsókna i sambandi við norðurför
Roalds Amundsens ...............................................................
39. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og á
Akureyri
................................................................................
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akureyri 500 kr., til fyrirlestra i Norðlendingafjórðungi.
40. Til Hins íslenska kennarafjelags, til alþýðufyrirlestra
um uppeldismál.......................................................................
Styrkur þessi er þeim skilyrðum bundinn,
að
hlutar fyrirlestranna sjeu haldnir i sveitum og
komi sem jafnasl niður,
að ferðakostnaður fyrirlesaranna greiðist ekki af þessari upphæð, og

181220

Flyt ...

251270

2000
2000

1500
3000
4000
1800
1200
600
600
600
600
800

1800
550

45000
1500
2000

500
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42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

kr.
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að fjelagið geri stjórninni grein fyrir framkvæmdum
sinum.
Til Listvinafjelags íslands
.................... ... ............
Til íþróttasambands fslands..............................................
Tii Sigurðar Guðmundssonar, til náms í húsagerðarlist,
að þvi tilskildu, að hann sanni fyrir stjórnarráðinu,
að hann stundi nám með góðum árangri ....................
Til listasafnshúss Giuars Jónssonar
.............................
Til Reykja vikurdeildar Norræna stúdentasambandsins,
styrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis.
Til Jóns Eyþórssonar, lokastyrkur
...........................
Til Bjarna Jósefssonar, lokastyrkur
.............................
Til Ingu Magnúsdóttur, utanfararstyrkur ....................
Til Brynjólfs Stefánssonar, lokastyrkur
....................
Til Baldvins B. Bárðdals, fyrir 1. bindi af endurminningum hans, enda fái Landsbókasafnið handritið
Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 kr, með
verðstuðulsuppbót
...............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns.
Til J. C. Poestion í Wien, til þess að vinna áfram
að ritverkum sínum um íslensk fræði...........................

251270

Samtals ...

280970

1500
2000

1500
8000
600
2000
2000
2500
2000
600
5500

1500

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:
kr.
1. Til Búnaðarfjelags íslands
..............................................
2. Til sandgræðslu......................................................................
Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.
3. Til búnaðarfjelaga ...............................................................
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir
dagsverkatölu, og varið til verkfærakaupa og stvrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna.
4. Til Garðyrkjufjelags Islands:
a. Laun garðyrkjustjóra......................................................
b. Styrkur til fjelagsins......................................................
Flyt ...

kr.
200000
15000

30000

7000
1000
•••

.1.

8000
253000

1488

Þingskjal 619
kr.
Flutt ...

5. Til skógræktar:
a. Laun
................................................................................
b. Til skóggræðslu...............................................................
6. Til framhalds landmælinga ..............................................
7. Til dýralæknÍDga:
a. Laun handa 4 dýralæknum
.....................................
b. Til Hóhngeirs Jenssonar, lil dýralækninga ...........
e. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis.
Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu
Ivisvar á ári vottorð frá kennurum sínuni um
iðni og ádundun.
8. Til eftirlits með útflutningi á hrossum...........................
9. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/u af öllum tekjum
stofnunarinnar
...............................................................
b. Til húsaleigu......................................................................
e. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
Til leiðbeiningar um raforkunotkun
.............................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðaruema til náms erlendis
Til Fiskiveiðasjóðs íslands
..............................................
Til Fiskifjelagsins
...............................................................
Þar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóraefna á smáskipum.
14. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna........................................................
b. 4 síldarmatsmanna
......................................................
c. 4 ullarmatsmanna
......................................................
d. 5 kjðtmatsmanna...............................................................
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna....................................

253000
14080
21000

19. Þóknnn til vörumerkjaskrásetjara.......................................
Flvl

35080
40000

25740
500
800

27040
600
5000
1200
2000

10.
11.
12.
13.

15. Til gerlarannsókna ...............................................................
16. Til Gísla Guðmundssouar, til kjötrannsókna.................
17. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ...........
Af þessuni lið gangi 600 kr. lil handavinnuskóla
Halldóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði honum haldið áfram.
18. Til Þórdísar Ólafsdóttur frá Fellsenda, til þess að halda
uppi í Dalasýslu kenslu í hannyrðum ogöðrum kvennafræðum........................................................................................

kr.

26400
14080
3200
6000
12000

8200
10000
4000
6000
60000

61680
2400
5000
5000

500
1200
519700

Þingskjal 619

1489
kr.

kr.
Flutt ...
20. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar íþrótta og
skóggræðslu................................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fjenu er varið.
21. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkursandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd
....................
22. Styrkur til ábúandans í Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting......................................................
23. Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðarheiði, til þess að halda þar við bygð og veita ferðamönnum gisting og béina....................................................
24. Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og gisting..............................................................
25. Til eftirlits með silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli, og til námurannsókna, alt að
.............................
26. Til bjargráðasjóðs ...............................................................
27. Til landhelgisjóðs
...............................................................
28. Til löggildingarstoíu mælitækja og vogaráhalda :
a. Laun forstöðumanns......................................................
b. Ferðakostnaður ..............................................................
29. Til verndar lóðum á Sauðárkróki, alt að ....................
gegn að minsla kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar frá.
30. Til Byggingarfjelags Reykjavíkur, samvinnufjelags,
5% byggingarkostnaðar, gegn hálfu meira, 10°/o, frá
Reykjavíkurbæ, þó ekki yfir..............................................
Styrkurinn er bundinn því skílyrði, að stjórnarráðið samþykki lög fjelagsins.
31. Til að hjálpa nauðstöddum íslendinguui erlendis
32. Laun húsgerðarmeistara.......................................................
33. Laun aðstoðarmanns húsgerðarmeistara, 3500 kr.,
með verðstuðulsuppbót ......................................................
34. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:
a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsuppbót ................................................................................
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu
eða vinnu við þá húsagerð.
b. Ferðakostnaður, alt að...................................................
c. Skrifstofukostnaður ......................................................

519700
2000

800
1000

200
1000

i
!

10000
22000
20000

7040
500
--------'

7510
5000

6000

1000
9500
7700

7700

1000
600
--------

9300
622740

Flyt ...
Alþt, 1921. A. <33. töggjatai ping).

137

1490
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Flutt ...
35. Til Sigurðar Ólafssonar, Hellulandi, í viðurkenningarskyni................................................................................
36. Til sendimanns á Spáni................. ...........
...................
37. Til bryggjugerðar sunnan Blönduóss, þriðjungur kostnaðar (endurveiting) ...............................................................
38. Til hafskipabryggju á Búöareyri, þriðjungur kostnaðaðar (3500 endurveiting).......................................................
Kaupfjelagi Hjeraðsbúa er veittur styrkurinn, en
bryggjan skal vera til almenningsnota.
39. Til lendingarbóta í Rifsósi, þriðjungur kostnaðar
40. Til viðgerðar og endurbótar á brimbrjótnum í Bolungarvík, þriðjungur kostnaðar .............................
Verkið skal unnið undir umsjón verkfræðings.
41. Til þess að dýpka siglingaleiðir inn til Stokkseyrar,
þriðjungur kostnaðar...............................................................
42. Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka (uppbót)....................
43. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs i Vestmannaeyjum
44. Til gistihúss Hjálpræðishersins í Hafnarfirði ............
45. Til sjómannahælis og gistihúss Hjálpræðishersins á
Isaíirði.........................................................................................
46. Uppbót á skurðgrefti i Miklavatnsmýri...........................
47. Til Þórðar Jónssonar blinda á Mófellsstöðum, gegn
500 kr. annarsstaðar að....................................
............
48. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli
.....................................
Eftirgjaldið af Staðarfelli rennur i rikissjóð.
Samtals ...

kr.
622740
1000
20000
10000
12000

5000
10000

8000
750
40000
5000
5000
1800
1500
3000

...........

745790

17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna
eru veittar 4000 kr.
18. gr.
Til eftirlanna og styrktarfjár er veitt:
kr.
Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn
...............................................................
b. Embættismanna ekkjur og börn
.............................
c. Uppgjafaprestar ...............................................................
d. Prestsekkjur......................... r ........................................

kr.

28762,09
15129,88
1321,66
4800,40
50014,03

Flyt ...

50014,03

Pingskjal 619

1491
kr.

kr.

Elult ...
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn.
1. Til Ásgeirs Blöndals læknis.................
250
2. — Porvalds Pálssonar læknis............
300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra . ... 1500

50014,03

2050
1). Embættismanna ekkjur og börn.
1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, læknisekkju
2. — Magneu Ásgeirsson, Iæknisekkju... ...
3. — Ólivu Guðmundsson .................... ...
I. — Sigríðar Hjaltadóttur .................... ...
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur...........
...

150
200
175
400
400
1325

c.

Uppgjafaprestar.
1. Til Gísla Kjartanssonar
....................
2. — Stefáns Stephensens
....................
3. — Stefáns M. Jónssonar ....................
4. — Bjarnar Jónssonar.............................

...
...
...

800
147
325
475
1747

d. Prestsekkjur.
1. Til Ástu Pórarinsdóttur ....................
2. — Auðar Gisladótlur
....................
3. — Bjargar Einarsdóttur....................
4. — Guðrúnar Björnsdóttur
...........
5. — Guðr. J. Jóliannesdóttur ...........
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur..........
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur
...........
8. — Guðrúnar Torfadóttur..................
9. — Ingunnar Loftsdóttur....................
10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur
...........
11. -• Kirstínar Pjetursdóttur
............
12. — Kristinar Sveinbjarnardótlur
13. — Ragnheiðar Jónsdóltur
............
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. með
hverju barni hennar, sem er í ómegð
15. — Hlífar Bogadóttur, lOOkr. nieð hverju
barni hennar, sem er i ómegð...
1G. — Pórunnar Stefánsdóttur
...........
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur...........
18. — Steinunnar Pjetursdótlur ... ... ...

130
300
500
300
300
100
300
300
300
300
300
300
106
400
700
400
400
300
5736

Flyt ...

10858

í
'

50014,03

1492
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kr.
Fiutt ...
Kennarar, kennaraekkjur og börn.
1. Til Önnu Ásmundsdóttur ....................
2. — 3 barna hennar .............................
3. — Bjargar Jónsdóttur...........................
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ...........
5. — Hjartar Snorrasonar ...
..........
6. — Jónasar Eiríkssonar ...........
7. — Magnúsar Einarssonar ... ...........
8. — Elínar Briem Jónsson....................
9. — Gyðriðar Þorvaldsdóttur.................
10. — 3 barna hennar ............................
11. — Janusar Jónssonar præp. hon. ...
12. — Pjeturs Guðmundssonar..................
13, — Steinunnar Frímannsdóttur, ekkju
Stefáns Stefánssonar skólameistara
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra.
1. Til Árna Gíslasonar ............................
2. — Guðm. Kristjánssonar ....................
3. — Böðvars Jónssonar...........................
4. — Hatlgríms Krákssonar....................
5. — Jóhanns Jónssonar ...........................
6. — Póru Matthíasdóttur
....................
7. — Daniels Jónssonar....................
8. — Jens Pórðarsonar.............................
9. — Friðriks Möllers .............................
10. — Kristínar Jóelsdóttur ....................
11. — Eliesers Eirikssonar
....................
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisarstöðum .............................................
13. — Jóhannesar Þórðarsonar
...........

10858

50014,03

300
300
300
360
500
500
500
300
300
300
720
500
450

5330

300
300
200
200
200
300
200
100
1200
200
200
300
300
4000

Eftirlaun og styrktarfje til ritslarfa.
1. Til Porvalds Thoroddsens ....................
2. — Indriða skrifslofustjóra Einarssonar
3. — Valdimars Briems ............................
4. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum
5. — Önnu Thorlacius .............................

2000
3500
1200
300
300

Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson...........
2. — Jakobínu Pjelursdóttur....................

300
200

Flyt ...

500

7300
■

27488

50014,03

1493
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3. Til tveggja barna Þorsteins Erlingssonar
4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr., og
auk þess 100 kr. með hverju barni
hennar, sem er i ómegð....................
5. — Guðrúnar Sigurðardóttur
............
6. — Ólínu Þorsteinsdóttur ....................
7. — 3 barna hennar ..................................
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur...................
9. — Guðrúnar Runólfsdóttur, ekkju Matthíasar Jochumssonar. ... ...........

500
600

27488

'

kr.
50014,03

700
300
300
300
300
2000
5000

i.

Styrktarfje ýmsra starfsmanna og ekkna:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitalaforstöðukonu .....................................
2. — Sigurðar Eirikssonar.fyrv. regluboða
3. — Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að
auki 100 kr. með hverju barni hennar, sem er i ómegð.............................
4. — Hólmfriðar Björnsdóttur,
ekkju
Guðmundar Hjaltasonar....................
5. — Páls Erlingssonar .............................
6. — Erlends Zakariassonar ....................
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri..............................................
8. — KristinarGestsdóttur.ekkjuÞorsteins
fiskimatsmanns Guðmundssonar ...

400
500

500
300
1000
300
300
400
3700

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðaruppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til Ingeborg Sigurjónsson...................
..........
k. Til Ólafs Rósenkranz, fvrv. leikfiinikennara .

1800
1200
39188
101209,11

III. Dýrliðarnppbót á fjárhæöirnar i I. og II. a —i .
IV. Tillag lil ellistyrktarsjóða...........................................
Samtals ...

40000
...........

230411,14

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veiltar 100000 kr.
Af þessari upphaeð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir

1494
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kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn bei lil, svo sem \ið
lögreglneftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl.
20000 krónum af fjárhæðinni skal varið tii að endurgreiða Ásgeiri kaupm.
Pjelurssyni nokkurn hluta af sildartunnutolli frá árinu 1919.
20. gr.
Til gjalda árið 1922 er veitt:
Samkvæmt 7. gr. ...
—
...........................
8. —
..
—
9. — ... .............................
—
10. — ... .............................
—
11. - ... .............................
----__
12. — ... .............................
----- .
...........................
13. — ...
—
14. — ... .............................
—
15. — ... ... ... ...........
—
16. — ... .............................
—
17. — ... .............................
---- _
...................
18. — ...
19. - ... .............................
—
tekjur eru
Samkvæmt
—
—
—

áætlaðar:
2. gr. ...
3. — ...
4. —
...
5. —

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

kr. 1629470,95
—
60000,00
— 276000,00
— 305400,00
— 734420,00,
— 825992,00
— 2504650,00
— 1672718,28
— 280970,00
— 745790,00
—
4000,00
— 230411,14
— 100000,00

kr. 6740000,00
—
40050,00
— 577000,00
—
22400,00
------------ — 7379450,00
Tekjuhalli kr. 1990372,37

21- gr.
Heimiit er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i
honum:
1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá
útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast lil 20 ára, gegn 60'o
vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgnn á ári í 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra lána með 8% á ári i 28 ár.
2. Alt að 5000 kr. lil Iánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð
sýslufjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, gegn 6 0 o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum
4 fyrstu árunum.
3. Stefáni skáldi Sigurðssyni frá Hvítadal 10000 Kr., til jarðræklai og húsageiðar

Þingskjal 619

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1495

á jarðarblutá þcim, sem hann heflr keypt, við þeim tryggingum, er stjórnin
telur gildar, og 6% í vöxtu og greiðslu á 20 árum.
Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum,
til jarðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjeiaga, og eigi ineira
en 400 kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6 °/» vöxtum og endurgreiðslu á 20
árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalaguingar, gegn
6% i ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt
að 15000 kr.
Til Seyðisfjarðarkaupstaðar, lil aukningar rafveitunni, alt að 120 þúsund kr.
til 30 ára, gegn 6°/o ársvöxtuin. Verði fje eigi fyrir hendi, er stjórninni heiinilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er kaupstaðurinn kann að taka
i þessu skyni.
Til Vestmannaeyjakaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 80 þúsuud
kr. til 30 ára, gegn 6('/o vöxtum. Verði fje ekki fvi ir hendi, er stjóininni
heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnþárri upphæð, er bæjarstjórnin kann að
taka i þessu skyni fyrir hönd bæjarsjóðs.
Til að koma á fót kjötniðursuðuverksmiðju við hveri í Reykholtsdalsbreppi
í Borgarfjarðarsj’slu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn
6°/o í ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.
Dalasýslu til kaupa á jörðinni Hjarðarholti fyrir skólasetur 30000 kr., gegn
þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn 6% í ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum.
22. gr.

Stjórninni er lieimilt að ábyrgjast alt að 200000 króna lán fvrir klæðaverksmiðjuna Alafoss.
Ábyrgðin er veitt með þessum skilyrðum:
1. Að verksmiðjan segi stjórninni allan sinn hag, og telji sljórnin fyrirtækið trygt.
2. Að ríkið fái veð í eignum og maniivirkjum verksmiðjunnar og þær trvggingar
aðrar, er stjórnin telur nauðsynlegar.
3. Að ríkið hafi á sinu kostnað nákvæmt eftirlit með efniskauþum verksmiðjunnar, húsagerð og vjelakaupum, og síðan með rekstri hennar og bókfærslu,
og endurgreiði verksmiðjan kostnaðinn árlega.
Enn fremur er sljórninni heimilt að taka, fyrir hnnd rikissjóðs, ábyrgð
á skul.dum, er eigendur íslenskra botnvörpuskipa hafa komist í á Englandi,
vegna skipakaupanna, alt að 200000 kr. fyrir hvert skip, er stjórnin telur fært
að taka ábyrgð á, og með þeim skilmálum og gegn þeini tryggingum, er hún
tekur gildar.
23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Sleinunni Kristjánsdóltur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1922, svo og uppbót á
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir liana á laun starfsmanna sinna,
og að greiða Birni Krisljánssyni uppból á eítirlaun hans eftir sömu reglu, og
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Birni Sigurðssyni 4000 kr. i eftirlaun raeð sömu uppbót, sem að ofan greínir, og
enn Önnu, ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.
24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1921 og hafa
í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og
gjaldamegin samkvæmt þeim lögurn.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar 1 lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda
að eins fyrir fjárhagstimabilið.

(A. XI, 4).

I'.d.

620. Kefiidar&lit

um frv. til laga um stimpilgjald.
Frá fjárhagsnefnd.
Aðalbreytingarnar frá núgildandi stimpilgjaldslögum eru þær, að l°/o
gjaldið af útfluttum vörum er ekki tekið upp i þetta frumvarp, en aftur er sjerstakt frv. um l°/o útflutningsgjald á leiðinni í þinginu.
Að öðru leyti er nú stimpilgjaldið lagt á ýmislegt tleira en áður, og mun
allmikið sniðið eftir dónsku stimpilgjaldslögunum. Þetta mál og tvö önnur af
aðalskattafrumvörpum stjórnarinnar eru nú nýiega komin til nefndarinnar, og
hefir verið mjög lítill tími til að athuga þau, sjerstaklega þ.ir sem annríki heflr
verið óvenju mikið, eins og jafnan er i Ed. síðustu daga þingsins. Eru þvi engin
tök að láta itarieg nefndarálit fylgja málunum.
Nefndin leggur til, að þetta frumvarp verði samþykt með breytingum
þeim, sem fara hjer á eftir, og verður gerð grein fyrir breytingunum í
framsögunni.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 5. gr.
5. liður orðist svo:
Víxlar, ef samþykki eða greiðsla fer fram hjer, og ávísanir, ef samþyktar eru.
2. Við 17. gr.
Fyrir orðin »til söununar eignarheimildo í 4. málsgr. komi:
nótuð sem afsöi.
3. Við 35. gr.
a. Fyrsti málsliður orðist svo:
Víxlar og samþyktar ávisanir, nema tjekkar, sliuiplast eius og hjer segir.

Þingskjal 620
b. Orðin
buit.
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»Tjekkávisanir ....... « í 3. málsgrein til enda málsgreinarinnar faiti

Við 36. gr.
Fyrir orðin »Nú hljóðar víxill eða ávisnn« komi:
Nú hljóðar víxill eða samþykt ávisun.
Við 37. gr.
2. málsgrein orðist svo:
Framsöl á víxlum og samþyktum ávisunum eru eigi slimpilskvld.
Við 38. gr.
a. Orðin i 1. málsgrein »Iðgjaldskvittanir ...« til enda málsgr. falli burt.
b. Oiðin i 2. málsgreiu »Endurnýjunarkvittanir ...« til enda málsgr. falli burt.
c. Orðin í 3. málsgrein »Endurnýjunarkvittanir ..« til enda málsgr. falli burt.
d. 2. málsliður 5. málsgr. falli burt.
Við 41. gr.
a. r-liðurinn falli burt.
b. x-liðurinn falli burt.

Alþingi, 16. maí 1921.

Sig. Eggerz,
formaður.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Sigurjón Friðjónsson,
með fyrirvara.

Björn Kristjánsson.

Guðjón Guðlaugsson.

(C. XXVII, 1).

»:d.

«21 Tillnga

til þingsályktunar um fasta tekjuslofna þanda sveitarsjóðum, sýslusjóðum og
bæjarsjóðurn.
Frá fjárhagsnefnd.
Efri deild Alþingis ályktar að
ar, að fengnum tillögum sýslunefnda
sveitarsjóða, sýslusjóða og bæjarsjóða,
frumvarp til laga um fasta tekjuslofna

skora á ríkisstjórnina að taka til ihugunog bæjarstjórna, ákvæðin um skattstofna
og að því búuu leggia fyrir næsta Alþingi
handa sveitarsjóðum, sýslusjóðum Og bæj-

arsjóðum.
Alþt. 1921. A, (33. löggjafarþing).
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(B. XLII, 2).

Síd.

632. Breytingartlllaga

við frv. til laga um heimild handa stjórninni til þess að taka gjaldeyrislán.
Flutningsmaður: Jakob Mölier.
Við 2. gr.
Greinin orðist svo:
Af láni þessu er ríkisstjórninni heimilt að verja ait að 5 miljónum kr.
til að auka hlutafje íslandsbanka, þannig, að trygð verði umráð rikisins yfir fullum helmingi hlutafjár bankans, og þó því að eins, að fram hafi farið áður nákvæm athugun á hag bankans og hlutafjárframlög þessi dæmd tiitækileg. Verð
hiutabrjefa þeirra, sem ríkissjóður tekur, skal ákveðið til bráðabirgða af matsnefnd, sem hluthafar bankans og ríkisstjórnin nefna jafnmarga menn í, en
hæstirjettur oddamann. Endanlegt mat skal fram fara tveim árum síðar.
Heimilt er stjórninni að lána lslandsbanka þessa upphæð, eða meira,
þegar í stað, gegn tryggingum, þar til afráðið er um hlutakaupin. Enn fremur er
henni heimilt að lána Landsbankanum fje eftir þörfum.

(C. XXVIII, 1).

Sþ.

623. Tillaga

til þingsályktunar um skipun fjármáianefndar.
Flutniugsmenn: Einar Árnason, Sveinn Ólafsson, Stefán Stefánsson,
Gunnar Sigurðsson, Guðm. ólafsson, Eiríkur Einarsson,
Porleifur Jónsson, Sigurður Jónsson, Þorsteinn Jónsson.
Sameinað Alþingi ályktar að kjósa 3 manna nefnd með hlutbundnum
kosningum til að íhuga og gera tillögur um framtíðarskipulag bankamála ríkisins. Nefndin skal enn fremur vera í ráðuni með stjórninni um væntanlega lántöku erlendis til að bæta úr viðskiftakreppunni. Skal iáninu síðan ráðstafað eítir
tillögum nefndarinnar.
Ef gerðar verða ráðstafanir á þessu ári til að lardið eignist hluti í ísiandsbanka, skal nefndin rannsaka allan hag bankans og vera í ráðum með
landsstjórninni, ef kaup verða framkvæmd. Nefndiu skal leggja fyrir næsta þing
skýrslu um rannsóknina.

Þingskjal 624 — 625
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(A. I, 14).

Ed.

624. Breytlngartillög'ur

við frumvarp til laga um hlutafjelög.

Frá allsherjarnefnd.

1. Viö 24. gr.
Fyrir orðin »nema öðruvisi sje ákveðið í lögum fjelagsins« komi:
þó má stjórnin, ef sjerstakar áslæður eru fyrir hendi, bjóða út hlutafjárauka, að áskildu samþykki hluthafafundar.
2. Við 31. gr.
2. málsl. 2. málsgr. orðist svo:
Enginn hluthafi getur þó farið með meira en Vi samanlagðra atkvæða i
fjelaginu.

(Á. III, 15).

Ed.

625. Framhaldsnefndarálit

um frv. til laga um tasteignaskatt.
Frá fjárhagsnetnd.
Frumvarp þetta hefir tekið þeim breytingum í hv. Nd., að skattur af
löndum og lóðum er færður úr 4°/®« niður i 3°/oo og af húsum í löggiltum verslunarstöðum úr 2°/oo í l’/o’/oo.
Þetta þýðir það, að tekjur rikissjóðs af frv. hafa verið iýrðar um tæpar
63 þús, króna og um leið ljettur að drjúgum mun skattur, sem á jarðeignum
hvilir eftir gildandi lögum (fasteignaskattslögunum) og einnig á húsum i verslunarstöðum, þeim sem ekki hvila á þvi hærri þinglesnar skuldir.
Nefndinni virðist þetta alls ekki viðeigandi breyting, þegar athugaður er
fjárhagur ríkissjóðs og framkvæmdir þingsins i öðrum skattamálum, en leggur
þó til, að við svo búið verði látið sitja, með þvi að hún vill ekki tefla málinu í
tvísýnu og þar sem þingtiminn er alveg á förum. Það hefir líka nokkur áhrif á
nefndina, að þó hún álíti skatlinn á jarðeignum til rikissjóðs helsl til lágan, þá
muni sú stefna vera að ryðja sjer til rúms í þinginu, að leggja aðra skatta, raiklu
hærri, ofan á þennan, einmitt á fasteignirnar; um það ber frv. þaö um sýsluvegasjóði, sem hv. Nd. hefir sent hingað i deildina, ljósastan vott. En það telur
nefndin ærið athugavert, að leggja svo þungar byrðar á notendur fasteigna, eins
og fátæka leiguliða.

Þingskjal 625
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Nefndin heiir svo ekki meira um málið að segja, en leggui tii, að það
veiði samþykt óbrevtt
Alþingi, 16. maí 1921.
Sig. Eggerz,
form.

Guðm. ólafsson,
fundaskrifari.
Sigurjón Friðjónsson.

Guðjón Guðlaugsson,
framsögumaður.

Björn Kristjánsson.

(A. VII, 14).

Eri.

696. IWefndarálH

um frv. til taga um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað og rætt frumvarp þetta á nokkrum fundum, og
kom það fljólt í ljós, að ágreiningur var um málið að ýmsu leyti. Einn nefndarmanna (B. Kr.) er á móti mikilli stighækkun beinna skalta og háum beinum
sköttum yfirleitt. Annar (S. Fr.) vill helst hafa alla skatta beina og á þann hátt
fyrir komið, að tekjuskattur sje aðalskaltur og þungamiðja i skattakerfi rikisins.
Og þrír nefndarmenn virðast haliast að því nð auka beina skatta, en vilja ekki
gera það bráðlega, eða í stórum stíl. Um nokkur aðalatriði málsins voru nefndarmenn þó saniþykkir, og eru þau þessi:
1. Að lágmark skattskyldra tekna sje sett of lágt í frv., einkum hjá fjölskyldufólki.
2. Að of hár skattur sje þar lagður á Iægri tekjur.
3. Að tekjuskattur hækki eftir því, frá því sem nú er (þegar dýrtíðar og gróðaskattur er talinn með), á lágum tekjum, eu lækki á hinum hærri, og að það
sje ekki rjett.
4. Að ósanngjarnt sje að leggja tvöfaldan skatt á hlutafjelagsgróða, svo sem
þar er gert.
Lágmark skattskyldra tekna hefir háttv. neðri deild fært nokkuð til
betri vegar, en stígið þar of skamt að dómi nefndarinnar. Hinn skattfrjálsi tekjufrádrátlur (500 kr.) mun ætlaður fyrir brýnustu lífsnauðsynjum, og er samkvæmni
í þeirri breytingu neðri deildar, að hann skuli tvöfaldaður (þ. e. vera 1000 kr.),
þar sem um hjón er að ræða. En full samkvæmni fæst þó ekki með því. Frá
samtöldum tekjum hjóna og 3 barna þeirra, sem orðin eru 21 árs og eldri,
dragast t. d. 2500 kr., sem eru skattfrjálsar eftir frumv., en frá tekjum 5 manna
fjölskyldu, þar sem eru hjón með 3 börn á aldrinum 14—21 árs, dragast að
eins 1000 kr. Bóndi í sveit, sem á 3 börn upp komin, getur talið til frádráttar
tekjum búsins kaup þeirra og fæði, er þau síðan greiða skatt af, að frádregnum
500 kr. bjá hverju þeiira. En bóndi, sem á 3 börn á aldrinum frá 14-21 árs,
verður að gjalda skatt af fæði þeirra og kaupi, frádráltarlaust. Feliur því skatt-
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iirinn þyngra á þá fjölskylduna en hina, og teiur nefndin það órjettlatt. Frádrátl
fyrir ómöguni telur nefndin sömuleiðis of lágan, og álítur rjettast, að jöfn upphæð
sje skattfrjáis fyrir hvern einstakling, en eigi aðeins fyrir bvern sRattgreiðauda og
hvorttveggja hjóna.
Við 6. gr. frv. kom fram breytingartillaga, svo hljóðandi:
Greinin orðist svo:
Skattgjald þeirra, sem um ræðir í 1. og 2. gr„ reiknast þannig: Ef hinn
skattskyldi hluti tekna þeirra er undir 1000 kr„ greiðist af honum k's °/o.
Frá
1000
—
2000
—
3000
—
4000
—
5000
—
6000
—
7000
—
8000
—
9000
— 10000
— 11000
-12000
— 13000
— 14000
—
15000
—
16000
—
17000
—
18000
—
19000
— 20000
— 25000
— 30000
— 40000
— 50000
— 60000
— 70000
— 80000
— 90000
— 100000

kr. til
2000
— —
3000
— —
4000
— —
5000
— —
6000
— —
7000
— —
8000
— —
9000
— — 10000
— — 11000
— — 12000
— — 13000
— — 14000
— — 15000
— — 16000
- — 17000
— — 18000
— — 19000
— — 20000
— — 25000
— -- 30000
— — 40000
— — 50000
— — 60000
— — 70000
— — 80000
— — 90000
— — 100000
— og þar yfir

kr. greiðist
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
-■

5
15
30
50
75
105
140
180
225
275
335
405
485
575
675
785
905
1035
1175
1325
2125
2975
4775
6675
8675
10775
12975
15275
17675

kr. af
1000
— —
2000
— —
3000
— —
4000
—
5000
— —
6000
— —
7000
— —
8000
— —
9000
— —■ 10000
— — 11000
— — 12000
— — 13000
— — 14000
— — 15000
— — 16000
— — 17000
— — 18000
— — 19000
— — 20000
— — 25000
— — 30000
— — 40000
— — 50000
— — 60000
— — 70000
— — 80000
— — 90000
— — 100000

kr. og 1 °/0 af
— — lVa - — — 2----— — 2l/»- — — 3-----— — 3V«-----— — 4 - —
— — 41/? - — — 5 - —
— — 6 - —
— — 7----— — 8-----— — 9----— — 10-----—
11----— — 12 - —
— — 13 - —
— — 14 - —
— — 15-----— — 16-----— — 17----— — 18-----— — 19-----— — 20 - —
— — 21----— — 22 - — — 23 - —
— -- 24----— — 25------

afg.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nefndarmenn töldu allir þessa brtt. til bóta á frumv., og þó hún
kynni óbreytt að leiða til minni tekna ríkissjóði til handa en skaltregla frumv.,
einkum i tekjuþurðarárum, mætti úr þvi bæta með jafnri hækkun á öllum skattstiganum, annaðhvort í skattalögunum sjálfum eða í fjárlögum, samkv. 52. gr.
Brtt. kom og frain um það að telja til frádráttar skattskyldum tekjum einstakra
inanna tekjur af fjelagseign, sem skattaðar eru i óskiftum arði, og nokkrar brtt.
fl. En þar sem nu er komið mjög að þinglokum, þótti nefndinni ekki tími til
vandlegiar athugunar og umbóta á frumv., enda hætt við, að meiriháttar brtt.
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mundu hefta framgang málsins á þessu þingi, en uauðsyn mikil á þeim tekjuauka, sem af frumv. er vænst. Ræður því nefndin til, að það sje samþykt og
gert að lögum, eins og það kemur frá háttv. Nd., til bráðahirgða, þ. e. til 31. des.
1923, með þeim viðauka, sem til þeirrar ráðstöfunar er nauðsynlegur og tryggir
endurskoðun á lögunum fyrirþann tíma.

BREYTINGARTILLAGA.
Við 53. gr.
Aftan við gr. bætist:
Lög þessi gilda til 31. des. 1923.
Alþingi, 17. mai 1921.
Sig. Eggerz,
form., með fyrirvara.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

Björn Kristjánsson,
með fyrirvara.

Sigurjón Friðjónsson,
ritari.

Guðjón Guðlaugsson.

(A. VII, 15).

627. BreytingartillaKA

Ed.

við frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
Flutningsmenn: Sig. Eggerz og Björn Kristjánsson.
Viö 52. gr.
Greinin falli burt.

(B. LIII, 11).
JVd.

628. Breytingartillö<ur

við frv. til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. tl.
Frá Eiriki Einarssyni og Þorsteini Jónssyni.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Rikissjóður gefur út og lánar Landsbankanum 3 milj. kr. í seðlum.
Um útgáfu annara seðla, er verður að gefa út til þess að full-
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nægja viðskiftaþörfinni, haldast ákvæði þeirra laga, er nú gilda, óbreytt
þangað til annað skipulag kann að komast á sainkv. fyrirmælum þessara laga, þó ekki lengur en til 1. maí 1922.
2. Við 5. gr. Greinin oiðist svo: •
Sameinað Alþingi kýs 3 manna nefnd hiutbundnum kosningum, er
nieðal annars hafi það starf með höndnm að athuga og gera tillögur
fyrir næsta þing um það, hvort ekki muni gerlegt að styrkja íslandsbanka með ihiutun ríkisins, svo sem með hlutafjárauka eða ábyrgð
með tryggingu. f þessu skyni skulu nefndarmenn þessir hafa óskoraðan rjelt til að rannsaka skjöl og bækur bankans og útbúa hans.
3. Við 6. gr. Greiniu falli burt.
Greinatalan breylist í samræmi við þetta.
4. Viö 9. gr. Orðiu »2. gr. ... svo og önnur« falli burt.

(A. X, 6).
Wd.

«30. töff

um útflutningsgjald af síld o. fl.
(Afgreidd frá Nd. 17. maí).

1. grA1 hverri sildartunnu (108—120 ltr.) skal greiða i rikissjóð 3 kr., af
liverjum 100 kg. af fóðurmjöii og fóðurkökum 1 kr. 50 au. og af hverjum
100 kg. af áburðarefnum 50 au.
2. gr.
Gjald það, er ræðir um í 1. gr., greiðist af þar töldum vörum, þegar
þær eru fluttar út i skipum, seni afgreidd eru frá landinu, eða í skipum, sem
stunda sildveiðar í landhelgi, þótt síldin sje eigi flutt i land. Enn fremur nær
gjaldið til sildar, sem veidd er utan landhelgi, ef hún er verkuð eða söltuð á
höfnum inni eða í landhelgi.
Endurgreiða má hjer búsettum rikisborgurum og öðrum hjer búsettum
mönnum, er sama rjett hafa að lögum, 23/e útflutningsgjalds síldar, ef þeir
sanna áður ár liður frá útskipun, með staðfestu vottoröi lögskipaðs
miðlara á sölustað sildarinnar, eða á annan hátt, að hún hafi selst undir
kostnaðarverði.
Lögreglustjóri á útskipunarhöfn annasl endurgi eiðsluna, áð- fengnu
samþykki stjórnarráðsins.
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3. gr.

Brot úr tolleiningu, sein er ’/» eða meira, telst heil tolleining, en minna
broti skal slept.
4. gr.
Gjaldið fellur í gjalddaga um leið og skip er afgreitt úr höfn eða
áður en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðst. Gjaldið greiðist lögreglustjóra þar, sem varan er tekin, eða ef varan er eigi flutt úr landi,
þá þar, sem skip leggur frá landi.
5. gr.
Hver, seni sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um í lögum þessum,
er skyldur til að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra i hendur samrit eða staðfest
eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðsluskjelum, er út hafa verið gefin
um farminn, og skal það gert áður en skip er afgreitt eða leggur frá landi.
Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur i þeirra stað vfirlýsing sendanda um vörumagnið, gefin að viðlögðum drengskap.
Ákvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef
sendandi er Qarverandi eða gætir eigi skvldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumenn skipa.
Gjaldið skal talið eftir skilríkjum þeim, er uin getur í þessari gr.
6. gr.
Skip og farmur er að veði fyrir útflutningsgjaldinu.
7. gr.
Lögreglustjórar skulu gera reikningsskii fyrir útilutningsgjaldinu, eftir
því sem stjórnarráðið og reglur um opinber reikningsskil mæla fyrir.
8 gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—ntíOOkr., neraa þyngri
refsing liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða
afgreiðslumaður, sem verður sannur að sök um að hafa skýrt rangl frá farmi,
greiða þrefalt það útflutningsgjald, sem reynt var að draga undan.
Sektir allar renna i rikissjóð.
Ef lögreglustjóri hefir grun um, að skilríki þau, er um getur i 5. gr.,
sjeu röng, skal hann rannsaka farm skipsins áður en það er afgreilt eða það
lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem með þarf í þessu
efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skili ikin reynast röng, en ella ríkissjóður.
9. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sein almenn
lögreglumál.
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10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jalnframt ur gildi lög
nr. 16, 4. nóv. 1881, að svo miklu leyti sem þau eru eigi áður numin úr lögum, og lög nr. 14, 14. ágúst 1919.

(B. XXXII, 10).
ild.

630. Eö>r

um breytingu á fátækralögum frá 10, nóv. 1905.
(Afgreidd frá Nd. 17. maí).
1. gr.

77. gr. fátækralaganna frá 10. nóv. 1905 skal orða þannig:
Ef þurfalingur fer eftir læknisráði á sjúkrahús, annað en lioldsveikraspitala, þá greiðir framfærslusveit hans 2/s hlula meðlagskostnaðarins, þar
með talin Jyf og Jæknisbjálp, þó aldrei yflr 400 krónur á áí*i. Að öðru leyli
greiðist kostnaðurinn úr rikissjóði, en aldrei nema fyrir 4 sjúklinga á ári úr
sama sveitar- eða bæjarfjeJagi. Um berklaveika sjúkiiriga fer eflir því, seni
ákveðið verður i lögum um varnir gegn berklaveiki, að svo miklu leyti, sem
þau lög koma í bága við þessa grein.
Engan þann styrk, sem veittur er fyrir sjúkrahúsvist, en undir liann
telst lyf og læknishjálp, má skoða sem sveitarstyrk.
2. gr.
Á 78. gr. oíannefndra iaga skulu verða þessar breytingar:
1. Fyrir orðin »200 kr. um árið« skal koma:
400 kr. um árið, þó ekki vfir 2/s hluta styrksins.
2. »200 kr.« á síðari staðnum í greininni falli burt.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

Alþt, 1921. A. <33. ióggjafarpiog).

189
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(B. XLVI, 10).
STd.

631. Lög

um einkasölu á áfengi.
(Afgreidd frá Nd. 17. mai).
1. gr.
Frá 1. jan. 1922 má enginn nema ríkisstjórnin ftytja hingað frá útlönduni áfengi og vínanda, sem heimiit er að flytja til landsins og i er
meira en 2’/*°/0 aí vínanda (alcohol) að rúmmáli. Sendimenn annara ríkja
halda þó rjetti sínum til innflutnings áfengis.
Lög þessi taka ekki til skipa, sem koma i iandhelgi og hafa innanborðs áfengi, ef með það er farið samkvæmt banniögum.
2. gr.
Áfengi það, sem rikisstjórnin flytur inn samkvæmt 1. gr., selur hún
að eins lyfsölum og læknum, er hafa rjett til lyfjasölu, svo og öðrum þeim,
er bannlög heimila. Ríkisstjórnin setur nánari reglur um áfengissöluna. í þeim
reglum skal það tiltekið, hve mikið áfengi megi láta af hendi við lækna, dýralækna og lyfsala, svo að mest sje á hverju ári eða um tiltekið timabil.
Enn fremur skal það ákveðið í reglugerð, að suðuvökvi og áfengi til
iðnaðar skuli í kaupstöðum og kauptúnum landsins selt undir yfirumsjón og
eftirliti forstöðujpanns áfengisverslunarinnar.
3. gr.
Það fje, sem þarf til verslunarrekstrar þess, er ræðir um i 1. og 2. gr.,
leggur ríkissjóður fram, og er ríkisstjórninni heimilt að taka það að láni.
4. gr.
Ríkisstjórnin skipar mann til að veita þessari verslun forstöðu. Hann
skai hafa Jyfsalapróf og hafa á hendi eftirlit með lyfjabúðum landsins. Honum skal og skylt aö útvega frá útlöndum, eftir beiðni, fyrir ríkissjóð og lækna,
er hafa rjelt, til lyfjasölu, lyf, umbúðir og hjúkrunargögn, er talin verða i lyfsöluskránni. Nánari reglur um starfssvið forstöðumanns verslunarinnar verða settar
í erindisbrjefi, er ráðherra gefur út.
5. gr.
Ráðherra skipar 2 menn til að hafa á hendi endurskoðun allra reikninga verslunarinnar og alls rekstrar og fær þeim erindisbrjef.
6. gr.
í reglugerðum þeim, er getur i 2. gr., kveður rikisstjórnin á um, hvernig fara skuli um áfengisbirgðir lyfjabúða og lækna, sem fyrir hendi kunna að
vera, þegar lög þessi koma i gildi, hvort gjald skuli greilt af þeim i rikissjóð,
eða hvort þær skuli teknar eignarnámi.
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7. gr.
A vinanda þann og áfengi, sem heimilt er að flytja til landsins og eigi
er notað til lyfja, skal ieggja 25—75%, miðað við verð þess komins i hús hjer
á Jandi, að meðtöldum tolli. Lyfjaáfengi, svo og önnur lyf, er verslunin útvegar
iæknum, seljast án hagnaðar.
8. gr.
Verslunin skal greiða lögákveðna tolla og innflutningsgjald af vörum
þeim, er lög þessi ræða um, á þeim stað, er varan fvrst er flutt á land, og á
þann hátt og á þeim tíma, sem toll- og skaltalög mæla fyrir.
9. gr.
Ágóði sá, er verður af versluninni, greiðist í rikissjóð og telst með
tekjnm hans. Rikisstjórnin setur nánari reglur um reikningsskil. 1 þeim reglum
má ákveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans i veltufjár- og varasjóð.
10. gr.
Verslunin skal jafnan hafa nægan forða af áfengi og vínanda fyrirliggjandi i Reykjavík. Kostnað við sendingu varanna innaniands greiði viðskiftamenn verslunarinnar. Pantaðar vörur samkv. 4. gr. gelur verslunin látið
senda beint frá útlöndum til þeirra staða hjer á landi, sem óskað er.
11. gr.
Rikisstjórnin setur hámarksverð i smásölu á þær vörur, er ræðir um
i lögum þessum.
12. gr.
Rrot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 20000 kr., ef eigi liggur
þyngri refsing við eflir öðrum lögum. Auk þess eru vörur þær, sem inn eru
fluttar i heimildarleysi, upptækar, og skal afhenda þær versluninni til ráðstöfunar. Andvirðið telst meðal tekna hennar og rennur i rikissjóð.
13. gr.
Með mái út af lögum þessum skal fara sem með almenn lögreglumál.

(B. XVIII, 6).
Ed.

033. Lög

um eignarnám á landspildu á Bolungarvikurmölum.
(Afgreidd frá Ed. 17. mai).
1. grHreppsnefnd Hólshrepps i Norður-lsafjarðarsýslu veitist heimiid til að
láta taka eignarnámi til skipsuppsáturs fyrir almenning landspildu á Bolung-
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arvíkurmöltini, kiingum brimbrjótinn, ásamt leigurjettinduni og kvöðum, er á
spildunni hvila, og öllum mannvjrkjum og byggingum, er á henni standa.
2. gr.
Stærð spildunnar er 4000 fermetrar, 78 metrar á lengd og 51 til 52
metrar á breidd að meðaltali; takmarkast hún að norðanverðu af ytri lóðarmerkjum Árna E. Árnasonar, Jóns I. Nordkvists og Hannesar Guðjónssonar,
að sunnanverðu af ytri lóðarmerkjum svonefndrar Evfirðingalóðar, að vestanverðu af götunni og að austanverðu af sjónum.
3- gr.

Eignarnámið skal framkvæmt samkvæml lögum nr. 61, 14. nóv. 1917

(B. XLIl, 11>.

Kd.

633. KÖií

um stofnun Ríkisveðbanka tslands.
(Afgreidd frá Ed. 17. mai).

I. Almenn ákvœði.
1. gr.
Banka skal stofna i Reykjavik, er nefnist wRikisveðbanki íslands«. Tilgangur bans er:
1. að veita lán, trygð með veði í fasteignum á íslandi.
2. að veita láD, trygð með ábyrgð bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelaga.
3. að veita lán til löggiltra fjelaga fasleignaeigenda, er hafa með höndum samvinnumannvirki til umbóta á fasteignum, svo sem áveitur á engi, raforkuveitur, samgirðingar eða önnur álíka mannvirki, og sjeu lánin trygð með
veði í atgjöldum af eignunum, með samskonar forgangsrjetti fyrir öllum veðskuldum sem opinberir skattar væru.
4. að veita lán eða kaupa skuldabrjef, trygð með veði í fasteign og auk þess
með fullri ábyrgð ríkisins.
5. að gefa út og selja bankavaxtabrjef fyrir þeim fjárhæðum, er bankinn ver
til útlána samkvæmt ofansögðu, alt að áttfaldri upphæð stofnsjóðs bankans.
Öll lán bankans skulu veitt til endurgreiðslu með ákveönum aíborgunum um langt árabil, en afborgunarlaus föst lán má aldrei veita.
2. gr.
Bankinn tekur viö allri forsjá og stjórn veðdeildai Lindsbanka íslands,
með öllum hennar skyldum og rjellindum. Að öðru leyti skulu lög og reglugerðir þær, er nú gilda um veðdeild Landsbankans, fiamvegis gilda um þessa deild
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Rikisveðbanka íslands, þar til allir fjórir flokkar banka vaxtabrjefa veðdeildarinnar eru að fullu innleystir.
3- gr,
Ríkissjóður leggur bankanum lil slofnfje, að upphæð 3 miljónir króna.
Stofnfje þelta er eign ríkisins, en endurgreiðslu þess verður ekki krafist fyrri en
baukiun hefir fullnægt ölluin skuldbindingum sfnum.
Stofnsjóð bankans má auka með nýjum fjárframlögum úr rikissjóði eða
með yfirfærslum úr varasjóði bankans. Með yfirfærslum úr varasjóði verður stofnsjóðurinn þó eigi hækkaður um meira en eina miljón kr., nema ný lagaheimild
komi til.
4. gr.
Stofnfje bankans greiðir ríkissjóður af hendi þannig:
1. Úr ræktunarsjóði fslands, í skuldabrjefum eða peningum, eina miljón kr.
2. Úr kirkjujarðasjóði, í skuldabrjefum, bankavaxtabrjefum eða peningum, eina
miljón kr.
3. Úr viðlagasjóði, í skuldabrjefum eða peningum, eina miljón kr.
Þar til öðruvísi verður ákveðið, rennur andvirði þeirra þjóðjarða og kirkjujarða, er bjer eftir verða seldar, inn í stofnsjóð bankans og bætist við eign ræktunarsjóðs og kirkjujarðasjóðs i stofnsjóðnum.
Nu kemur fram tap á skuldabrjefum þeim, sem verða lögð út siofnsjóðnum
samkvæmt 1.—3. lið þessarar greinar, og minkar þá eign rikissjóðs i stofnsjóðnum eins og tapinu nemur; en ef sjóðurinn við það lækkar niður fyrir 3 miljónir
kr., bætir ríkissjóður honum það, er á vantar.
Af stofnfjenu greiðir bankinn 2°/o ársvexti fyrstu 10 árin eftir stofnun
hans, en úr þvi 4% á ári. Renna vextirnir til ræktunarsjóðs, kirkjujarðasjóðs
og viðlagasjóðs, að tillölu við eign hvers þeirra í stofnsjóði bankans.
Nú hrökkva eigi tekjur bankans til þess að greiða vexti af stofnfjenu,
og færir þá bankinn það, sem vantar á vextina, ríkissjóði til tekna, og greiðist sú
inneign, án vaxta, þegar hagur bankans leyfir.
5. gr.
Hreinn ágóði af rekstri bankans skal lagður í varasjóð. Nú verður bankiun fyrir tapi, eða árstekjur hans hrökkva eigi fyrir útgjöldum, og greiðist þá það,
er á vantar, úr varasjóði.
6. gr,
Bankinn gefur út skuldabrjef, er hljóða á handhafa (bankavaxtabrjef), en
nafnskrá má þau í bókum bankans, og skal þá jafnframt ritað á brjefin, hver
sje eigandi þeirra. Stjórn bankans kveður á um lögun, útlit og fjárhæð vaxtabrjefanna, en sá af ráðherrum íslands, er hefir yfirstjóin bankans, skal hafa
samþykt orðalag þeirra og efni. Til þess að vaxtabrjefin sjeu skuldbindandi fyrir
bankann, skulu þau vera undirrituð af bankastjórn, og auk þess á þau ritað
vottorð ráðherra um, að þau sjeu skrásett í stjórnarráði íslands. Brjefin skulu
kveða á um greiðslu í íslenskri krónumynt. þó má jafnframt á brjefunum telja
uppbæðina reiknaða lil útlendra peninga.
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Eigendur bankavaxtabrjefauna geta fengið bankanum brjet sín tii geyinslu,
gegn viðtökuskirteini, eða fengið þau innrituð og gerð óframseljanleg og óveðhæf
um sinn, með áritun bankans á brjefin, hvorttveggja eflir nánari fyrirmælum
reglugerðar.
Aldrei má vera í umferð meira af bankavaxtabrjefum en nemur áttfaldri
upphæð stofnsjóðsins, nje meira en neinur fjárhæð þeirri, er bankinn á i skuldabrjefum fyrir lánum, að frádregnum greiddum afborgunum af þeim, en að viðbættu því fje, er afborgað kann að hafa verið af lánunum og biður þess að verða
notað til innlausnar vaxtabrjefum. Eigi inega heldur vaxtabrjef í umferð bera
bærri vöxtu en tilsvarandi skuldabrjef fyrir lánum.
Þó má bankinn, með samþykki stjórnarráðsins, gefa út og selja fyrirfram
bankavaxtabrjef fyrir alt að einni miljón kr. í einu. Skal þá andvirði þeirra, meðan
það bíður þess að verða notað til útlána samkv. 1. gr., ávaxtað í Landsbanka
íslands eða á annan fulltryggan hiátt, er stjórnarráð samþykkir.
7. gr.
Til tryggingar vaxtabrjefum bankans ei:
1. Skuldabrjef þau, er bankinn fær frá lántakendum, og aðrar kröfur hans.
2. Varasjóður bankans.
3. Stofnsjóður bankans.
4. Ábyrgð ríkissjóðs fyrir 12'/a °/o af upphæð bankavaxtabrjefa í umferð, þegar
taka þarf til ábyrgðarinnar.
Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem þær eru
hjer taldar.
8. gr.
Vaxtabrjef bankans skulu gefin út f tlokkum (seríum). Ákveður bankastjórn, hve nær lokið skuli hverjum flokki; þó skal það ætíð gert áður en liðin
eru 8 ár frá því, er flokkurinn var opnaður. Hafa má tvo flokka opna samtímis.
9. gr.
Bankastjórnin semur og ráðherra staðfestir reglugerð fyrir bankann, er
breyta iná eða bæta við þegar þörf gerist; þó mega nv reglugerðarákvæði ekki
ná til bankavaxtabrjefa þeirrá, sem áður eru út gefin.
í reglugerð skal ákveðið tímatakmark, er innlausn allra vaxtabrjefa hvers
flokks skal vera lokið. Þó skal aldrei ákveða innlausnartíinann lengri en 55 ár,
talið frá því er flokkur er opnaður.
í reglugerðinni skal einnig kveðið á um vaxtahæð brjefanna; en hafa
má i saina flokki tvær eða fleiri deildir með misháum vöxtum, og með happvinningum (sbr. 35. gr.) eða án þeirra.
10. gr.
Vaxtamiðar bankavaxtabrjefanna og útdregin vaxtabrjef skulu innleyst i
bankanum sjálfum og í þeim peningastofnunum öðrum eða verslunarhúsum,
innanlands eða utan, er bankastjórnin ákveður með samþykki stjórnarráðsins.
í reglugerð skal fyrirmælt, hvernig haga skuli auglýsingum um greiðsiu þeiira.
Vaxtamiðar, sem kornnir eru i gjalddaga, skulu gjaldgengir lil lúkningar

Pingskjal 633
j
1

1511

sköttum og öðrum gjöldum til rikissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn ríkisins
innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á í ríkissjóð.
11. gr.
Bankinn er undanþeginn öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og öðrum sköttum, og vaxtabrjef hans skulu ávalt njóta sama skattfrelsis sem skuldabrjef ríkisins. Svo á bankinn og rjell á að fá ókeypis eignar- og veðbókarvottorð,
til afnota fyrir sjálfan sig.
Ákveða má í reglugerð, að embættis- og sýslunarmenn ríkisins eða bæjar-,
sýslu- eða sveitarfjelaga skuli endurgjaldslaust eða gegn hæfiiegii þóknun, er
bankinn greiðir, veita honum upplýsingar og aðstoð, svo sem aö láta í Ijós álit
sitt um verð fasleignd, að hafa eftirlit með viðhaldi veðsettra eigna, að annast
innheiintu áigjalda frá iántakendum eða sölu bankavaxtabrjefa, eða að inna af
hendi önnur álíka störf fyrir bankann.

//. Tryggingar fyrir iántim.
12. gr.

j
I
j
í
í
1
j

!

Fje bankans má lána gegn veði í hverskonar fasteign, sem vera skal, ef
eignin, að áliti bankastjórnar og samkvæmt reglugerðarákvæðum bankans, er
liyggilegt veð fyrir láni til langs tíma. Lánsupphæðin iná aldrei fara fram úr
’/s hluiuin af virðingarverði fasteignarinnar, en innan þeirra lakmarka má í
regiugerð bankans ákveða, hve mikinn hluta verðs má mest lána út á fasteignir
einstakra tegunda eða flokka.
Nú hefir bankinn minna fje en svo til umráða, að hann geti sint ölluin
lánbeiðnum, þótt tryggingar sjeu nægar, og skulu þá lán til landbúnaðar sitja
fyrir öðrum. Nánari fyririnæli til tryggingar því, að landbúnaðarián njóti forgangsrjettar, skulu sett með reglugerðarákvæðum.
Hús og önnur mannvirki, er eldur getur grandað, má því að eins taka
gild sem veð, að þau sjeu vátrygð gegn brunahættu i vátryggingarstofnun, er
bankastjóru og ráðherra telja góða og gilda.
Hús, sem notuð eru til iðnrekstrar eða eru ætluð til einhverrar sjerstakrar,
óvenjulegrar starfrækslu, skulu eigi metin hærra til lánlöku en þau mundu verð
til almennrar notkunar.
Að jafnaði skal eigi lánað nema gegn fyrsta veðrjetti. En það telst fyrsti
veðrjettur, þótt áður hvíli fyrsta veðrjeltarskuld á eigninni, ef lánið skal notað
til þess að greiða hina eldri skuld og bankinn hefir uppfærslurjett á eftir henni,
enda haldi hann þá eftir af láninu nægilegri upphæð til að losa öll eldri veðbönd af eigninni. — Það telst og fyrsti veðrjettur, er bankinn lánar út á eign,
sem áður er veðsett honuin eða veðdeild Landsbankans, til viðbótar við lán það,
er hann eða veðdeildin hefir áður veitt.
reglugerð iná þó ákveða, að bankinn geti tekið gildan veðrjetl næst á
eftir veðtrygðum skuldum eða kvöðum ákveðinnar tegundar, eða lil ákveðinna
stofnana, þó svo, að lán bankans, að viðbættum eldii skuldhindingum á eigninni,
fari eigi fram úr H/5 af verðgildi hennar. Af slikiun iánum má taka sjerstakt
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áhættugjald, er greiðist raeð auknu tillagi til varasjóðs, eftii nánaii fyiiimælum
reglugerðar.
13. gr.
Eignir þær, er bankinn tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða
þann hátt, er nákvæmar verður tiltekið í reglugerðum bankans, og skal þar meðal
annars ákveða, hvernig virðingarmenn skuli útnefndir.
Pó má í reglugerð ákveða, að sjerstök virðing vegna lántökunnar þurfi
eigi að fara fram, ef lánið fer eigi fram úr ákveðnum liluta af virðingarveröi
eignarinnar til skatts, alt að hálfri skattvirðingarupphæðinni, og önnur skilríki
eru fyrir hendi, er reglugerð nánar tiltekur.
Lántakendur skulu, svo .oft sem stjórn bankans krefst, Játa bonum í tje
skilríki, er bankastjórnin tekur gild, fvrir því, að veðin hafi eigi rýrnað i verði,
svo að bankanum geti pigi verið nein hætta búin Láti lántakandi farast fyrir að
senda slík skiiríki samkvæmt kröfu bankans, eða hafi bankastjórn orðið þess
vör, að veðselt eign hafi rýrnað í verði, getur bankinn látið fara fram skoðun
eða nýja virðingu, á kostnað lántakanda.

á

14. gr.
í virðingargerðum gelur bankinn látið tilgreina sjerstaklega verð hverrar
fasteignar, eins og hún er frá náttúrunnar hendi, sjálfrar jarðarinnar eða grunnsins, og hins vegar sjerstaklega verð þeirra mannvirkja, er gerð hafa verið á jörðiuni eða grunninum, svo sem jarðbóta aliskonar, bygginga og annara umbóta.
Má í reglugerð bankans ákveða, að eigi skuli að jafnaði veitt hærra lán út á
neina fastcign en nemur virðingarverði mannvirkja á eigninni, en að sjálfsögðu
þvi að eins svo hátt, að Iánið verði ekki yfir 3 s af virðingarverði alfrar eignarinnar. Skal þá í reglugerðinni kveða nánar á um sundurgieining virðingarverðsins, og má meðal annars ákveða, að jarðabæfur skuli, eftir nánar tiltekinn árafjölda, teljast til jarðaiinnar sjálfrar, en eigi lengur tii mannvirkja, er ætla má, að
þær hafi löngu borgað kostnað sinn að fullu.
15. gr.
Ef lán það, sem sótt er uin, er að öllu eða nokkru leyti ællað lil jarðabóta eða annara endurbóta á fasteignum, er hafa í för með sjer varanlega verðhækkun eignarÍDnar, má við virðingargerð meta sjerstaklega þá verðhækkun og
miða lánsupphæðina við virðingarverð eiguarinnar, að meðtaldri verðhækkuninni.
Af láninu má þó eigi greiða ót í byrjun meira en lána mætti út á eignina óbætta,
en afganginn jafnóðum og endurbótin er gerð og kemui :ið gagní til verðhækkunar eigninni.
Áður en slíkt lán er veitt, skal vera fyrir hendi lýsing á mannvirkinu,
kostnaðaráætlun og áætlun um arð af endurbótinni eða verðhækkun vegna hennar.
Á undan hverri útborgun fari fram skoðun eða bráðabirgðamat á mannvirkinu,
og skal aldrei meira útborgað af lániuu en svo, að nemi 3 s af verði eignarinnar
eins og endurbótinni er komið á hverjum tíma, þótt eigi yrði meira að henni
unnið að sinni.
f reglugerð skal gefa nánari fyrirmæli um
slikra lána.
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16. gr.
Lán til bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelaga, eða trygð nieð ábyrgð þeirra,
skulu því að eins veitt, að stjórnai ráðið eða önnur yfirskipuð sljóinarvöld, þau
er hlut eiga að máli, hafi samþykt lántökuna eða ábyrgðina.
Bankinn getur hve nær sem er krafið bæjar-, sýslu- eða sveitarfjelagið
um skýrslu um eignir þess og efnahag og upplýsingar um alt það, er máli getur
skift um trygging lánsins.
1 reglugerð bankans skal nánar ákveðið um lántökuskilyrði og trygging
fyrir slíkum lánum.
17. grLán satnkvæmt 3. lið 1. gr. veitir bankinn að eins þeim fjelögum, er
stofnuð kunna að verða samkvæmt sjerstökum lögum og fá lögvarinn rjett til
að leggja afgjaldskvaðir á fasteignir, til greiðslu kostnaðar við samvinnufyrirtæki,
til umbóta á þeim, ineð forgangsrjetti fyrir öllum Aeðskuldum. Skal taka upp i
reglugerðir bankans nánari fyrirmæli um lán þessi og þess sjerstaklega gætt, að
afgjaldskröfur þær, er bankinn fær að tryggingu, geti á engri fasteign orðið hærii
en svara mundi til lánsupphreðar þeirrar, cr bankinn gæti veitt gegn veði í eigninni samkvæmt lögum þessum og öðrum útlánsreglum bankans.
18- gr.
Nú verða stofnuð veðlánsfjelög, er ná yfir takmörkuð landssvæði, með
sameiginlegri ábyrgð fjelagsmanna, og fjelagssamþyktir þiirra öðlast staðfesting
stjórnarráðsins, enda telji bankastjórn og ráðherra útlánsreglur fjelaganna jafntryggilegar og Ríkisveðbankans; getur þá bankinn keypt skuldabrjef slíkra fjeloga
eða veitt þeim lán, gegn tryggingu i veðskuldabrjefum fjelagsmanun og öðrum
eignum hvers fjelags, auk sameiginlegrar áhyrgðar laulakenda fjelagsins. Skal þá
bankinn hafa nákvæmt etliilit með rekstri hvers fjelags, sein náuar verður mælt
fyrir um í reglugeið, og jafnan hafa i vörslum sinuin eða umboðsmanns síns
veðskuldabrjef einslakra fjelagsmanna, að minsta kosti fyiir jafnmikilli upphæð
og lán bankans til veðlánsfjelagsins nema á hverjum tíma.
Tillög til varasjóðs (sbr. 22. og 25. gr.) af þessuui lánum skulu sjerstaklega ákveðin með reglugerð, og mega þau lægri vera en af öðriim lánum bankans.
19. gr.
Bankinn gelur veitt lán eða keypt veðskuldabrjef eða vaxlabrjef, sem i
sjálfu sjer eru trygð með nægilegu fasteignaveði, þótt veðin sjeu eigi eins tiyggileg og krafist er annars í lögum þessum og reglugerðum bankans, ef lánin eða
brjefin auk þess eru trygð með fullri ábyrgð rikissjóðs. Tekur bankinn brjef þessi
með því gengi, er stjórn bankans og stjórnarráði íslands kemur saman um, og
skal gengið rniðað við, að bankinn verði skaðlaus af kaupunum.
20. gr.
reglugerð mó ákveða hæstu og lægstu upphæð einstaks láns. Par skal og
ókveða, hvað lánstíminn má vera lengstur fvrir hverja tegund tryggingar. hó nii
eigi ákveða lengri úllánstíma fyrir neina tegund lána en 45 ár.
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III. Skyldur og rjeltindi lántakenda
21. gr.
Lán þau, er bankinn veitir, raá hann greiða, eftir vali hans sjálfs, í
bankavaxtabrjefum, eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum, með þeirri upphæð,
sem hann getur fengið fyrir brjefin eða hefir þegar selt þau fyrir, að frádregnum %
beinum kostnaði við söluna. Semja má um sölu bankavaxtabrjefa hvers flokks
fyrirfram í einu eða fleiru lagi, enda samþykki stjórnarráðið söluverðið.
22. gr.
Um Ieið og lán er tekið skal Iántakandi greiða i varasjóð bankans hundraðsgjald af lánsupphæðinni, er reglugerð bankans ákveður, þó eigi hærra en l°/o.
Lántakandi er skyldur að tilkynna bankanum þegar í stað, ef hann gerir
verulegar breytingar á veðsettri fasteign, svo að eignin við það verði verðminni;
sömuleiðis ef eignin rýrnar til muna í verðgildi af honum ósjálfráðum orsökum.
Vanræki hann slikar tilkynningar, getur stjórn bankans krafið hann um gjald til
varasjóðs, alt að 1% af veðskuld hans.
Þegar veðsett fasteign er seld, skal kaupandi tilkynna bankanum eigendaskiftin skriflega innan 2 mánaða, að viðlagðri sekt, alt að l°/0 af veðskuldinni, er
rennur í varasjóð.
Öll gjöld og sektir til varasjóðs skulu trygð með veði í eignum þeim,
er bankinn hefir að tryggingu, á sama hátt og lánin sjálf og vextir af þeim.
23. gr.
Lánum þeim, er bankinn veitir, má hann eigi segja upp, meðan lánþegi
gegnir að öllu leyti skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á ijettum gjalddaga, eða veðið gengur svo úr sjer,
að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldunautur eigi
vátrygðum húseignum, er að veði eru og taldar eru ineð í virðingu lil láutöku,
eða sje auglýst sala á eigninni, vegna veðskuldar með forgangsrjetti fyrir veði
bankans, eða falli á veðið eftirstöðvar af sköttum eða afgjöldum, er ganga fyrir
kröfum bankans, eða sje bú skuldunauts tekið til gjaldþrotaskifta, eða bijóti lánþegi i verulegum atriðum skyldur sínar samkvæmt lögum og reglugerðum bankans eða lánssamningum, er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins
þegar fallnar i gjalddaga fyrirvaralaust.
Þegar eigendaskifti verða að veðsetlri eign, getur bankinn heimtað lánið
endurgreilt að nokkru eða öllu leyti. En vilji nýr eigandi taka að sjer lánið, má
það verða, ef eignarbeimild hans er sönnuð og bankastjórnin samþykkir.
Ávalt þegar lán er fallið í gjalddaga, getur bankinn, til lúkningar höfuðstóli lánsins, vöxtum og rjettkræfum gjöldum til varasjóðs, látið selja veðið við
opinberl uppboð, án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms, samkv. ákvæðum
í tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., eða látið leggja það
bankanum út til eignar, ef þörf er á. Bankinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir
sína hönd við uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina,
nema þau sjeu auðsjáanlega á rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða
ónýta uppboðið með neinskonar dómsskoti.
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Bankinn hefir aflur á móíi ábyrgð á því, að skuidin sje rjelt og koinin
i gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á óllu því, er
hann hefir skaðast á uppboðinu, og ölluin málskostnaði að skaðlausu. Bankinn
gétur löglega samið svo um við skuidunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fram fara á skrifstofu uppboðshaldara.
í stað þess að veðsett eign verði seld á uppboði, getur skuldunautur, ef
hauu kýs það heldur og bankastjórnin samþykkir, afhent bankanum eignina til
fullra umráða og gefið honum óafturkallanlegt umboð til að selja hana eða verja
henni til greiðslu skuldarinnar á hvern hátt, er bankastjórn telur hentugt. Skal
þá bankinn að síðustu gera eiganda reikningsskil og skila honum þvi, er hann
kann að hafa haft upp úr eigninni umfram veðskuldina og allan kostnað sinn;
en að sjálfsögðu greiði skuldunautur það, er á vantar, ef eignin hefir eigi hrokkið fyrir veðskuldinni.
Nú greiðist eigi veðskuld að fullu með söluverði veðsettrar eignar, og getur
bankinn þá lálið taka fjárnámi aðrar eignir skuldunauts fyrir eftirstöðvum skuldarinnar, eins og fyrir hendi væri dómur eða sátt, fallin í gjalddaga. En skuldunaut er frjálst að höfða mál gegn bankanum, til endurgreiðslu og skaðabóta, ef
hann telur kröfur bankans eigi rjettmætar.
24. gr.
Þegar veðsettar eru eignir, er eldur getur grandað og taidar eru með i
virðingu til lántöku, skal lántakandi framselja bankanum kröfu sína til brunabótanna, ef þær skyldu brenna. Getur bankinn krafist þess að annast sjálfur
greiðslu hinna árlegu vátryggingariðgjalda, gegn því, að árleg ákvæðisgjöld lánþega
lil bankans hækki að sama skapi, svo að bankinn verði skaðlaus.
Nú verður brunatjón á veðseltii eign, og skal þá bankinn hefja brunabæturnar og greiöa lánþega af þeim svo mikið, sem stjórn bankans telur óhætt,
svo að lánið sje fulltrygt. Eftirstöðvar brunabótanna getur bankinn, eftir ósk lánþega, geymt og ávaxtað um alt að tveggja ára tima, og greitt lánþega fjeð er
hann hefir endurreist eignina að öllu eða svo miklu leyti, að bankastjórn telji
veöið tryggilegt. Ella skal taka fjeð upp í lánið sem aukaafborgun.
25. gr.
Skuldunautar bankans skulu greiða vexti, afborganir og tillög til varasjóðs í einu lagi, með jafnri upphæð samlals hvern gjalddaga, en gjalddagar sjeu
einn eða tveir ár hvert, eftir ákvæðum reglugerðar.
Vexlír af hverju láni skulu ávalt jafnháir og bankinn greiðir af bankavaxtabrjefum þeim, sem út eru gefin vegna lánsins. Ef brjefin eru happvinningabrjef (sbr. 35. gr.), skal þó í þessu sambandi telja til vaxta af þeim hundraðsgjald það, er bankinn skuldbindur sig til að verja árlega til happvinninga af
brjefum þess flokks, er þau tilheyra.
Afborgunargjaldið skal að minsta kosti nema svo miklu hundraðsgjaldi
af upprunalegri upphæð lánsins, að þvi verði lokið innan þess tíma, er reglugerð
ákveður lengstan fyrir lán af hverri tegund. Bankastjórn getur þó leyft, að afborgun
af lánum til jarðabóta eða til fjelagsmannvirkja (sbr. 1. gr. 3. lið) sje frestað
um 1 eða 2 fyrstu ár lánstímans, gegn þvi að ákvæðisgjöldin verði upp frá því
tiltölulega hærri, svo að láninu verði alt að einu lokið á tilskildum liina.

1516

Pingskjal 633

Upphæð árslillagsins til varasjóðs skal ákxeðið i reglugerð bankans; þó
skal það cigi minna vera en 1'Ao og eigi liærra en ’/'o af eftirslöðvum lansins,
eins og þær voru fyrir hvern gjalddaga. Má tillagið vera mishátt, ettir þvi, hverrar legundar lánið er.
Á hinuin ákveðnu gjalddögum má hver lántakandi, án undangenginnar
uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld s>nni, þó ekki minna en 100 kr. i einu,
eða endurborga hana að öllu leyti með bankavaxtabrjefum satna flokks og flokksdeild.tr og þau brjef voru, er hafa verið gefin út vegna lánsins, eftir ákvæðisverði b jefanna. Útdregin bankavaxtabrjef (sbr. ‘28. gr.) verða þó e'tgi notuð til
slíkrar endurgreiðslu lána eða aukaafborgana.
Nú vill skuldunautur greiða i peningum aukaafborganir á ákveðnum
gjalddögum, eða endurgreiða þannig lán sitt að fullu milli gjalddaga, og skal þá
bankinn taka við greiðslunni fyrirvaralaust, ef hann geiur það sjer að skaðlausu.
Ella má hann krefjast uppsagnar á láninu með svo löngum fyrirvara til næsla
innlausnardags bankavaxtabrjefa, að tilsvarandi upphæð brjefa verði þá innleyst,
eða krefja skuldunaut um aukagjald, svo hátt, að bankinn geli sjer að skaðlausu
geymt fjeð, þar til vaxtabrjefin geta orðið innleyst.
26. gr.
Bankinn getur krafist þess, að jafnframt utnsókn um lán sje fvrirfram
greiddur áætlaður kostnaður við skoðun og virðingu eignar þeirrar, sem boðin
er að veði, og annar undirbúningskostnaður, sem ei verður hjá koinist, þótt ekki
verði úr lántökunni.
I reglugerð skal ákveða ferðakostnað og þóknun til virðingarmanna, er
bankinn kann að útnefna, og þeirra starfsmanna bankaus, er framkvæma skoðun veðsettra eigna santkv. 15. gr., eða önnur störf, er lántakendum ber að greiða.
27. gr.
Hver lántakandi er skyldur að hlíta lögunt og reglugerðum bankans,
með þeiin brevtingum, sem löglega verða á þeim gerðar, og skal þar að lútandi
ákvæði tekið upp i skuldabrjef þau, er lántakendur undirskrifa.

IV. S/óðir bankans og vaxlabrjef.
28. gr.
Hver flokkur og hver vaxtadeild innan flokks, et fleiri eru en ein, skal
hafa sjerstakan árgjaldasjóð, og skulu í hann lögð öll árgjöld lántakenda, að frádregnum árstillögum til varasjóðs.
Af sjóðum þessum skal fyrsl og fremst greiða vexti af bankavaxtabrjefum
i uinferð, en því, sein þá er eftir í hverjum sjóði, skal árlega varið til að innleysa vaxtabrjef þess flokks eða fiokksdeildar, er í hlul á. Skulu vaxtabrjef þau,
er á að innleysa, dregin út eflir hlutkesti, er notarius publicus hefir umsjón með
og fer fram i viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðherra til þess, en hinn
bankastjórnin. F*á er hlutkesti hefir fram farið, skal auglýsa, með minst 6 mánaða fyrirvara, númerin á bankavaxtabrjefum þeim, er upp hafa komið til inn-
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lausnar, og á hverjuin gjalddaga þau verði útborguð. í reglugerð bankans skulu
sell nánari ákvæði uni auglýsingar þessar.
Aukaafborgunum og endurborgunum lána, sem greiddar eru í peniugum,
má verja til nýrra útlána, þó svo, að hin nýju lán endurgreiðist fyrir þann tínia,
er önnur lán sama flokks eiga að vera öll greidd. Ella skal þessu fje varið til
að iunleysa banka vaxtabrjef, er skulu dregin út eftir hlutkesti, eins og áður segir,
eða keypt inn til innlausnar.
Bankinn má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa bankavaxtabrjef sín í stærri stfl, eða innkalla heilan flokk eða flokksdeild
vaxtabrjefa til innlausnar i einu, með auglýsingu og sama fyrirvara. Pó getur
hankasljórn, með samþykki stjórnarráðs, afsalað sjer rjetti til að innkalla þannig
beiian flokk eða flokksdeild brjefa um ákveðinn árafjölda frá útgáfudegi þeirra.
29. gr.
í varasjóð renna tekjur samkv. 22. gr., árstillög samkv. 25. gr., vextir af
varasjóðnum sjálfum og aliar aðrar tekjnr bankans, sem eigi eru sjerstaklega
ákveðnar til annars. f varasjóð bankans renna og varasjóöir veðdeildarflokka
Landsbanka Islands, jafnóðum og bankavaxtabrjef hvcrs flokks eru að fullu
innleyst.
Sjóðurinn skal i heiid sinni vera til tryggingar öllum úlgefnum bankavaxtabrjefum, en í bókum bankans má sundurgreina liann i deildir, eftir því,
sem ástæða þykir til.
Af fje varasjóðs má veita lántakendum aukalán í peningum, alt að þeirri
upphæð, er afföll af bankavaxtabrjefum þeim nema, er þeir fá lán sín greidd
með. Þó má aðallán og aukalán til samans ekki fara fiam yflr s/a hluta virðingarverðs eignar þeiriar, sem að veði er, og skulu aukalánin endurgreidd á eigi
lengri tíma en 5 árum.
Fje varasjóðs skal að öðru leyti ávaxtað i bankavaxtabrjefum bankans
sjálfs eða á annan tryggilegan hátt, er reglugerð ákveður og stjórnarráð samþykkir.
Nú hefir bankinn orðið að taka að sjer veðsetta eign (sbr. 23. gr), og
bafl hún eigi selst innan árs frá þvi, er bankinn tók hana að sjer, og skal þá úr
varasjóði greiða veðskuldina, eða að minsta kosti svo inikinn hluta hennar, að
eftirstöðvar veðskuldar á eigninni sjeu eigi hærri en þriðjungur virðingarverðs
hennar til lánlöku, nje heldur hærri en boðið var hæst í eignina, ef uppboð var
reynt á henni. Upphæð þeirri, er varasjóður þannig greiðir til lækkunar veðskuldinni eða til lúkningar henni, skal varið til innlausnar bankavaxtabrjefa þess
flokks eða flokksdeildar, er lánið tilheyrir. — Skal eignin síðan seld, svo fljótt
sem unt er eða sýnt þykir, að eigi sje ávinningur að bíða lengur með söiuna,
og getur þá kaupandi tekið að sjer eftirstöðvar lánsins. Meðan bankinn hetir
slíka eign á höndum sjer, skal eigi að síður árlega greiða lilskildar alborganir og
vexti af láninu, er greiðist úr varasjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrökkva eigi
til þess.
áisreikningum bankans skal gera sjerstaklega grein fyrii hverri eign,
er þannig er ástatl um.

í

30. gr.
Jafnóðum og bankinn innheimtir Ián þau, er stofnsjóður veröur útlagdur
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með samkv. 4. gr., skal ávaxta stofnsjóðinn í islenskuni likissknldabijefum,
bankavaxtabrjefuin bankans sjálfs eða öðrum verðbrjefuni, er bankasljórn og
stjórnarráð telja trygg. Meðan fje sjóðsins kann að bíða þess að verða
þannig komið fyrir, skal það ávaxtað i Landsbanka íslands eða annari tryggri
peningastofnun, er stjórnarráð samþykkir. Má og verja því fje til útlána um
stuttan líma, ekki yfir 6 mánuði, gegn handveði í banka vaxtabrjefum bankans
eða öðruni verðbrjefum, er stofnsjóðinn má geyma i samkvæmt þessari grein.
Handveðslán þessi mega eigi hærri vera en 8°'o fyrir neðan gangverð hinna
veðseltu brjefa á þeim tíma, er lán er veitt.
Nú hefir bankinn orðið fyrir lapi, og varasjóður hrekkur eigi til greiðslu
þess, og greiðist þá tapið úr stofnsjóði. Ef sjóðurinn á þennan hátt lækkar um
10%, má bankinn eigi balda áfram að gefa út bankavaxtabrjef eða veita lán,
nema Alþingi ákveði á ný, að bankinn skuli halda áfram störfum og með hvaða
skilvrðum.
31. gr.
Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal samkvæmt 28. gr., geta, gegn því að athenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja,
fengið útborgaðan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skyll að
greiða vexti af böfuðstólnum upp frá því.
Ef áritun á brjef sýnir, að það sje eða hafi verið eign ákveðins manns,
verður andvirði þess því að eins greilt handhafa, að eigi verði annað sjeð en
að hann sje rjettur eigandi samkvæmt óslitnum framsölum, rituðum á brjefið,
eða það hafi aftur verið framselt til handhafa; en bankinn ber eigi ábyrgð á því,
þótt framsölin sjeu fölsuð eða röng að öðru leyti.
Vaxtabrjef bankans og vaxtamiðar þeirra eru undanþegin kyrsetniug og
löghaldi, og greiðsla andvirðis þeirra til rjettra eigenda eða löglegra handhafa
verður eigi hindruð með neinskonar lögbanni.
32. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, rennur
í varasjóð bankans, sje höfuðstóls eigi vitjað innan 20 ára, en vaxta innan 5 ára,
hvorttveggja talið frá gjalddaga.
33. gr.

Nú glalast bankavaxlabrjef, sem nafnskráð er í bókum bankans, og getur
þá bankastjórnin innkallað handhafa brjefsins með 9 mánaða fvrirvara, meö
auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt í blaði því á íslandi, er flytur
opinberar auglýsingar, og í þeim blöðum útlendum, er bankastjórn ákveður með
samþykki stjórnarráðs. Ef enginn gefur sig fram ineð bijefið í tæka tíð, getur
bankastjórnin gefið út handa hinum skráða eiganda þess nýtt brjef, með sömu
upphæð sem það, er glataðisl, án þess að nokkur annar, er bankavaxtabrjefið
kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum.
Um ógilding annara bankavaxtabrjefa fer eftir almennum reglum.
34. gr.
Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hafa verið, eða bafa verið notuð til að
borga eða aíborga lán, má eigi framar setja i veltu, heldur skal auðkenna þau
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undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra, á þann hátt, aö þau
með því verði ógild, og leggja þau til geymslu, þar til þau, við næstu reikningslok, verða brend í viðurvist endurskoðenda og notarii publici, ásamt vaxtamiðum
þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.
35. gr.
Bankinu má geía út sjerstaka deild bankavaxtabrjefa með happvinningum, þann veg, að eigendum eða handhöfum brjefanna sjálfra eða vaxtamiða
þeirra verði, auk höfuðstóls brjefanna eða vaxla, greiddir vinningar eftir hlutkesti,
er fram fer undii umsjón 'notarii publici. í reglugerð skal kveða nánar á um
fyrirkomulag hlutaveltunnar, og má þar rneðal annais ákveða, hversu miklu fje
eða hve háum hundraðshiuta af upphæð happvinningabrjefa í umferð má mest
verja árlega til happvinninga. Þar má og ákveða, hversu hár hinn bæsti vinningur má vera.
Bankinn hefir einkarjett til þess að gefa út vaxtabrjef nieð happvinningum, þó að óskertum rjetti ríkissjóðs til að gefa út slik brjef.
36. gr.
Fje ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal
viðlagasjóðs,’má, verja^til að kaupa bankavaxtabrjef bankans, þó eigi hærra verði
en kauphallarverð eða alrnent gangverð brjefanna er á þeini tíma, er kaupin eru
gerð. Alt það geymslufje, er samkvæmt lögum, skipulagsskrám sjóða eða öðrum
gildum ákvæðum má verja til útlána gegn fasteignaveði, iná í þess stað geyma
í bankavaxtabrjefum Ríkisveðbanka íslands.
37. gr.
Auk hiunar almennu ábyrgðar rikisins, samkv. 7. gr. 4. lið, heimilast
ríkisstjórninni að taka fyrir i íkissjóðsins hönd sjerstaklega ábyrgð á greiðslu
vaxta og höfuðstóls einstakra deilda af bankavaxtabrjefum bankans, er kunna
að verða gefnar út eingöngu til sölu utanlands.

V. Sljórn bankans og reikningsskil.
38. gr.
í stjórn bankans eru 3 menn, er stjórnarráðið skipar, einn aðalbankasljóri og tveir meðstjórnendur.
Stjórnarráðið getur vikið bankastjórn frá um stundarsakir, einum eða
fleirum, þegar því þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef miklar
sakir eru, enda geri þeim skriflega grein fyrir, hvað veldur.
Stjórnarráðið setur mann til að gegna bankastjórastarfi um slundarsakir,
ef bankastjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað að sinni.
Nánari fyrirmæli um daglega stjórn bankans og nm samband bankastjóranna3sín“á milli getur ráðherra sett.
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39. gr.
Sljórnarráðið skipar bókara og fjehirði baukans, ákveður laun þeirra og
vikur þeim frá, alt að fengnum tillögum bankastjói nar.
Fyrst uin sinn má þó fresta skipun bókara og fjehirðis, og skal þá
Landsbanka íslands falið að annast út- og innborganir bankans og aðrar daglegar afgteiðslur, að svo miklu leyti, sem unt er, gegn þóknun, er stjórnum
bankanna kemur saman um eða stjórnarráðið ákveður, að fengnunr tillögum
þeirra.
Aðra starfsmenn bankans ræður bankastjórn eftii þörfum og ákveður
laun þeirra.
40. gr.
Tveir bankastjórar skulu undirskrifa, er gefa skal út eða framselja
bankavaxtabrjef, önnur verðbrjef eða aðrar skiiflegar skuldbindingar. Þó er
bankastjórn heiinilt að veita einum af starfsmönnum bankans umboð lil þess
að skuldbinda bankann í þessum efnuin með undirskrift sinni ásaml aðalbankastjóra.
Verði ágieiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál, er bankann
varðar, ræður meiri hluli bankastjórnar.
41. gr.
Aðalbankastjóri hefir laun og dýrtiðaruppbót eins og bankastjóiar Landsbanka íslands, þó svo, að í stað hundraðshluta af áisarði komi 1 ,ío°'o af samanlagðri upphæð allra bankavaxtabrjefa, er í gildi verða við lok hvers reikningsárs, samt aldrei af hærri upphæð en 10 milj. króna.
Meðstjórnendur hafa hvor um sig helming faslra launa og dýrtíðaruppbótar á móli aðalbankastjóra, auk ’/V/o af upphæð bankavaxlabrjefa.
Fyrst um sinn skulu þó tveir af bankastjórum Landshanka tslands, er
stjórnarráðið tilnefnir, gegna störfum sem meðstjórnendur Ríkisveðbankans, án
sjerstakrar þóknunar.

Laun bankastjóra og allra starfstnanna greiðist af bankans fje.
Aðalbankastióri
aðra atvinnu.

má ekki hafa embættisstörf á hendi nje reka sjálfur

42. gr.
Tveir skulu vera endurskoðunarmenn við bankann, og kýs hið sameinaða
Alþingi annan þeirra til 3 ára í senn, en hinn endurskoðunarmanninn nefnir
ráðherra til. Skulu þeir hafa stöðugt eftirlit með rekstri bankans og rannsaka
reikninga hans í hverju einstöku atriði og bera þá saman við bækur bankans,
verðbrjefaeign hans og heimafje. Þeir skulu að minsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvorl heimafje bankans og eignir sjeu fyrir hendi.
Endurskoðunarmennirnir gefa skýrslu til stjórnarráðsins með ársreikningum bankans, og endranær þegar þeim þykir ástæða til.
Laun endurskoðunarmanna eru 1000 kr. til hvors þeirra, auk dýrtíðaruppbótar eftir sömu reglum og gilda um starfsmenn líkisiiv. Meðan það skipnlag
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er um stjóru bankans, sem í 3. málsgr. 41. gr. segir, skulu endurskoðunarmenn
Landsbankans endurskoða reikninga Ríkisveðbankans án sjerstakrar þóknunar.
Stjórn bankans er ávalt skylt að veita ráðherra alia þá \itneskju um
hag bankans, sem honum þykir þurfa. Ráðherra getur og, hve nær sem er, látið
skoða allan hag bankans.
43. gr.
Bankastjórnin skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt yfirlit
yfir hag bankans, er birta skal i B-deild Stjórnartíðindanna, og við árslok fullkominn ársreikning og skýrslu um hag og starfsemi bankans á árinu. Ráðherra
úrskurðar og kvittar hinn endurskoðaða ársreikning, og skal þvi næst birta útdrátt
úr honum í B-deild Stjórnartíðindanna og enn fremur í nokkrum helstu blöðum
landsins.
44. gr.
Bankinn skal koma upp umboðsskrifstofum svo víða úti um land, sem
bankastjórn og stjórnarráð telur þörf á, og svo fljótt, sem við verður komið.
Umboðsskrifstofur bankans geta eigi sjálfar veitt lán, en aðalstörf þeirra skulu
vera að taka við umsóknum um lán og veita lánbeiðendum leiðbeiningar viðvíkjandi lántökunni og undirbúningi undir hana, að borga út lán, er bankinn veitir,
ef fje til þess er fyrir hendi á skrifstofunni, að annast innheimtu árgjalda, sölu
bankavaxtabrjefa og eftirlit með veðsettum eignum, hver í sínu umdæmi.
Ráðherra setur umboðsskrifstofunum nánari starfsreglur og ákveður þóknun til umboðsmanna, hvorttveggja eftir tillögum bankastjórnar.

(B. XXIII, 4).
Ed.

634. Ffumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 50, 28. nóv. 1919, um brevting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
2. málsliður 2. málsgreinar orðist svo:
Einnig má leggja útsvar á hvalveiði, síldveiði með nót, á ntvinnu útlendra skipa við verkun á síld á höfnum inni eða í landhelgi, laxveiðaafnot,
ábúð á jörðu eða jarðarhluta, leiguliðaafnot, þótt engin ábúð fylgi, svo sem
slægjuafnot, ef leigusali slægna er ekki útsvarsskyldur í þeim hreppi, sem
slægjuland er í, og lóðarafnot, sem einhvern arð gefa, þótt sú atvinna sje rekin
enn styttri tíraa.

Alþt. 1921. A. (33. lóggjafarþing).
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(C. XXVIII, 2).

Sþ.

635. Breytingartillögnr

við þingsályktunartillögu um skipun fjármálanefndar (þskj. 623).
Fiutningsm.: Björn Kristjánsson.
Tillagan orðist svo:
1. Sameinað Alþingi ályktar að fela landsstjórninni að skipa 3 manna nefnd
innlendra, eða innlendra og útlendra, fjármálamanna, utan beggja bankanna
hjer, til að íhuga og koma frara með tillögur sínar, fyrir næsta þing, um
hvernig bankamálum landsins verði best fyrir komið framvegis, og veitist
henni nauðsynlegt fje til þess.
2. Fyrirsögnin orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um skipun bankamálanefndar.

(B. LIII, 12).

Kd.

636. Frumvarp

til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Til 1. maí 1922 fer íslandsbanki með seðlaútgáfu í rikinu, að undanteknum þeim s/r miljónar, sem ríkissjóður gefur út af seðlum. Allir þeir seðlar,
sem bankinn gefur út, skulu málmtrygðir á þann hátt, sem fyrir er mælt í lögum
nr. 66, 10. nóv. 1905.
2. gr.
Leytistími bankans er á enda 31. des. 1933. Á tímabilinu frá 1. maí
1922 til enda leyflstimans skal bankinn draga inn seðla sína alla með 1 miljón
króna áilega, þar til eftir eru íHi miljón króna, en þaðan af svo, að sem næst
jafnhá upphæð sje tekin úr viðskiftaveltu árlega til loka leyflstímans 31. des. 1933.
Stjórnarráðið setur nánari reglur um innköllun seðlanna fyrir hvert ár.
Seðlaútgáfa sú, sem á þennan hátt losnar, hverfur á þessu tímabili til
ríkissjóðs, og skal fyrir 1. júni 1922 ákveðið með löguin, hversu seðlaútgáfu
þessari skuli komið fyrir framvegis.
3. gr.
íslandsbanka er skylt að selja rikissjóði með nafnverði það af gullforða
sínum, er hann þarf eigi til tryggingar eigin seðlum sínum, og má hann þvi eigi
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láta neilt af forða þessuni af hendi, nema hann hafi aðui boðið hann til kaups
íneð áðurnefndu verði og ríkissjóður neitað að kaupa. Eigi iná íslandsbanki
heldur á neinn annan hátt binda þennan forða þannig, að ríkissjóður geti eigi
fengið hann, er hann losnar úr seðlatryggingunni.
Allur gullforði bankans skal geymdur i Reykjavik og vera háður eftirliti
rikisstjórnarinnar, samkvæmt þeim reglum, sem um það hafa gilt.
4. gr.
a.
b.

c.

eru

Bankinn skal greiða gjald i rikissjóð eins og hjer segir*
Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem
ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, en eigi annað gi»ld.
Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum kr., greiðist 2°/« aukagjald
af þeim hluta 7. miljónarinnar, sem er ómálmtrygður eftir 1. gr., eða af
62,5°/o af þeim seðlum.
Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans af þvi,
sem fram yfir er, að svo fniklu leyti sem það er eigi málmtrygt samkvæmt
1. gr„ eða af 62,5°/« af þeim seðlum.
Gjald það, er ræðir um í b.- og c.-lið, telst eftir seðlum, sem i umferð
i lok hvers mánaðar, og greiðist gjaldið i ríkissjóð i hvers mánaðar lok.

5. gr.
Hlutafje fslandsbanka skal auka um 100°/o, á þann hátt, að ríkisstjórnin
leggur hlutafjáraukann fram úr rikissjóði, þegar er hún hefir látið fara fram nákvæma athugun á hag bankans, enda sjeu hlutafjárframlögin þá, að hennar dómi,
tiltækileg. Verð hlutabrjefa þeirra, sem ríkissjóður tekur, skai ákveðið af 5 mönnum, tveim kosnum af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, tveim
útnefndum af hluthöfum íslandsbanka, og oddamanni, sem hæstirjettur tilnefnir.
Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar vera, að þvi
er hlutaeign ríkissjóðs snertir.
6. gr.
A meðan íslandsbanki hefir á hendi seðlaútgáfu, eða ríkissjóður ber ábyrgð
á skuldbindingum fyrir hann, skal ríkissljórnin skipa tvo af þremur bankastjórum bankans.
7. gr.
fslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og vngri seðla sína, með
þeim fresti og á þann hátl, er stjórnarráöið samþykkir.
Helmingur andvirðis þeirra hinna yngri seðla, sem eigi koma fram að
lokum til innlausnar, rennur í rikissjóð.
Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátt, að sannað er,
hversu miklu nemur, og ríkissjóður a að bera skaðann, og er þaö þá samningamál milli bankans og stiórnarráðsins, hversu fer um andvirði þeirra seðla.
8. gr.
Leyfisbrjef bankans frá 5. nov. 1902 heldur gildi sínu, að þvi leyti sem
lög þessi breyta því eigi.
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9. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 16, 18. mai 1920,
svo og önnur lagaákvæði, er fara i bága við þau.
10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, en falla úr gildi 30. sept. 1921, nema þvi
að eins, að hluthafafundir íslandsbanka verði þá búnir að gera þær ráðstafanir,
sem lög þessi áskilja.

(A. XLI, 21).

F.«I.

637. Hefndarálit

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1922 (eftir eina umr. i Nd.).

Frá fjárveitinganefnd.

Pótt nefndin sje óánægð með ýmsar þær breytingar, er orðið hafa á frv.
siðan það var samþykt hjer i deildinni, þá hefir það þó orðið ofan á, að ráða
bv. deild til að samþykkja það óbreytt.
Pó gengur nefndin þvi aðeins að ábyrgðarheimildinni í 22. gr., fyrir
skuldum ísienskra botuvörpueigenda á Englandi, að sá skilningur sje i hana lagöur, að aðeins megi ábyrgjast fyrstu 200 þús. krónurnar af veðskuidum, er hvíla
á hverju því botnvörpuskipi, er þar ræðir um, og að trygging sú, er ríkissjóði
verður selt fyrir ábyrgðinni, sje að dómi stjórnarinnar nægileg til þess, að ríkissjóður biði engan halla af henni, og að stjórnin geri og að öðru leyti þær ráðstafanir, sem með þarf, til að tryggja það, að eigendur skipanna afborgi lánin og
losi ríkissjóð við ábyrgðina, svo fljótt sem kringumstæður leyfa.
Nefndinni hefir á siðasta augnabliki borist erindi frá P. J. Thorsteinsson,
um endurgreiðslu á tunnutolli, en þar sem timinn er orðinn svo naumur, getur
hún ekki gerl annað en að vísa því til stjórnarinnar, til athugunar um hvort ástæða sje til að leita aukafjárveitingar i þessu skyni.

Alþingi, 17, maí 1921.

Jóh. Jóhannesson,
formaður.
Hjörtur Snorrason.

Sigurður H. Kvaran,
fundaskrifari og ritari.
Einar Árnason.

H. Steinsson,
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(C. XV, 7).

Ed.

638. Nefndar&llt

um tillögu til þingsályktunar um undirbúning ullariðnaðar.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað þessa þingsályktunartillögu og er sammála nm það,
að nauðsyn beri til að styðja að þvi að bæta og efia ullariðnað í landinu, og
það i miklu stærri stil en hingað til hefir getað átt sjer stað, og hyggur, að þessi
tillaga geti flýtt fyrir framgangi þess máls.
Þó nefndin þvi hefði kosið að breyta þessari tillögu lítils háttar, leggur
hún það til, að tillagan verði samþykt óbreytt, þar sem annars kostar er hætt
við, að málið yrði ekki útrætt á þessu þingi vegna naumleika timans.
Alþingi, 17. mai 1921.
Hjörtur Snorrason,
formaður.

Sigurður Jónsson,
framsögumaður.

Guðm. Ólafsson,
fundaskrifari.

(C. XXIX, 1).

Wd.

639. Tlllaga

til þingsályktunar um hjeraðaskóla o. fi.

Flutningsm.: Eirikur Einarsson, Björn Hallsson, Hákon J. Kristófersson, Stefán
Stefánsson, Sveinn Ólafsson, Þorleifur Jónsson, Pjetur Þórðarson.

Neöri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að styðja fast að því,
við undirbúning nýrrar skipunar á skóla- og mentamálum þjóðarinnar, að blynt
verði að alþýðuskólum i sveitum af hálfu rikisvaldsins og að viðleitni til barnafræðslu á heimilunnm veröi studd og efld. — Einnig lýsir þingdeildin yfir því,
að hún telur sjálfsagt, að þau bygðarlög, er leggja mest á sig til að koma á
stofn skólum til unglingafræðslu, megi að sama skapi vænta tilstyrks þings og
stjórnar til þess að koma þessum áhugamálum sinum i framkvæmd.
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T’ingsKjal 640

(B. LII, 5).
040. AéfndarálH
um frv. til laga um sýsluvegasjóði.

Frá samgöngumálanefnd.

Samgöngumálanefnd Ed. hefii haft þetla mál til athugunar, en aö eins
svo stutlan tima, að engin veruleg athugun getur heitið, þar sem nefndinni er svo
mjög takmarkaður timi, að það, meðal annars, er að voru áliti gild ástæða til
þess að leggja ekki til, að frv. verði gert að lögum á þessu þingi, með því að
sama lírnaleysið kemur fram á öðrum þingmönnum í deildiuni, þar sem öll
stærslu og vandasömustu mál þingsins hafa hrúgast til Ed. á fáum dögum, en
komið að þinglokum. Prátl fyrir þelta hefir nefhdin þó getað alhugað frv. svo vel,
að henni dylst það eigi, að hún mundi ekki hafa getað samþykt það óbreytt,
og ef því væri breytt nokkuð vetulega, enn meiri óvissa um framgang málsins á
þessu þingi; en á hinn hóginn dylst nefndinni það heldur ekki, að þetta frv. er
mikið nauðsynjamál og samið í besta tilgangi, enda auðsælt, að eitthvað þarf að
gera i þessu efni; það þarf að útvega sýsluvegunum einhverjar fastar tekjur, en
um það geta orðið mjög skiftar skoðanir, hvort það er rjettláll eða heillavænlegt
að hafa fasteignir í sveitunum, sjer í lagi hús, sem einasta gjaldstofn til sýsluvega, þvi það er engum vafa undirorpið, að einstakar jarðir yrðu þá fyrir ærið
hörðum búsifjum, ofan á aðra skatta, sem mörgum munu linnast fullþungir, og
það þvi fremur, sein þær sömu jarðir, sem á mörgum stöðum bæru þyngstan
skattinn, hefðu sáralítil not af endurbót sýsluvega, en yrðu auk þess, eftir sem
áður, að leggja fje til hreppavega, sem eru þeir einu vegir, er ábúendur margra
jarða hafa not af, sem leljandi sjeu.
Það eru allir sammála um það, að vegabætur yfirleitt sjeu mjög þýðingarmiklar umbætur til hagsældar fyrir alla, sem i sveitum eru, en jafnframt er það
vitanlegt, að allar sýslur hafa ekki sömu hagsmuni af vegabótum, enda mjög
misjöfn þörf fyrir þær, Sumar þurfa margs annars fremur, og nokkrar sýslur eru
svo illa lagaðar til vegalagniuga, að þess er enginn koslur, svo nokkru nemi, án
svo gífurlegs kostnaðar, að eigi er til hugsandi, og þetta sama á sjer stað um einstaka hreppa innan sömu sýslu, sem í eru nokkrir hreppar, er hafa bæði möguleika og þörf fyrir slíkar umbætur. Nokkrar sýslur hafa þar á móli brýnoi þörf
fyrir slórkostlegar vegalagningar en nokkuö annaö, og eru auk þess svo að landslagi, að fjeð, sem til þess þarf, er hlutfallslega miklu minna en það gagn, sem af
vegalagningunum getur leitt. Það er því ekki ósennilegt, að sumum muni virðast,
að sömu lögin, hvað snertir gjaldstofn til sýsluvega, eigi ekki alstaðar jafnvel við,
og að samþyktarlög mundu þykja heppilegri.
Þess má geta, að nefndinni virðist sjerstáklega athugavert að hafa hús
í sveitum og sveitakauptúnum sein tekjustofn, og hann með tilflnnaulega háu gjaldi,
hærra, og i sumum tilfellum miklu hærra, en greiða á til ríkissjóðs. Það er óneitanlega ærið athugavert að taka frá einni kirkjunni og gefa hinni, að styðja eina
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framfaraviðleitnina með því aö hnekkja annari, en þaö er hætt við þvi, et
þingið tekur upp þá reglu, svona alt i einu, að setja hvern skattinn öðrum hærri
á arðlitlar húseignir til sveila, að það dragi eitthvað, og þad ekki svo lítið, úr
verulegum húsabótuin, og ef svo færi, þá er'illa farið, því umbælur húsakynna
eru engu síður til framfara en umbætur á vegum yfirleitt. En þess verður að
gæta, að umbætur á húsum eru vanalega fullþungar á fjármunum bænda, þótt
ekki sje hlaðið á þær takmarkalausum sköttum.
Þá er þessi vegaskattur sjerstaklega þungur á hlunnindajörðum, sem margar eru æðihátt metnar, einungis vegna hlunnindanna. í frumvarpinu er svo
ákveðið, að ráðherra sje heimilt, eftir fillögum sýslunefnda, að undanskilja eyjajarðir þessum skatti, og er ekkert viö það að athuga. En þá má líta svo át að
nr því eyjajarðir gela fengið skattfrelsi, þá væri ekki ósennilegt, að jörðum, sem
eru í mjög háu inati vegna sjávarhlunninda, væri eitthvað ívilnað; ekki látnar
gjalda þess eins, að bæjarhúsin standa uppi á fastalandi, en ekki á eyjum þeim,
sem undir jörðina liggja og mestalt jarðarverðið er innifalið í. Sama er að
segja um jarðir, sem eru metnar mjög hátt vegna uppsátra, lóðargjalda ög
þess háttar.
Þá kemur að því atriðinu, sem mestu ræður uin það, hverja afstöðu
nefndin tekur gagnvart frumvarpi þessu, og það er hvað það hlýtur að koma
mönnum úti um land á óvart, ef það yrði að lögum á þessu þingi, og það því
fremur, sem frumvarpið kom ekki fram fvr en undir þinglok, að heita má. Nefndin var þeirrar skoðunar í byrjun, að þar sem þessi lög lægju svo sjerstaklega
undir starfssvið sýslunefnda, þá væri æskilegt að leila umsagnar þeirra uin málið áður það yrði gert að lögum, en hvarf frá því síðar, vegna þess, að þá þótti
sýnt, að frumvarpið gæti ekki orðið að lögum á næsta þingi. Hins vegar álítur
nefndin æskilegt, að stjórnin taki málið til rækilegrar ylirvegunar fvrir næsta
þing, og leyfir sjer því að leggja til, að efri deild samþykki eftirfylgjandi

Rökstudda dagskrá.
Þótt nefndin viðurkenni, að frv. þetta hafi góða kosti og sje að vissu
leyti vel undirbúið, þá þykir henni þó hins vegar ýmsir þeir gallar á frv., að ekki
sje ráðlegt að gera það að lögum á þessu þingi. Nefndinni þykir því nauðsyn til
bera að vísa málinu til stjórnarinnar, til frekari undirbúnings til næsta þings, og
tekur því fvrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 18. maí 1921.

H. Steinsson,
formaður.

.

Guðjón Guðlaugsson,
Iramsögumaður.

Hjórtur Snorrason.

1

Guðm. Guðlinusson,
fundaskrifari.

S. H. Kvarnn.
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Þingskjal 641—043

(C. XXX, 1).

iíd.

641. Ttllaga

til þingsálvktunar um lækkun forvaxta.
Flutningsmaður: Gunnar Sigurðsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að hlutast til uin
það, að bankaruir hjer lækki hið bráðasta forvexti, í samræmi við vaxtalækkun
erlendis.

(B. LXI, 2).

Aíd.

643. Tög

um breyting á lögum nr. 26, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Veslmannaeyja.
(Afgreidd frá Nd. 18. maí).
Aukaniðurjöínun sú, er bæjarstjórn má ákveða, samkvæmt 23. gr. iaga
nr. 26, 22. nóv. 1918, að fram skuli fara siðari hluta júnímánaðar, skal fara
frani fyrri hluta aprilmánaðar.

(C. XXXI, 1).

Ad.

643. Tlllaga

til þingsályktunar um skaðabótagreiðslu út af hrossakaupum landsstjórnarinnar
sunnanlands.
Flutningsmaður: Gunnar Sigurðsson.

Neðri deild Alþingis ályklar að skora á landsstjóruina að iáta rannsaka
nákvæmlega verðmismun þann, er verið hefir á hrossum norðanlands og sunnan,
siðan landseinkasala hótst á hrossum, og að hlutast til um, að Sunnlendingar fái
þann mismun, að minsta kosti fyrir siðastiiðið ár, hjá þeim hjeruðum, er ábatast
hafa á verðmismuninum.
Til vara.
Tillagan orðist svo:
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjói nina að láta ranusaka
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nákvæmlega verðmismun þann, er verið hefir á hrossum norðanlands og sunnan,
siðan lar.dseiukasala hófst á brossum, og að hlutast til um, að Sunnlendingar fái
þann mismun, að minsta kosti fyrir síðastliðið ár, úr sameiginlegum sjóði hrossasöiunnar, þeim, sem til er og myndast af hrossasöiu þessa árs.

(A. I, 15).

Wd.

644. FrnniTarp

til laga um hlutafjelög.

(Gftir eina umr. I Ed).

Samhljóða þskj. 581, uieð eftirfarandi

BREYTINGUM.
24. gr. hljóðar svo:
Illuthafafundur einn getur ákveðið að auka lilutafje eða heimilað
stjórninni að gera það. Þó má stjórnin, ef sjerstakar ástæður eru fyrir
hendi, bjóða út hlutatjárauka, að áskildu samþykki hluthafafundar.

Fyrri málsgr. 29. gr. hljóðar svo:
Nú glatast bráðabírgðaskírteini eða hlutabrjef, og má |>á fá það ógilt
ineð dómi lögum samkvæmt. Í sainþyktum hlutafjelags má heimila fjelagsstjórninni að gefa úl nýtt bráðabirgðaskírteini eða hlutabijef, i stað
glataðs, ef fjelagsstjórnin telur nægar sönnur færðar á, að skírteinið eða
hlutabrjefið hafi eyðilagst, enda nemi upphæðin ekki meiru en 200 kr.

Annar málsliður annarar málsgr. 31. gr. hljóðar svo:
Enginn hluthafi getur átt eða farið með meira en '/b samanlagðrg
atkvæða I fjelaginu.

▲lpt. 1921. A. (33. löggjafarping).

192
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Pingskjal 645

(A. III, 16).
E<1.

045. Eög

um fasteignaskatt.
(Afgreidd frá Gd. 18. mai).

1- gr.
Af öllum fasteignum á landinu, sem eru ekki sjerstaklega undanþegnar,
skal greiða árlega skatt í rikissjóð af virðingarverði ettir fasteignamatslögum
eins og hjer segir:
1. af jarðeignum (að frádregnum 10 ára mannvirkjum), þurrabúðum, grasbýlum, lóðum og lendum, bygðuin og óbygðum, jarðarítökum og hlunnindum,
sem eru lráskilin jörðum, svo sem námum, varplöndum, rekarjettindum,
veiðirjetti í ám og vötnum og öðrum vatnsrjettindum, 3 af þúsundi hverju.
Mannvirki síðustu 10 ára skulu þó vera skattskykl eftir 1930.
2. af húsuin öllum, til hvers sem þau eru notuð, l1/'* af þúsundi hverju.
2. gr.
Gigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur
samningsbundin jarðarafnot sje að ræða, og greiðist þá skatturinn af ábúanda
eða notanda.

3. gr.
Undanþegnar skatti þessum eru fasteignir ríkissjóðs, aðrar en jarðir í
leiguábúð og leigulóðir. Gnn fremur kirkjur, skólahús, sjúkrabús, þinghús og
hús anuara rikja, að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum
þeirra í milliríkjaerindum. Hið sama gildir um lóðir, er tylgja slikum húsum.
Hús eða lóð, sem eigi er 100 kr. virði, eru undanþegin skatti, enda
telst skatturinn aðeins af heilum hundruðum, en því, sem umfram er, skal
slept. Hið sama er um ítök og hlunnindi.
Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker stjórnarráðið úr,
en heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.

4. gr.
Et fasteign, sem melin hefir verið i einu lagi, er skift og eigendur
æskja þess, að hver hluti sje talinn sjerstaklega til skattgjalds, skulu þeir bera
það mál undir lögreglustjóra, sem leggur það undir úrskurð stjórnarráðsins
ásamt tillögum sinum.
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Fasteignaskalt skai greiða i þvi lögsagnarunidæmi, seni eignin er.
Ef skattgreiðandi er þar eigi heimilisfastur, skal hann hata þar umboðsmann,
er geri skil fyrir skattinum. Ef engi umboðsmaður er tilnefndur, telst sá umboðsmaður, sem eignina heflr til nytja, og ef fleiri eru, þá sá þeirra, er
lögreglustjóri velur.
6. gr.
Fasteignaskattur skal i tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum veðkröfum i eignum þeim, er hann hvilir á.
7. gr.
Ef hús er rifið eða brennur eða fellur eða ónýtist á annan hátt á fyrra
helmingi almanaksárs, greiðist ekkert gjald á þvi ári, en vilji þelta til siðar,
greiðist fult gjald.
8. gr.
Skatt þennan skulu lögreglustjórar innheimta á manntalsþingum ár
hvert, i fyrsta sinni 1922.
9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922, og eru þá jafnframt úr lögum numin lög 14. des. 1877, um skatt á ábúð og afnotum jarða og lausalje, lög s.- d.,
um húsaskatt, og 1. gr. laga nr. 56, 26. okt. 1917, um breyting á lögum um
fasteignamat 3. nóv. 1915.

(C. XVI, 2).

Kd.

640, Tlllaga

til þiogsályktunar um rannsókn á sölu islenskra landbúnaðarafurða.

.

(Eftir síðari umr. i Nd.).

Alþingi ályklar að skora á landsstjórnina:
1. Að láta rannsaka sölu, flokkun og notkun islenskrar uilar erlendis.
2. Að gera sitt ítrasta til þess að fá uudanþágu frá þeim innfluluingshömlum,

I*ingskjal 646—648
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sem nú erti :í innflulningi lifandi sauðfjár til Biellands, og kvnna sjer jafnframt möguleikana fyrir slíkum innflutningi til annara landa.
3. Að fá til þess liæfan mann að leitast fyrir um markað fyrir iUenska hesta
í Svíþjóð, gera þá kunna þar og standa fyrir sölutilraunum þangað.

(A. VII, 16).

Ed.

647. Frumvarp

til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
Samhljóða þskj. 473, með eftirfarandi breytingum:
5. tölul. 29. gr. hljóðar svo:
Þóknunin til skattanefnda og ylirskattanefnda greiöist úr ríkissjóði. Formaður yflrskattanefndar úrskurðar reikninga skattanefnda, og greiðist hann á
manntalsþingum. Stjórnarráðið úrskurðar reikninga yflrskattanefnda.
52. gr. er fallin burt.
53. gr. er orðin 52. gr. og hljóðar svo:
Skattur samkvæmt lögum þessum skal i fyrsta sinni lagður á árið 1922.
Um leið og þau koma lil framkvæmdar eru úr lögum numin lög 14. des. 1877,
um tekjuskatt, lög 3. okt. 1903, um viðauka við tjeð lög, og lög 26. okf. 1917,
um breyting á og viðauka við sömu Iög.
Lög þessi gilda til 31. des. 1923.

(A. VII, 17).

Ed.

648. Breytingartillaga

við frv. til laga utn tekjuskatt og eignarskatt.
Frá Halldóri Steinssyni.
Við 52, gr.
f stað »1923« í 2. málsgr. komi:
1922.

F’ingskjal 649
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(A. XI, 5).
Ed.

649. Frumvarp

til laga ura stimpilgjald.
(Eftir 2. umr, i Ed.).
I.
Almenn ákvœði.
1- g''Þegar skjöl þau, er ræðir um i lögum þessum, eru gefln út eða afgreidd, skal stimpla þau eins og lög þessi mæla fyrir.
2. gr.
Stjórnarráðið lætur gera stimpilmerki, ákveður útlit þeirra, upphæð og
hvernig þau skuli ónýta. Það ákveður einnig, hversu haga skuli sölu á þeim.
Sem endurgjald fyrir að sjá uin stimplun skjala og reikningsfærslu má greiða
2% af andvirði merkjanna.
Stjórnarráðinu er heimilt að láta gera pappir með áletruðu stimpilmerki eða stimpilmerkjum, og má nota h’ann i stað merkjanna.
3- gr.
Ura ákvörðun stimpilgjaldsins fer eftir þessum almennu reglum:
a. Þegar stimpilgjaldið er hundraðsgjald af fjárhæð skjals og gjaldið er eigí
deilanlegt með 5, færist það niður i næstu tölu, sem deila má á þennan
hátt, þó þannig, að gjaldið má aldrei minna vera en 10 au.
b. 1 stimpilskyldum skjölum skal jafuati getið þeirrar fjárhæðar, sem stimpilskyldan er bundin við.
c. Nú hljóðar stimpilskylt skjal um árlegar tekjur eða gjöld, sem eru áskilin eða lofuð um aldur og æfi, eða fyrir fleiri menn en þá, sem eru á lifi
þá er skjalið er gert, eða um ákveðið tímabil, sem ekki er styttra en 25
ár, og skal þá stimpilgjaldið reiknast af árgjaldinu 'ultugu og fimmföldu.
Ef árabilið er ákveðið innan við 25 ár, telst stimpilgjaldið af árgreiðslunni
margfaldaðri með áratölunni.
Éf greiðsla er ákveðin um æfilið einstaks manns eða fleiri manna,
sem eru á lifi þá er skjalið er gert, eða um annan óákveðinn tíma, skal telja
stimpilgjaldið af árgjaldinu tiföldu.
Ef árgjald er mismunandi, skal taka meðalgjaldið.
4. gr.
Stimpilskyldan nær til allra skjala, ef þau annars eru stimpilskyld,
sem út eru gefin i hinu islenska konungsríki, þegar annaðhvort að minsta
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kosti einn aðilja á þar heimili, eða skjalið hljóðar urn verðmæti bjer i ríkinu,
rjettindi vfir þeim, eða rjettindi eða skyldur fyrir einstaklinga, fjelög eða stofnanir, sem eiga beimili hjer á landi.
Skjal telst gefið út hjer i rikinu, ef annar eða einhver aðilja hefir undirritað það hjer.

1.
2.
3.

4.

5.

5. gr.
Þau skjöl, sem hjer greinir, eru sfimpilskyld, hvar sem þau eru gefin út:
Afsöl fyrir fasteignum i rikinu og skipum, sem hjer eru skrásett, svo og
önnur skjöl, er veita eða framselja rjettindi yfir slikum eignum.
Vátryggingarskjöl, ei þau snerta fasteignir eða verðmæti i rikinu, nema
sannað sje, að ekkert af iðgjaldinu eigi að greiðast hjer.
Hlutabrjef, skuldabrjef og önnur verðbrjef, sem ætluð eru til að ganga
manna í milli, ef þau eru gefin út af fjelögum eða stofnunum, sem eiga
heimili hjer á landi.
Útlend hlutabrjef, skuldabrjef og önnur slík skjöl, sem llutt eru hingað,
annaðhvort sem eign manna eða fjelaga, sem hjer eiga heimili, eða sem
trygging gagnvart þeim.
Víxlar, ef samþykki eða greiðsla fer fram hjer, og ávísanir, ef samþyktar
eru.

6. gr.
Stimpilskylda skjals fer eftir rjettindum þeim, er það veitir, en eigi
nafni þess eða formi.
Eftirrit af sáttum og nótarialgerdum, er skapa rjettindi eða skyldur,
sem eigi hefir áður verið gert skjal um, stimplast eftir teguud og verðmæti
þeirra skyldna og rjetlinda, er um ræðir.
7. gr.
Ef i sama skjali er falin fleiri en ein tegund gerninga, svo sem afsal
veitt og veð sett, eru báðar eða allar tegundir stimpilskyldar.
8- g' Þegar skjöl eru gefin út i fleiri en einu eintaki, er aðeins eitt þeirra
stimpilskvlt, nema öðruvísi sje ákveðið sjerstaklega.
9. gr.

Áletranir á skjöl, sem áður eru stimpluð, svo sem áletrun um breyting á veði, áletrun um abyrgð, vexti, borgunarskilmála eða annað þess hatfar,
eru eigi stimpilskyldar, svo framarlega sem áletrunin hefði ekki breytt slimpilgjaldinu, þótt hún hefði staðið i skjalinu frá byrjun, en ella skal fyrir áletrunina greiða gjald, er nemur hækkun þeirri, er orðið hefði, ef hún hefði verið i skjalinu frá byrjun.
10. gr.
Ef skjal stofnar til rjettinda eða skyldna, er meta verður mismunandi
hátt, telst stimpilgjaldið af hæstu fjárhæðinni.

Þingskjal 640

1535

II.
l'm greiðslu stimpilgjalds, stimpiun og eudurgreiðslu gjatdsins.
11- gr.
Stimpilgjaldið greiðist annaðhvort með því að nota stimplaðan pappir
eða líma stimpilmerki á skjalið, eða hvorttveggja.
12. gr.
Stimpilskyld skjöl, sem gefin eru út hjer á landi, skulu stimplast áður 2
mánuðir sjeu liðnir frá útgáfudegi, nema eindagi sje fyr, og þá fyrir eindaga. Ef aðiljar hafa eigi undirritað samtímis, telst fresturinn frá þvi er hinn fyrsti undirritaði.
Stimpilskyld skjöl, sem gefin eru út erlendis, skal stimpla á sama fresti
og innlend skjöl, talið frá þeim tima, er skjal kom hingað til lands, og skal sá,
er stimpla lætur, votta á skjalið, hve nær það var. Stjórnarráðið getur lengt
frest þennan, ef sjerstaklega stendur á.
13. gr.
Allir opinberir starfsmenn eru skyldir til að stiinpla, án endurgjalds
fyrir stimplunina, þau skjöl, sem þeir gefa út eða á einhvern hátt afgreiða.
Auk þcss eru lögreglustjórar og hreppstjórar skyldir til að stimpla skjöl fyrir
almenning, gegn 25 au. þóknun fyrir hvert skjal. Bankar og sparisjóðir eru skyldir
til að stimpla án sjerstaks gjalds skjöl þau, er um þeirra hendur fara. Nánari
reglur i þessu efni getur stjórnarráðið sett. Einstökum mönnum er óheimilt að
stimpla skjöl sin. Þó getur sljórnarráðið veitt fjelögum, stofnunum og einstökum mönnum, er þar til teljast sjerstaklega hæfir, rjett til þess, gegn tryggingu, er
það setur um reikningsskil og bókfærslu. Enn fremur getur stjórnarráðið ákveðið,
ef nauðsvnlegt þvkir, að einstakar tegundir skjala megi hver einstakur stimpla.
14. gr.
Peir, sem bafa á bendi stimplun skjala, geta krafist allra nauðsynlegra
skýringa at hálíu þeirra, er stimplunar beiðast, og ákveða siðan gjaldið, tramkvæma stimplunina og afhenda skjalið beiðanda. Ef hann er óánægður með
ákvörðun gjaldsins, getur hann skotið því undir úrskurð stjórnarráðsins innan
tveggja mánaða, en fylgja skal jaínan umsögn lögreglustjóra. Ef hlutaðeigandi
vill eigi heldur una við úrskurð stjórnarráðsins, getur hann lagl málið undir
dómstólana.
15. gr.
Stimpilmerki, sem limd hafa verið á fullgerð skjöl, má eigi taka af
þeim aftur, en stjórnarráðiö hefir heimild til að endurgreiða stimpilgjaldið
eða hluta af þvi, þegar skjal er ógilt með öllu að lögum, eða eigi verður af
því vegna svipaðra ástæðna, að það rjettarástand skapist, sem skjalið ráðgerði.
Ef skjal hefir af vangá verið stimplað of hátt, skal endurgreiða það,
sem ofborgað er.
Endurgreiðslur þær, sem ræðir um i þessari grein, mega þó því að
eins fram fara, að beiðni um þær hafi borist stjórnarráðinu áður en 2 ár sjeu
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liðin frá útgáfu þess eða þeirra skjala, sem beiðnin á við. Skjölin sjálf, eða
staðfest eftirrit af þeim, skulu jafnan send stjórnarráðinu, ásamt beiðninni um
endurgreiðslu.
16- gr.
Krafa ríkissjóðs um stimpilgjald fyrnist ekki, nema svo sje ástatt, að
opinber starfsmaður eigi sök á þvi, að eigi var stimplað, en þá fvrnist krafan
á 4 árum. Enn fremur fellur krafa til stimpilgjalds burt, þegar liðin eru 5 ár
frá þeim tíma, er skjalið var með öllu ur gildi, og enginn þeirra starfsmanua,
sem getur i 53. gr. þessara laga, hefir orðið áskynja um brotið, áður sá tími
sje liðinn, og tekið skjalið til þess að koma fram ábyrgð á hendur hinum seka.

III.
Um stimpilgjald einstakra skjala.
17. gr.
Með 1% af verðhæðinni skal stimpla afsalsbrjef fyrir fasteignum og
skipum vfir 5 smál. brúttó, þar með talin afsöl við fógetagerðir, skifti og uppboð, svo og öll önnur skjöl um afhendingu fasteigna og skipa, svo sem kaupsamninga, makaskiftabijef, gjafabrjef og próventusamningn. Enn freinur erfðafestubrjef, ef þau veita rjett til að selja eða veðsetja.
Þegar fasteign er afsöluð hlutafjelagi greiðist gjald þetta tvöl'alt.
Þegar fasteign eða skip er lagt úl til eignar ófullnægðum veðhafa,
greiðist hálft gjald.
Ef giftingarvottorð er þiuglesið sem heimild fyrir skipi eða fasteign,
skal ekkert stimpilgjald greiða, nema ef endurgjald er áskilið til meðerfingja
eða annara, þvi að þá skal reikna stimpilgjald eftir endurgjaldinu.
Otdrættir úr skiftabókum eða öðrum embættisbókum eða vottorð
embættisinanna, fjelaga, stofnana eða einstakra manna, er sýna eigandaskifti
að fasteign eða skipi, eða eru uotuð sem afsöl, stimplast sem afsöi.
18. gr.
Stimpilgjaldið fvrir öll heimildarbrjef fvrir skipum og l'asteignuni telst
eftir þvi kaupverði, sem sett er á eignina i brjefinu, þó aldrei minna en eignin
er metin til skatts, sje um fasteign að ræða, og teljast veðskuldir, ítök eða
kvaðir, sem kaupandi undirgengst, til kaupverðsins.
19. gr.
Þegar kaupsamningur er stimplaður, er afsalsbrjet' til sama kaupanda
stimpilfrjálst.
20. gr.
Ef heimildarbrjef er framselt, ber að stimpia framsalið sem afsal.
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21. gr.
Þeim opinberum starfsmönnum, sem þingiestur <>g skrásetning hafa á
liendi, er skylt að athuga, um leið og afsalsbrjef fyrir fasteignum eru afhent
iil þinglestrar, eða afsöl fyrir skipurn sýnd vegna skrásetningar, hvort þau
eru stimpluð, og ef svo er eigi, þá heimta stimpilgjaldið þá þegar. Hið sama
er um önnur stimpilskyld skjöl, er snerta fasteignir og skip, ef þau eru afhent vegna þinglestrar eða skráselningar.
22. gr.
Heimildarbrjef fyrir fasteignum og skipum verða stimpilskyld við þinglestur eða skrásetningu, þótt þau sjeu gefrn út áður en lög þessi öðlast gildi,
ef þau eru eigi áður stimpluð.
23. gr.
Heimildarskjöl um veiðirjeltindi, skjöl, sem leggja itök, ískyldur og
kvaðir á annara eign, stimplast með 1%, ef endurgjald er greitt eða áskilið,
og fer stimpilgjaldið eftir endurgjaldinu. Framsöl þessara rjettinda eru stimpilskyld eftir sömu reglum.
24. gr.
Hlutabrjef, sem gefln eru út af fjelögum með takmarkaðri ábyrgð,
stimplast með l°/°, ef Þau hljóða á handhafa, en með 2 8°/o, ef þau hljóða á
nafn. Framsöl á handhafabrjefum eru stimpilfrjáls, en framsöl hlutabrjefa,
sem hljóða á nafn, stimplast með 1°, <>o af upphæð brjefsins, og má eigi framselja þau til handhafa, nema þau sjeu stimpluð sem handhafabrjef.
Ef hlutabrjef, sem hljóða á nafn, eru í byrjun stimpluð sem handhafabrjef, eru framsöl þeirra stimpilfrjáls.
Framsöl hlutabrjefa, sem gefin hafa verið út áður en lög þessi öðlast
gildi, stimplast með 3#/oo, ef þau hljóða á handhafa eða eru framseld til handhafa, en ella með 1° oo. Ef slik hlulabi jef eru i eitt skilti stimpluð með 5°'oo,
eru þau eftir það stimpilfrjáls, þótt framseld sjeu.
25. gr.
Ef hlutabrjef hljóðar eigi um ákveðna tjárhæð, heldur um hluta af
stofnfjenu, skal í brjefinu getið þeirrar fjárhæðar, sem telja verður að hlulabrjefið sje vert, og ákveða stimpilgjaldið eftir þvi.
26. gr.
Hlutabrjef i fjelögum með breytilegri ijelagatölu, eða breytilegum
höfuðstól, stimplast eins og segir í 24. gr., þótt fjelagsmenn sjeu persónulega
ábyrgir. Hið sama er um hlutabrjef persónulega óábyrgra manna i fjelagi, þar
sem sumir eru persónulega ábyrgir.
27. gr.
Fjelagssamningar stimplast með 1/s#/o af þvf fje, sem í fjelagið er lagt,
Atþt. 1921. A. (33. lögg jsfsi þinp).
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ef persónuleg ábyrgð er fyrir fjenu, ella er samningurinn stimpilfrjáls, með
þeirri uudantekningu, sem i 26. gr. segir.
28. gr.
Ef fasteign eða skip er afsalað fjelagi, skal jafnan greiða gjald það, er
ræðir um i 17. gr., hvort sem persónuleg ábyrgð er fyrir skuldum fjelagsins
eða eigi, og hvort sem afsalið er sjerstakt eða i fjelagssamningi eða öðrum
samningi.
29. gr.

Nú hljóðar fjelagssamningur eigi um nein fjárframlög, og skal þá stimpla
hann með 10 kr.
Nú leggur fjelagi frarn persónulega vinnu, en annar peninga, og skal
þá vinnan metin jöfn framlaginu, og þvi lægsta, ef framlög eru fleiri og ójöfn.
Nú leggur fjelagi fram bæði peninga og vinnu og annar aðeins vinnu,
og skal þá stimpla samninginn með 10 kr., auk gjalds af fjárframlaginu, eftir
fyrirkomulagi fjelagsskaparins.
30. gr.
Framsöl einstakra meðlima á rjettindum sínum í fjelaginu eru stimpiiskyld, ef fjelagssamningurinn var stimpilskyldur, en ella eigi.
31. gr.
Skuldabrjef og tryggingarbrjef stimplast með 3°/oo, ef skuldin ber vexti
og er trygð með veði eða ábyrgð, en annars með l°/oo, og telst brot úr þúsundi lieilt þúsund, ef brjefið er yfir 1000 kr.
Skuldabrjef, sem ekki nema meiru en 200 kr., eru stimpilfrjáls, þegar
skuldin ber eigi vexti og engin trygging er sett.
32. gr.
Ef veðrjettur er stofnaður eða frygging er sett fyrir væntanlegri eða
óákveðinni skuld, skal reikna stimpilgjaldið eftir þeirri upphæð, sem frekast
er ætlast til að tryggja.
33. gr.
Þegar skuld er endurnýjuð með nýju brjefi (novatio) eða skuld er
færð vfir á annars manns nafn (defegatio), greiðist helmingur gjafds þess, er i
31. gr. segir.
34. gr.
Framsal á skuld stimplast eftir reglunum i 31. gr.
35. gr.
Víxlar og samþyktar ávísanir, nema tjekkar, stimplast eins og hjer
segir:
200 kr. eða minna með

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

20 au.
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—
Ef fjárhæðin
eða broti úr þúsundi.
Endurnýjaður
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200— 400 kr.með ....................... 40au.
400— 600 — —
60600 - 800 — — ..................... 80 800-1000 — 1kr.
er hærri, skal stimpla skjöl þessi með l kr. af þúsundi
vixill telst nýr víxilí.

36. gr.
Nú hljóðar víxill eða samþykt ávísun um borgun i erlendri mynt, og
reiknast þá stimpilgjaldið eftir bankagangverði þeirrar myntar hjer á landi á
þeim tíma, er stimplun fer fram.
37. gr.
Ef veð eða ábyrgð er áskiliní víxli,stimplast hann eins og veðtrygtskuldabrjef.
Framsöl á víxlum og samþyktum ávisunum eru eigi stimpilskyld.
Ef skjal fullnægir eigi kröfum löggjafarinnar um víxla, stimplast það
sem skuldabrjef.
38. gr.
Lifsábyrgðarskírteini stimplast með einum af þúsundi eða broti úr þúsundi
af lifsábyrgðarfjárhæðinni.
Brunaábyrgðarskírteini stimplast með 25 au. af þúsundi eða broti úr
þúsuudi.
Sjóvátryggingarskirteini stimplast með 10 au. at þúsundi eða broti úr
þúsundi.
Gjald það, er ræðir um í þessari grein, greiðist hvort sem tryggingin fer
eftir samningi um ákveðinn eða óákveðinn tima, án þess að sjerstakt skirteini
sje gefið út vegna hverrar áhættu fyrir sig. Hið sama er, ef tryggingarsamningur er gerður með brjefaskiftum, innritun í viðskiftabækur eða á annan hátt.
Skirteini þau, er um getur i þessari grein, stimptast um leið og þau eru
gefin út eða afhent hinum trygða eða umboðsmanni hans.
Stjórnarráðið getur sett nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar. Pað
hefir og heimild til að gera samninga við vátryggingarfjelög um greiðslu stimpilgjalds á ákveðnum tímum, t. d. við áramót, gegn eftirliti eða trvggingum í
bókfærslu, er stjórnarráðið telur nægja.
Stjórnarráðið hefir enn fremur heimild til að undanþiggja stimpilgjaldi
einstakar tegundir trygginga, ef sjerstök ástæða þykir til.
39. gr.
Leigusamningar um skip, hús, jarðir og lóðir stimplast með 25 au. af
hverju hundraði eða broti úr hundraði, sem leigan nemur.
Ef leigusamningurinn gildir um óákveðinn tíma, telsl gjaldið af ársleigunni tífaldri. Ef hann skal gilda æfitíð leigjanda, telst gjaldið einnig af ársleigunni tífaldri, og eins er þótt samningurinn skuli einnig gilda meðan ekkja
hans lifir.
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Samningur um leigu á skipi til ákveðinnai i’erðar eða l'erða telst giida
ákveðinn tima.
Erfðafestubrjef, sem eigi veita heimild til að selja og veðsetja, slimplast
samkv. þessari gr.
40. gr.
Kaupmálar, sem gerðir eru á undan stofnun hjúskapar, stimplast með
5 kr,, en kaupmálar, sem gerðir eru síðar, með ^/a’/o af þeirri fjárhæð, sem
það nemiir, er eftir þeim skal vera sjereign annars hjónanna.
41. gr.
Ettirnefnd skjöl skal stimpla með föstu gjaldi:
a. Yfirlýsingar, sem eru þinglesnar eða skrásettar, með 1 kr., ef þær falla
eigi undir nein ákvæði, sem nefnd eru að framan.
h. Útdrættir, afrit og vottorð, sem einstakir menn biðja um úr embættisbókum eða skjalasöfnum, ineð 50 au.
c. Nótai íalvottorð og afrit eða útdrættir af nótaríalgerðum með 50 au.
d. Dómsgerðir eða rjettargerðir in forma frá undirrjetti með 2 kr., en frá
hæstarjetti með 5 kr. Þíngsvitni með 1 kr., að undanteknum þingsvitnum
um slys eða verðlaun fyrir björgun frá druknun.
e. Kvaðning utan rjettar með 1 kr.
f. Tilkynning til innritunar i verslunarskrá með 20 kr. Tilkynning um prókúru stimplast þó aðeins með 5 kr., ef sjerstök er. Tilkynning um að
firma sje hætt stimplast með 5 kr., en afturköllun prókúru með 2 kr.
Breytingar á skrásettum tilkynningum stimplast annars með 5 kr.
g. Beiðni um skrásetning vörumerkis með 20 kr., en beiðni um endurnýjun
með 10 kr.
h. Borgarabrjef til heildsöluverslunar með 500 kr,, en borgarabrjef til smásöluverslunar með 100 kr.
i. Leyfisbrjef farandsala og umboðssala með 300 kf.
j. Skipstjóraskirteini með 10 kr.
k. Stýrimannsskíiteini með 5 kr.
l. Vjelstjóraskírteini með 5 kr.
m. Sveinsbrjef með 4 kr.
n. Einkaleyfisbrjef með 100 kr., og undanþágur frá skilvrðum í slíkum brjefum með 50 kr.
o. Önnur leyfisbrjef, sem stjórnarráðið eða valdsmenn gefa út, með 10 kr.
p. Veitingabrjef fyrir embættum og sýslunum i þarfir ríkisins:
1) ef árslaun eru undir 1000 kr., með
2 kr.
2) - frá 1000-2000 kr., með 4 3) — -------- 2000 - 3000 —
84) _ — - 3000 - 4000 —
— 12 —
5) — —
4000 kr.eða meira— 20 q. Skirteini um embættispróf við háskólann með 20 kr.
r. Löggiltar verslunarbækur með 5 kr.
s. Erlðaskrár, skjöl um dánargjafir og gjafarfa með 5 kr.
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f.

Skoðunargerðir og virðingargerðir, sem ekki eru um neina ákveðna tjárhæð, með 2 kr.
u. Mælingarbrjef skipa frá 12—30 smál. með 1 kr., frá 30—100 smál. með
2 kr., en stærri skipa með 5 kr.
Heimiit er ráðherra að gefa snauðum mönnum eftir gjald það, er um
ræðir undir staflið n. og o.

V.
Ýms ákvœði.
42. gr.
Þegai skjal er stimpilfrjálst vegna sambands þess við annað skjal, svo
sem afsal, þegar kaupsamningur er stimplaður, skal i liinu stimpilfrjálsa skjali
vísað til hins stimplaða og þess getið, hversu hátt það er stimplað. Ef þessu
er eigi fylgt og eigi heldur er sannað fyrir þeim, sem hlut eiga að máli, að
skjal það, er stimpilfrelsinu veldur, sje löglega stimplað, ber að stimpla hið
siðara skjal eftir innihaldi þess. Auk þess varðar það sektum, eigi undir 5 kr.,
ef þess er eigi getið i óstimpluðn skjali, hvers vegna það sje stimpilfrjálst.
43. gr.
Á samrit og staðfest eftirrit stimplaðra skjala skal ritað, hversu aðalskjalið er stimplað, og varðar sektum, eigi undir 5 kr., ef út af er brugðið, og
er eigandi skjalsins og útgefandi sekir, ef um samrit er að ræða, en ef staðfest eftirrit er, þá eigandi þess og sá, er staðfesti eftirritið.
44. gr.
Skjöl, sem framsöl á eru stimpilskyld, má eigi gefa út til bandhafa
eða framselja handhafa, og varðar sektum, ef út af er brugðið, eigi undir 10
kr. fyrir hvert skjal.
45. gr.
Ef stimpilskylt skjal er alls eigi stimplað, eða eigi nægilega stimplað,
fyrir hinn tiltekna tinia, varðar það, ef eigi er öðruvísi ákveðið i lögum þessum, sektum, er nema liinu vantanda stimpiigjaldi fimmföldu, þó eigi undir
2 kr. Auk þess greiðist hið vantandi gjald.
46. gr.
Úlgefendur og móttakendur stimpilskyidra skjala bera, hvort sem þeir
koma fram i eigin nafni eða sem umboðsmenn annara, ábyrgð á rjettri
stimplun. Móttakendur skjala, sem ekki eru iöglega stimpluð, geta leyst sig
frá sekfaábyrgð með þvi að láta á sinn kostnað stimpla skjalið innan mánaðar frá mótlöku þess, eða ef greiðsiudagur er fyr, þá i síðasta lagi þann dag,
eða ef greiðsludagur er iiöinn, þá þegar eftir móttöku þess. Móttakandi skjals,
sem þannig er ástatt um, þarf enn fiamur, til þess að losna við sektaábyrgð,
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að tilkynna hlutaðeigandi yfirvaldi brot það, sem átt
lögum þessum.

hetir sjer

staö

á

47. gr.
í*að varðar sektum, eigi undir 100 kr., að gefa rangar skýrslur um
þau atriði, er máli skifta, við ákvörðun stimpilgjalds. Sömu refsingu varðar,
ef maður neitar ranglega að hafa skjal i vörslum sinum, til þess að komast
hjá stimpilgjaldi eða sekt.
48. gr.
Sömu refsingu varðar, ef rangt vottorð er ritað á samrit eða eftirrit
skjals um stimplun frumrita.
49. gr.
Nú er skjal dagsett rangt, eða stimplun þess, og varðar það sömu
refsingu og segir i 47. gr., þegar þetta er gert til að leyna broti á stimpillöggjötinni eða torvelda uppgötvun þess.
50. gr.
Hver, sem stælir eða falsar þau stimpilmerki, sem stjórnarráðið lætur
gera, samkvæml 2. gr., skal sæta refsingu eftir 266. gr. hinna alm. hegningarlaga 25. júni 1869, þó þannig, að fangelsisrefsingu má beita, ef dómara þykir
ástæða til.
51. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i rikissjóð, og ber að innheimta
þær, ef á þarf að halda, með lögtaki. Ef þær nást eigi á þann hátt, afplánast
þær eins og lög mæla fyrir.
52. gr.
Fyrstu 10 árin eftir að lög þessi öðlast gildi, er stjórnarráðinu heimilt
að lækka sektir allar, samkvæmt lögum þessum, og jafnvel láta þær falla alveg
burt, ef sjerstakar kringumstæður mæla með.
53. gr.
Allir opinberir starfsmenn, þar með taldir skiftaforstjórar, eru, að viðlagðrí refsingu fyrir vanrækslu, skyldir til að hafa nákvæmar gætur á því, að
lög þessi sjeu haldin, með því að athuga skjöl þau, sem þeir, starfs síns vegna
eða á annan hátt, hafa með höndum eða sjá, og kæra til sekta, ef þeir komast eftir brotum. Eru þeir skyldir til, eftir því sem við verður komið, að
sleppa eigi skjölum þeim, sem brotin eru risin af, í hendur annara en þeirra,
sem málið heyrir undir að lögum.
Akvæði þessarar greinar gilda jafnt um frumrit skjala, samrit og staðfest eftirrit, eftir því sem við getur átt, svo og enn fremur um óstaðfest eftirrit,
þegar þau erit notuð þannig, að ætla má, að notandinn votti samræmi þeirra
yið frumritið, svo sem þegar eftirrit er lagt fram fyrir rjetti eða fylgir um-
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sóknum til stjórnarvalda, enda skal jafnan, er svo er ástatt, vera ritað á eftirritið, hvernig frumritið er stimplað.
54. gr.
Ef eigi er gætt fyrirmæla þessara laga um áritun á samrit og eftirrit
skjala um slimplun frumrits, og sá, er fyrir sök er hafður, getur eigi sýnt
frumritið, ber að stimpla samrit og eftirrit eins og það væri frumrit, nema
sannað sje eða álíta verði fullvist, að frumritið haíi verið löglega stimplað.
55. gr.
(slandsbanki heldur stimpilfrelsi þvi, er hann hefir að lðgum, og
Landsbanki lslands öðlast sömu ivilnanir, Bankavaxtabrjef veðdeildar Landsbankans eru stimpilfrjáls.
Þar sem ekki er annað ákveðið sjerstaklega, sker stjórnarráðið úr,
hvort ríkissjóður skuli greiða stimpilgjald af skjölum, er snerta hann.
56. gr.
Með inál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almeun
lögreglumál.
57. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

(B. XLIX, 3).
Kd.

050.

um breyting á sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905.
(Afgreidd frá Ed. 18. mai).
1. gr.
Sýslunefnd skal á aðalfundi semja áætlun fyrir hvert reikningsár um
tekjur og gjöld sýslusjóðs. Að þvi leyti sem lögskipuð gjöld og aðrar tekjur
lirökkva eigi fyrir gjöldum, skal jafna þvi, sem til vantar, niður á hreppsfjelög
sj’slunnar, að þriðjungi eftir samanlögðu skattmati fasteigna, að þriðjungi eftir
tölu verkfærra karlmanna og að þriðjungi eftir samanlagðri fjárhæð skuldlausrar eignar og tekna af eign og atvinnu, alt í hverjum hreppi fyrir sig.
Gjald það, er þannig kemur á hvert hreppsfjelag, skal greitt úr sveitarsjóði og skal hreppsnefndaroddviti greiða sýslumanni það á næsta manntalsþingi.
2. gr.

74. gr. sveitarstjórnarlaga 10. nóv. 1905 er úr gildi feld.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
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(C. XIII, 2).
Alrt.

<151.

Þlngs&lyhtnn

um fyrirkoinuiag hrossasölu innanlands.

(Afgreidd frá Nd. 18. maí).

Neðri deild Alþingis álvktar að skora á landsstjórnina:
1. Að beitast fyrir því, i samráði við Búnaðaifjelag Islands, að stofnuð verði
hrossasölufjelög i hrossahjeruðum landsins.
2. Að stjórnin ráði að eins markaðshaldara, en hrossasölufjelögin sjái um aðra
aðstoð við markaðshald, rekstur og gæslu á hrossunum til útQutningsstaðar.
3. Meðau hrossasölufjelög komast ekki á fól, sje sýslunefndum falið að kjósa
framkvæmdarstjórn, sem annast það, sem hrossasölufjelögin eiga að framkvæma.
4. Að hrossum af Norðurlandi sje skipað út nyrðra, t. d. á Borðeyri.
á. Andvirði hrossanna greiðist, að svo miklu leyti sem fært þykir, i hankaávisun (tjekk).

(C. XXVIII, 3),

Sþ.

65>. Breytlngartlllögui*

við þingsályktunartillögu á þingskjali 623 (Fjármálanefnd).
Flutningsmaður: Stefán Stefánsson.
1. Fyrri málsgrein orðist svo:
Sameinað Alþingi ályktar að kjósa 3 manna nefnd, með hlutbundnum
kosningum, til að ihuga og gera tillögur um framtíðarskipulag bankamála
iikisins, og leggja fyrir næsta þing tillögur sínar þar að lútandi.
2. Siðari málsgrein orðist svo:
Nefndin skal enn fremur vera í ráðum með stjórnlnni um meðferð
væntanlegs ríkissjóðsláns, ef til kemur.
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(B. LXII, 3).

Hí«t.

053. Breytlngartlllög'ur

um frv. til laga um heimild handa stjórninni til þess að taka gjaldeyrislán.
Frá fjármálaráðherra.
1. 1. gr. orðist svo:
Stjórninni er heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs það eða þau lán,
sem nauðsyn er á til að greiða úr peningakreppu þeirri, sem nú er i landi,
og, ef til kemur, til að kaupa hluti i íslandsbanka.
2. 2. gr. fellur burt og 3. gr. verður 2. gr.
3. Fyrirsögn frv. oröist svo:
Frv. til laga um heimild til lántöku fyrir ríkissjóð.

(B. LIII, 13).

Wd.

054. Breytingartlllögur

um frv. til laga um seðlaútgáfu íslandshanka, hlutafjárauka o. tl.

I. Frá Eiríki Einarssyni.
Við 1. gr.
Greinin orðist þannig:
Til 31. mars 1923 skal seðlaútgáfu í rikinu hagað þannig:
Ríkissjóður gefur út og lánar Landsbankanum 3. milj. kr. i seðlum.
Það, sein umfram er 3 miljónir króna i seðlum í umferð, þá er lög þessi
öðlast giidi, má íslandsbanki gefa út, en þó aldrei hærri upphæð en 5 miljónir króna. Ríkisstjórnin gefur út þá seðla, sem hún álítur þurfa til að
fullnægja viðskiftaþörfinni, umfram 8 miljónir.
II. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 1. gr.
a. Fyrir »1. mai 1922« komi:
31. okt. 1922.
b. Aftan við greinina komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Hinn 31. okt. 1922 má bankinn ekki hafa í umferð meira en 8 miljónir króna i seðlum.
IIL Frá Eiriki Einarssyni.
Á eftir l. gr. komi tvær nýjar greinar:
Alþt. 1921, A. (33, ióggjafarþing).
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2. gr.
Seðlar ríkissjóðs, setn í 1. gr. getur, skulu fyist um sinn trygðir á
sama hátt og seðlar þeir, er gefuir hafa verið út samkv. lögum nr. 14, 18.
sept. 1885, og lögum nr. 2, 12. jan. 1900, og hafa sama rjett að öllu leyti.
Pó skulu viðbótarseðlar þeir, er um getur í 1. gr., sem iíkissjóður kann
að gefa út umfrain 3 miljónir króna, trygðir af Landsbankanum samkvæmt
fyrirmælum þeim, er gilda um tryggingu fyrir seðlum íslandsbanka, sbr.
lög nr. 66, 10. nóv. 1905. Landsbankinn greiðir ríkissjóði eftir á við hver
áramót 2®/o af þeim 3 milj. kr., er um getur í 1. gr., að telja frá þeim
degi, er lög þessi ganga í gildi, en ekkert gjald greiðist af viðbótarseðlunum. Gjald til byggingarsjóðs fellur burt. Um gerð seðlanna, prentunarkostnað þeirra og annað, sem að þeim lýtur, fer eftir gildandi fyrirmælum.

3. gr.
Ef þorf er á, getur stjórnarráðið gefið nánari fyrirmæli um seðlaskifti
þau, er ræðir um í 1. gr., og eru báðir bankarnir skyldir að hlíta þeim
fyrirmælum.

IV.

Frá Eiriki Einarssyni.
Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Leyfistími íslandsbanka er á enda 31. des. 1933. Á tímabilinu frá 31.
mars 1923 og til enda leyfistímans skal bankinn draga inn seðla sína alla,
þannig, að sem næst jafnhá fjárhæð sje dregin inn á ári hverju og tekin
úr viðskiftaveltu. Ef ágreiningur rís um þetta milli bankanna, sker stjórnarráðið úr, svo að bindandi er fyrir þá.
Seðlaútgáfa sú, sem á þennan hátt losnar, hverfur á þessu tímabili til
rikisins, er þá gefur út seðla eins og viðskiftaþörfin krefur, eftir lagafyrirmælum, er sett skulu fyrir 31. mars 1923, og skal í þeim lögum meðal
annars skipað fyrir um tryggingu fyrir þeim seðluni, er ríkissjóður gefur
út, svo og um gjald til ríkissjóðs af þeim seðlum, er hann lánar Landsbankanum.
V. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 2. gr.
Fyrir »1. maí 1922« í fyrri málsgr. komi:
31. okt. 1922.

VI. Frá Sveini Ólafssyni og Jóni 4. Jónssyni.
Við 2. gr.
{ siðustu málsgr. á eftir »til rikissjóðs« komi:
ásamt aukaseðlum þeim, er þörf kann að verða á fram yfir það, sem
í umferð verður 1. maí 1922.
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Vll. F rá Eiriki Einarssyni.
a. Við 4. gr.
Greinin orðist þannig:
Ákvæðin í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, um gjald íslandsbanka til
ríkissjóðs, haldist óbreytt, en önnur gjaldaákvæði falli niður.
b. Á eftir 4. gr. kemur ný gr., svo látandi:
Allir þeir seðlar fslandsbanka, sem eru í umferð á hverjum tíma,
skulu trygðir með málmforða samkvæmt því, sem fyrir er mælt i lögum
nr. 66, 10. nóv. 1905.
VIII. Frá Sveini Ólafssyni og Jóni A. Jónssyni.
Við 5. gr.
Fyrir »Verð hlutabrjefa .... hæstirjettur tilnefnir« komi:
Til að athuga hag bankans, undirbúa hlutakaupin og gera tillögur um
verð hlutabrjefa þeirra, sem rikissjóður tekur, skal kosin þriggja manna
nefnd af sameinuðu Alþingi með hlutfallskosningu.
IX.

Frá Eiriki Einarssyni.
a. Við 9. gr.
Orðin »2. gr................... svo og önnur« falli burt.
b. Aftan við 10. gr. bætist:
En til 30. sept. 1921, og ef lög þessi koma ekki til framkvæmda, þá til
1. mai 1922, haldist ákvæði þeirra laga, er nú gilda um seðlaútgáfurjett, óbreytt.

(C. XIX, 2).

líd.

655. Þingsályktun

um landsverslun.
(Afgreidd frá Nd. 18. maí).
Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að halda landsversluninni áfram fyrst um sinn, þangað til næsta reglulegt Alþingi kemur saman.
Starfsemin miðist einkum við að selja fyrirliggjandi vörur og innheimta skuldir.
Kaupum á nauðsynjavörum, svo sem steinoliu, kolum, kornvörum og sykri,
sje hagað þannig, að á hverjum tima sjeu ekki fyrirliggjandi meiri vörubirgðir
en nauðsyn krefur.
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(C. XXXI, 2).

Ald.

650. Breyíingartillaga

við tillögu til þingsályktunar um skaðabótagreiðslu út af hrossakaupum landsstjórnarinnar sunnanlaods.

Flutningsmaður: Gunnar Sigurðsson.

Til þrautavara.
Tillagan orðist svo:
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að láta rannsaka
verðmismun þann, sem verið heflr á hrossum norðanlands og sunnan síðastliðið
ár, og að hlutast til um, að slikur verðmismuuur komi ekki fyrir eftirleiðis, og
enn fremur að stjórnin sjái um, að Sunnlendingum verði að einhverju leyti bættur
halli sá, er þeir hafa orðið íyrir, að minsta kosti með þeirri uppbæð, er hrossasalan á nú í sjóði.

(A. VIII, 3).
Ed.

657. Lög

um breyting á þeim tima, er manntalsþing skulu háð.
(Afgreidd frá Ed. 19. mai).
1. gr.
Árið 1922 og upp frá þvi skulu manntalsþing i hverju lögsagnarumdæmi
byrja 14., 15. eða 16. júnídag ár hvert, og skal þeim síðan fram haldið án
tafar, eftir þvi sem staðhættir og önnur embættisverk leyfa, ogskal þeim lokið
hinn 15. júlidag ar hvert, nema sjerstakar ástæðui hamli, enda sje þeirra þá
getið i þingbókinni, er siðasla manntalsþingið það ár er háð.
2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numið opið brjef 30. mars 1843, viðvikjandi þvi timahili, á hverju manntalsþingin á íslandi eiga að haldast, opið
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brjef 18. ágúst 1850, um hve nær manntalsþing skal halda i Norður-Mulasýslu,
og opið brjef 9. júni 1863, um breytingu á þeim tima, þá er halda skal
manntalsþing í Barðastrandar- og ísafjarðarsýslum.

(A. XIII. 4).
Ed.

658. Lög

um hreppskilaþing.
(Afgreidd frá Ed. 19. mai).

1. gr.
1 hverjum hreppi og kaupstað skulu menn eiga með sjer tvö hreppskilaþing ár hvert, vorþing 1. til 20. júnidag og haustþing 1. til 20. októberdag. SkyJdur er hver búandi og aðrir, sem lögskil eiga að gera á hreppskilaþingi, að sækja það, eða setja gildan mann i sinn stað, nema forföll banni. Hver
sem ekki sækir nje lætur sækja hreppskilaþing og hetir eigi lögmæt forföll,
verður sekur um 5 kr.
2. gr.
Hreppstjóri eða bæjarfógeti skal kveðja til hreppskilaþings með hæfliegum fyrirvara með þingboði, sem berist boðleið um allan hreppinn. Hver,
sem tefur þingboð um skör fram eða glatar þvi, er sekur um 5 kr., nema
þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum, eða gildar afsakanir sjeu fyrir hendi.

3. gr.

Sektir eftir lögum þessum renna i sveitarsjóð eða bæjarsjóð. Mál út af
brotum gegn þeim skulu rekin sem almenn lögreglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922.
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(B. IJX, 3).

K<«.

65». Lö|f

um útflutningsgjald.

(Afgreidd frá Ed. 19. mai).

1- gi’.
Af öllum islenskum afurðum, sem flutlar eru til útlanda, nema sild,
fóöurmjöli, fóðurkökum og áburðarefnum, skal greiða í rikissjóð l°/° gjalð
verði afurðanna.

2. gr.
Gjald það, er ræðir um í 1. gr., skal miða við söluverð afurðanna með
umbúðum, fluttra um borð í skip (fob) á þeirri höfn, er þær fyrst fara frá, eða
söluverð erlendis (cif), að frádregnu flutnings- og ábyrgðargjaldi til úllanda og
miðilsgjaldi. Et afurðir eru sendar óseldar, skal lögreglustjóri ákveða gjaldið
eftir því, sem ætla rná, að verðar sjeu með umbúðum, fluttar um borð. Sendandi
eða umboðsmaður haus er skyldur til að gefa lögreglustjóra vollorð, að viðlögðum dreugskap, um, hvort hið senda er selt eða ekki, og ef selt er, þá söluverð
og söluskilmála.

3. gr.
Nú sannar sendandi það, áöur 6 mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi farmskirteinis, að verð það, sem lögreglustjóri hefir setl á hinar úlfluttu óseldu afurðir, er hærra en hann hefir selt þær, og er stjórnarráðinu þá heimilt að endurgreiða mismuninn.

•1. gr.

Til afurða þeirra, er í 1. gr. getur, telsl fiskur, sem verkaður er eða
tluttur milli skipa í landhelgi eða á höfnum inni, þótl veiddur sje utan landhelgi.

grGjaldið fellur, í gjalddaga um ieið og skipið er afgreitt úr höfn eða áður
cn lagt er af stað til úllanda, ef engrar afgreiðslu er beiðst. Gjaldið greiðist lögreglustjóra, þar sem varan er lekin, eða, ef hún er eigi flutt úr landi, þá þar
sem skip leggur frá landi.
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6. gr.
. Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um í lögum þessum,
er skyldur til að fá hlutaðeigandi lögieglustjóra í hendur samiit eða staðfesl
eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðsluskírteinum, er út hafa verið gefin
um farminn, og skal það gert áður skip er afgreitt eða leggur frá Iandi. Ef engin
hleðslnskjöl hafa verið gefin út, kemur í þeirra stað vfirlýsing sendanda um
vörumagnið, gefin að viðlögðum drengskap.
Ákvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef
sendandi er fjarverandi eða gætir eigi skvldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumenn skipa.
Gjaldið skal talið eftir skilríkjum þeim, er um getur í þessari grein.

7. gr.
Skip og farmur er að veði fyrir útflutningsgjaldinu.

8. gr.
Lögreglustjórar skulu gera reikningsskil fyrir útflutningsgjaldinu, eftir því
sem stjórnarráðið og reglur um opinber reikningsskil mæla fvrir.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—5000 kr., nema þyngri
refsing liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða afgreiðslumaður, sem verður sannur að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi,
greiða þrefalt það útflutningsgjald, sem revnt var að draga undan.
Sektir allar renna í ríkissjóð.
Ef lögreglustjóri hefir grun um, að skilriki þau, er um getur í 6. gr.,
sjeu röng, skal hann rannsaka farm skipsins áður en það er afgreitt eða það
lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem með þarf í þessu
efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilrikin reynasl
röng, en ella rikissjóður.

10. gr.
Með mál út af hrotum gegn lögum þessum ska! farið sem almenn lögreglumál.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1922 og gilda að eins 1 ár.
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(A. XLI, 22).

660. FJárlög

Ed.
fyrir árið 1922.

(Atgreidd frá Gd. 19. mai).

I. KAFLI.

Teltjur.

1. grÁrið 1922 er ætlast til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er í 2.-5
gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreiuum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

kr.
1. Fasleiguaskattur........................................................................
2. Tekjuskattur og eignarskattur..............................................
3.
4.
5.
6.

Aukatekjur................................................................................
Erfðafjárskattur.......................................................................
Vitagjald
....................
.....................................................
Leyfisbrjefagjöld........................................................................

210000
700000
---------- —

kr.

910000

150000
20000
140000
10000
320000
600000

7. Útflutningsgjald........................................................................
8. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vin,
ávaxtasafi og límonade).......................................................
9. Tóbakstollur..............................................................................
10. Kaffi- og sykurtollur..............................................................

250000
600000
800000

Flyt ...

1650000

1830000
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Flutt ...
11. Vörutollur ................................................................................
12. Annað aðflutningsgjald ......................................................
13.
14.
15.
16.
17.

Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð .............................
Stimpiigjald................................................................................
Leslagjald af skipum
...
............................................
Pósttekjur ................................................................................
Síinatekjur................................................................................

kr.

kr.

1650000
1200000
60000

1830000

2910000
10000
500000
40000
300000
1000000
1300000

18. Tóbakseinkasala .....................................................................

150000

Samtals ...

6740000

3. gr.
Tekjur af fasteignuin og skipum ríkissjóðs cru taldar:
kr.

kr.

1. Eflirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs, alls
....................
2. Tekjur af kirkjum ...............................................................
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli.
Samtals ...

30000
50
10000
...........

40050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlað:
kr.
1. Tekjur af bönkutn................
2. Tekjur af Ræktunarsjóði ...

kr.
250000
20000

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

270000

Flyl ...
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarping).

1U5

Þingskjal 660

1554
.

3.
4.
5.
6.
7.

------

kr.

270000

Flutt ...
Vextir af bankavaxtabrjefum, keyplum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júlí 1909 ...................................................
Væntanlega útdregið af þeim brjefum.............................
Arður af hlutafje (100000 kr.) I Eimskipafjelagi íslands .........................................................................................
Vextir af innstæðum í bönkum .....................................
Greiðslur frá Landsversluninni
.....................................
Samtals ...

kr.

41000
15000
6000
5000
240000
...........

577000

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:
kr.

20000
400
2000

1. óvissar tekjur ........................................................................
2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna....................
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur...........................
Samtals ...

kr.

...........

22400

II. KAFLI.
G j ö 1 d.
6. gr.

Árið 1922 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í
7.-19. gr.
7. gr.
Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:
kr.
Vextir:
1. 4 °/o lán úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr.,
tekið 1908 lil 15 ára til símalagninga....................
2. 4‘'j °/o lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum,
Fiyt ...

kr.

3333,34

3333,34

•..

..
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kr.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Flutt ...
1500000 kr. tii 30 ára, til að kaupa III. flokks
bankavaxtabrjef Landsbankans..................................
4*/a °/» lán hjá lifsábyrgðarstofnuninni í Kaupmannahöfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára,
til að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Landsbankans...............................................................................
4l/í °/o lán bjá dönskuni bönkuin, 500000 kr.,
tekið 1912 til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda
(Reykjavíkurhöfn o. fl.) ..............................................
Ritsimalánið 1913, 4 °/o og endurborgun á 30
árum, tekið hjá mikla norræna ritsímafjelaginu...
Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára,
með bankavöxtum bjá Landsbankanum, að upphaeð 100000 kr...................................................................
5 °/o lán, tekið til símalagninga 1917 hjá mikla
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára 500000 kr. ...
Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum,
2 milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir V? °/o
hærri en forvextir þjóðbankans danska..................
Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 20. jan.
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 kr........
Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918
með útlánsvöxtum hjá íslandsbanka, að upphæð
1 inilj. kr.................................................................... ...
Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með
5 °,'o vöxtum, 2’/s milj. kr............................................
Lán hjá Háskóla íslands, tekið 10. jan. 1919
með 5 °/o vöxtum, atborgunarlaust, að upphæð
1 milj. kr............................................................................
Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919
ineð 5 0 o vöxtum til 20 ára, 41/? milj. kr.............
Innlent lán 1. júlí 1920 með 5V2 °/o vöxtum lil
20 ára, 3 milj. kr.............................................................

kr.

3333,34
38812.50

7968,75

9000
16739,83

6400
23055.50

92000
5712

48000
50000

50000
196875
152625
700521,92

II. Afborganir:
1.
2.
3.
4.

33333,34
50000
8333,33
33333,33

Af láninu frá 1908
—
—
— 1909
—
- 1912
—
—
— 1912
Flyt

125000,00 700521,92
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kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

111

Af
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
láninu frá 1913 .......................................................
—
— 1916 .......................................................
ritsímaláni 1917 .......................................................
skipakaupaláni
......................................................
ritsímaláni Landsbankans.....................................
fslandsbankaláni 1918..............................................
láni danskra banka 1919.....................................
innlenda láninu 1920 ..............................................

kr.

125000,00 700521,92
12251,19
4000
9297,84
200000
3400
100000
225000
150000
....
828949,03

100000

Framlag til Landsbankans, 9. greiðsla...........................
Samtals ...

1629470,95

...........

8. gr.
j
kr.

kr.

Borðtje Hans Hálignar konungsins.............................

60000
i

y. gr.
Til alþingiskostnaðar og vlirskoðunar landsreikninga er veitt:
kr.
1. Til alþingiskostnaðar
...........
2. — yfirskoðunar landsreikninga

...........

kr.

270000
6000
276000

Samtals ..

276000
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Til ráðuneytisins o. fl. er veitt:
kr.
A.
1. Til ráðherra:
a. Laun.......................................................................
b. Til risnu...............................................................
2.
3.
4.
5.
6.

kr.

30000
4000

Til utanferða ráðherra ......................................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins.....................................
Annar kostnaður......................................................................
Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum ............................
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráðherrabústaðnum............................................................... ...

34000
9000
105000
30000
20700
3000
201700

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.
Hagstofa íslands.
Laun hagstofustjórð....................................
— aðstoðarmanns.................................
Pappir, prentun og hefting bagskýrslna
Prentun eyðublaða ....................................
Húsaleiga, hiti og Ijós m. m....................
Aðsloðar- og skrifstofukostnaður ..........

9500
7700
12000
2000
4500
20000

í
!
’
!

55700

1. Til
a.
b.
c.
d.

C.
Gjöld í Kaupmannahöfn.
sendiherra:
Laun......................................................
Til húsaleigu.....................................
— risnu..............................................
— skrifstofuhalds.............................

12000
2000
2000
16000
32000
12000
4000

2. Fyrir meðferð utanrikismála...........
3. Rikisráðskostnaður .............................

48000
Samtals

305400

1558
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Til gjalda við dómgæsluna og tögreglustjórnina o. fl. er veitt:
kr.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.
Hæstirjettur:
a. Laun dómara...................................................... 52500
b.
— ritara .......................................................
7700
c. Annar kostnaður ..............................................
3000
~------------ Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra
— hreppstjóra.......................................................... ..........
Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:
a. Laun......................................................................
27720
b. Húsaleiga
......................................................
3000
c. Hiti, Ijós og ræsling .....................................
3000
d. Ýms gjöld ......................................................
2000
——
Skrifstofukoslnaður lögreglustjórans i Reykjavfk
a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtumanns .............................
...........................
29700
b. Laun 3 tollvarða..............................................
19800
c. Húsaleiga
6500
d. Hiti og ljós......................................................
1800
e. Ýms gjöld ......................................................
12000
—
Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og lögreglustjóra í Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar eflir
reglum launalaganna.
Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta .............................................................................
Til hegningarhússins í Revkjavík og viðhaldskostnaðar fangelsa
............................................................
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
Borgun til sjódómsmanna....................................... ..........
—
— setu- og varadómara .......................... ..........

kr.

632G0
185000
39600

35720

69800

80000
i
20000
12000
600
400
506320

B.
Ýmisleg gjöld.
1. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tlðindanna m. tl. ...

900

Flyt . .. 900

«* •

*«

506320
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kr.

kr.
Flutt ...
b. Til pappírs og prentunar.............................
c. Til kostnaðar viö sending meö póstum...
2. a. Endurgjald banda embættismönnum fyrir
burðareyri undir embættisbrjef....................
b. Fyrir embættisskeyti.....................................

900
15000
1200

506320

17100
20000
60000
—

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar
opinberar byggingar .............................................. ............
4. Til embættiseftirlitsferða.....................................
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur..
skoðun á skipamælingum....................................
6. Til landhelgisgæslu ..............................................
7. Gjöld til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar.........
8. Gjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv.
1905
........................................................................ ...........

80000
8000
6000
500
40000
1500
75000
228100

Samlals ...

..........

734420

12. gr.
Til gjalda við læknaskipunina er veitt:
1
kr.

282360
3900

1. Laun .........................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ...
3. Styrkur til íbúa Ólafsfjarðar í Eyjafjarðarsýslu, til að
vitja læknis...............................................................................
4. Styrkur til hreppsbua í Kolbeinsstaða-, Eyja- og
Miklaholtshreppi í Hnappadalssýslu, til að vitja læknis,
til hvers hrepps 200 kr. á ári............................................
5. Styrkur til hreppsbúa í Árneshreppi í Strandasýslu,
600 kr., og Bæjarhrepps í sömu sýslu, 300 kr., til
aö vitja læknis........................................................................
Styrkurinn til Árneshrepps fellur niður þegar Iæknir
sest að í Reykjarfjarðarhjeraði.
Flyt ...

kr.

600

600

900
{
...........

1

288360

1560
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1
kr.

288360
400

Flutt ...
6. Styrkur til Öræflnga, til að leita sjer læknishjálpar ...
7. Styrkur til hreppshúa i Kjósarhreppi, lil þess að leita
sjer læknishjálpar
...............................................................
8. Styrkur til Þingvallahreppsbúa, til að vitja iæknis ...
9. Styrkur til Flateyjarhreppsbúa í Þingeyjarsýslu, til að
vitja læknis................................................................................
10. Styrkur til Grímseyinga, til að vitja læknis
............
11. Styrkur til Axarfjarðar-, Fjalla- og Preslhóiahreppa,
til að vitja læknis ... .......................................................
Styrknuin skal skift inilli hreppanna eftir tillögum
sýslunefndar. Pegar læknir sest að í Axaríjarðarhjeraði, fellur styrkurinn niður.
12. Styrkur lil Suðureyrarhrepps í Súgandaflrði, til að
vitja læknis................................................................................
13. Styrkur til Klofnings- og Skarðshreppa, til að vitja
læknis.........................................................................................
14. Styrkur til Holts- og Haganeshrepps, til að vitja
læknis ...
...............................................................................
15. Styrkur til Breiðdalshrepps í Suður-Múlasýslu, til að
vitja læknis................................................................................
16. Styrkur til Jökuldalshrepps, Hlíðarlirepps, Tunguhrepps og Hjaltastaðahrepps í Norður-Múlasýslu og
Eiðahrepps í Suður-Múlasýslu, til að vitja læknis, til
hvers hrepps 300 kr...............................................................
Styrkirnir til að vitja læknis greiðist hreppsnefndunuin, og eru þeir enn fremur bundnir því skilvrði,
að stjórninni sje árlega send skilagrein uni það, á
hvern hátt þeim sje varið.
....................
17. Til núverandi aðstoðarlæknis á ísafiiði
18. a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsted í
Reykjavík
........................................................................
h. Styrkur til sama manns, til lækningaferða kringum
landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með því
skilyrði, að hann hafl á hverri hringferð að minsta
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum
fjöimennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi, alt að.............................
19. Slyrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í Reykjavík ...
20. Styrkur til háls- og neflæknis ólafs Þorsteinssonar í
Reykjavík ................................................................................
Flyt ...

kr.

300
200
100
400
600

200
300
300
300

1500

3000
3000

500
3500
2000
.
2000
303460
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kr.

FJutl ...
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsted, Vilh.
Bernhöft og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn því skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í læknadeild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fátæku
fólki ókeypis iæknishjálp á tilleknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.
Til geislalækningastofu rikisins..........................
Til Radíunisjóðs fslands, styrkur til að reka radiumlækningar ............................................................... ............
Holdsveikraspítalinn..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Lauu læknis
.............................................. ............
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsmanna
............................. 19100
2. Viðurværi 65 manna (ca. 200a.ádag) 47450
3. Klæðnaður
..............................................
4000
4. Meðul og sárauinbúðir
....................
1800
5. Eldsneyti
.............................................. 30000
3500
6. Ljósmeti .....................................................
2000
7. Húsbúnaður og áhöld...........................
6000
3. Viðhald á húsum
.............................
2500
9. Þvottur og ræsting
.............................
500
10. Greftrunaikostnaður .............................
500
11. Skemtanir
..............................................
2500
12. Skattar o. fl.
......................................
13. Ýmisleg gjöld
.....................................
1000

kr.
303460

15000
3000
130350
9500

120850
130350
Geðveikrahælið á Kleppi.....................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis..
.............................................. .......... .
B. önnur gjöld:
8000
1. Kaup starfsmanna.....................................
62780
2. Viðurværi 86 manna (ca. 200 a. á dag)
3. Klæðnaður 50 sjúklinga á 100 kr.
5000
handa hverjum
.....................................
200
4. Meðul og umbúðir...................................
30000
5. Ljós og hiti ..............................................
6. Viðhald og áhöld...........
................... 15000
Flyt ... 120980
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

80920
9500

532730

135480
196
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kr.

7.
8.
9.
10.

Flutt ... 120980
2000
Þvottur og ræsting.......... ....................
1000
Skemtanir.....................................................
1000
Skattar m. m..............................................
1000
Óviss útgjöld.............................................

135480

kr.
532730

125980
Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 60 sjúklingum, 200 a. á dag
Meðgjöf með 6 sjúklingum, 400 a. á dag
Tekjur af búinu..............................................

43800
8760
2000
54560

Mismunur ...

80920
112662

Heilsuhælið á Vífilsstöðum ............................. ............
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis......................................................
B. Laun aðstoðarlæknis, auk fæðis og húsnæðis. ...
C. Önnur gjöld:
32300
1. Kaup starfsmanna...................................
2. Viðurværi
.............................................. 134502
5380
3. Lyf og hjúkrunargögn ...........................
77000
4. Ljós og hiti..............................................
7860
5. Þvottur og ræsting .............................
5000
6. Viðhald húsa............................................
5000
7. Viðhald vjela........................... ............
8000
8. Húsbúnaður og áhöld...........................
10000
9. Flutningskostnaður .............................
10. óviss gjöld ..............................................
3000

9500
2000

288042
Þar frá
Meðgjöf
Meðgjöf
Meðgjöf

dragast tekjur:
með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag
með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag .
með 18 börnum, 4 kr. á dag ..

299542

■

146000
14600
26280
186880

Mismunur ...
Til undirbúnings landsspitala.............................
Önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ...

112662
7500

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

15000

Flyt ...

15000

652892

Þingskjal 660

1563
kr.

|

Flutt ...
Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 90 aurar
fyrir hvern dag, gegn því, að hjerað það, sem sjúkrahúsið á, ieggi fram eins mikið og styrknum nemur.
b. Styrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á
föstum læknissetrum, alt að þriðjungi byggingarkostnaðar, og með því skilyrði, að stjórnarráðið
samþykki teikningu af húsinu, eftir að hafa fengið
álit landlæknis, og að sýslufjelag það eða hreppsfjelag, er sjúkraskýlið heyrir til, taki það að sjer
til eignar og rekstrar......................................................
c. Bólusetningarkostnaður....................................................
d. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma..................
e. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um
varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til
Íslands ................................................................................
f. Kostnaður við heilbrigðiseftiriit lækna með alþýðuskólum.......................................................................
g. 'Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, i því skyni
að afla sjer nýrrar læknisþekkingar.............................
Þennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillögum
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.
h. Slyrkur til sjúkrasamlaga..............................................
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins íslenska prentaraijelags alt að 200 kr. Styrkur þessi
má þó ekki fara fram úr þeim slyrk, er almenn
sjúkrasamlög fá að lögum.
i. Til slyrktar- og slysasjóðs verkamanna i fjelaginu
Dagsbrún...............................................................................
j. Til berkiahjúkrunarfjelagsins L’knar, gegn að
minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur
k. Til hrákarannsóknarstöðva.............................................
l. Til væntanlegs berklavarnarfjelags.............................
in. Utanfararstyrkur bjúkrunarkvenna:
a. Til Helgu Eggertsdóttur ............................
1000
;•}. — Þuríðar Jónsdóttur
............................. 1000
y. — Jónínu Pálsdóttur....................................
1000

kr.

15000

652892

80000
1500
4000 ;
I
1000
2000
3000 !

6500 j

500
3000 !
1500
5000

i

3000
Styrkþegar skulu setjasl að hjer á landi að
loknu námi, ef þeim býðst starf hjer.
Flyl ...

t

126000 !

652892

Pingskjal 660

1564

kr.

kr.
Flutt ...
n. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til framhaldsnáms i Kristianíu eða Kaupmannahöfn..........
o. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grímsey, gegn jafnmikilli launabót annarsstaðar frá .............................
p. Til Læknafjelags Reykjavíkur, til að stvrkja utanför umbúðasmiðs.............................................................
Laun yfirsetukvenna:
a. Hluti rikisssjóðs af laununum ... .............................
b. Dýrtiðaruppbót ...............................................................

126000

652892

800
300
6000
133100
30000 1
10000
40000

Samtals ...

825992

..........

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
kr.

kr.

A.
Póstmál.
1. Laun:
a. Eftir iaunalögum..............................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Rvikur.................
c. Brjefhirðingamenn............................................
2. Póslflutningur...........................................................
3. Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður í Rvik hjá aðaipóstnieislara og póstmeistara, eftir reikningi...
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavíkur hjá póstmeislurum og á stærri póstafgreiðslum ......................................................
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri
póstslofum og póstafgreiðslum....................
d. Önnur gjöld............ .....................................

101420
70000
20000
191420
200000

9200

20000
13000
47000
89200
480620
•
Flyl ...

...........

480620

1565

Þingskjal 660

kr.

kr.
Flutt ...

1.

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

D.
Vegabætur.
Stjórn og undirbúningur vegagerða:
9500
1. Laun vegamálastjóra.....................................
8140
2.
— aðsloðarverkfræðings..........................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispening3500
ar, eftir reikningi, alt að.............................
7500
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ..
7300
5. Skrifstofukostnaður .....................................
Fiutningabrautir:
—
12000
1. Húnvetningabraut...........................................
18000
2. Skagfirðingabraut...........................................
25000
3. Biskupstungnabraut.....................................
18000
4. Hvammstangabraut.....................................
55000
5. Viðhald flutningabrauta .............................
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóabrautarinnar, gegn því, að Árnessýsla leggi
25000
fram einn þriðja kostnaðar ....................
7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holtavegarins, gegn því, að Rangárvalla25000
sýsla leggi fram einn þriðja kostnaðar...
Þjóðvegir:
18000
1. Stykkishólmsvegur .....................................
20000
2. Langadalsvegur i Húnavatnssýslu...........
10000
3. Vallavegur í Fljótsdalsbjeraði....................
4. Til Krossárdalsvegar (endurveiting kr.
6000
4000) ...............................................................
10000
5. Öxnadalsvegur (endurveitÍDg)....................
10000
6. Kjalarnesvegur ..............................................
15000
7. Hróarstunguvegur (endurveitÍDg)..........
50000
S. Aðrar vegabætur og viðhald ....................
—
Fjallvegir............................................................... ...........
15000
1. Til áhalda......................................................
1000
2. Til bókasafns verkamanna
....................
—
Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ........... ............
gegn að minsta kosti jafnmiklu lillagi annarsstaðar
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglugerð nr. 3, 3. janúar 1916.
Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum .......... ............
Flyt ...

480620

..........

35940

[

178000

139000
12000

16000
50000

500
431440

480620

Þingskjnl 660

1566

kr.

kr.
Fiutt ...
VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti .....................................
IX. Til dragferju á Skjálfandafljóti .....................................
X. Til viðgerðar á vegi frá Hólum f Hjaltadal til Kolkuóss, alt að................................................................................
gegn 2000 króna tiliagi frá Hólahreppi.
C.
Samgöngur á sjó.
]. Til strandferða..............................................
2. — hátaferða á flóum, fjörðum og vötnum

480620

431440
500
3000
3000

437940

200000 ;
100000 '
—------------300000

D.
Hraðskeyta- og talsímasamband.
I. Ritsimafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (lil
1925).......................................................................
............
II. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa o. fi. ...
III. Til lagningar nýrra lína o. fl.:
11000
1. Norðtunga — Grund.................. ............
2. Hábær i Vogum — Keflavík....................
4500
3. Hólmavik — Reykjarfjörður (Kúviknr)
(endurveiting) ..............................................
60000
4. Búðardalur—Króksfjarðarnes(endurveit.)
75000
5. Loftskeyta- eða simasamband Hesteyri
Aðalvík...............................................................
32000
6. Loftskeytastöð á Siðu..................................
25000
7. Breyting á loftskeytastöðinni i Rvik
12000

35000
20000

219500
IV. Til
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

starfrækslu landssimanna m. m.:
Laun samkvæmt launalögum..................
Kostnaður af aðalskrifstofu landssimanna
Ritsimastöðin í Reykjavik ....................
Þráðlausa stöðin við Reykjavík ...........
Bæjarsiminn i Reykjavík
....................
Áhaldahúsið...................................................
Ritsimastöðin á Akureyri, ásamt bæjarsímakerfinu
..............................................
8, Ritsímastöðin á Seyðisfirði, ásamt bæjarsímakerfinu
.................... ... ............
9. Ritsimastöðin á fsafirði, ásamt bæjarsimakerfinu
..............................................
Flyt

330000
4500
24500
7800
68840
3000

i

7700
13700
5950
465990

274500

1218560

Þingskjal 660

1567
kr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Flull ...
Símastöðin á Borðeyri .............................
Símastöðin i Hafnarfirði, alt að............
Símastöðin í Vestmannaeyjum, alt að ..
Símastöðin á Siglufirði.............................
Til aukaritsímaþjónustu.............................
Til loflskeytastóðvar í Flatey.................
Til loftskeytastöðvar á Hesteyri ...........
Til loftskeytastöð var á Siðu....................
Gjöld til eftirlilsstöðvar og aðrar talsímastöðvar
......................................................

465990
2800
11000
4450
6000
2000
3700
3000
2500

VIII.
IX.

1218560

70000
-

V.
VI.
VII.

274500

kr.

Eyðublöð/preutköstnaður, ritföng m. m....
Viðbót og viðhald stöðvanna.......................... ............
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eflir
reikningi, alt að................................................... ...........
yiðbald landssimanna .....................................
Tillag til alþjóðaskrifstofunuar í Bern.........

571440
48000
20000
9000
95000
550
1018490

E.
Vitamál.
I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra..................................
Hann sje umsjónarmaður vitanna og
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, hjeraðsstjórnum og
bæjarstjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.
2. Til verkfróðra aðstoðar........................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, efiir
reikningi, alt að ...........................

9500

7700
4700

2000
——
_
II. Laun vitavarða .............................................. ... ...
III. Rekstrarkostnaður vitanna........................... ............
IV. Bygging nýrra vita:
35000
1. Kambanesviti..............................................
2. Strætishornsviti............................................
35000
30000
3. Papeyjarviti ..............................................
Fjárveitingarnar til Strætishorns- og
Papeyjarvita eru bundnar því skilvrði,
að annarsstaðar frá komi það fje, sem
Flyl ...

100000

23900
23000
55700

102600

2237050

1568

F*ingskjaí 680
kr.
Flutt ... 100000
þarf til þess að reisa jafnframt vita á
Karlsstaðatanga, Djúpavogi og Hrómundarey, cflir fvrirsögn vitamálastjóra.
4. Stokksnesviti ..............................................
50000
—

102600

V. Sjómerki, þar ineð talið viðhald sæluhúsa ............
VI. Ymislegt................................................................................

5000
10000

kr.
2237050

150000

267600
Samtals ...

..........

2504650

14. gr.
Til kirkju- og kenslumáln er ætlað:
------s.
kr.
A.
Andlega stjettin.
.............................
a. 1. Laun hiskups..................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi.............................

... .

kr.
---- -----------

9500
3500
13000

h. Önnur útgjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt iögum 27. februar 1880,
1. gr............................................................................................
2. Til húsabóta á Sandfelli í Öræfum
3, Til húsabóta á Saurbæ i Eyjafirði.............................
4. Til undirbúnings bæjargerðar i Reykjaholti...........
5. Til húsabóta á Desjarmýri
.................... ............
Þessir húsabólastyrkir eru þeim skilyrðuin
bundnir, að húsin verði jarðarhús, að þeim við
ábúendaskifti sje skilað sem nýjum eða með fullu
álagi, að eftirgjald jarðanna hækki um 4°/o af
styrksupphæðinni og að eigi sje greitt fyr en verkinu er lokið og sannað, að það sje vel af hendi
leyst og hafi kostað að minsta kosti eins mikið
og styrknum nemur.
6. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum ............

Fiyl ...

408,28
6000
4000
2500
5000

10000

27908,28

13000

Þingskjal 660

1569

Flutt ...
7. Framíag til prestlaunasjóðs..................................
..
8. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
9. Ferðastyrkur handa prestum til að sækja prestaslefnu
Slyrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, þeim
prestum, er prestastefnu sækja og heima eiga utan
Rangárvalla-, Árnes-, Kjalarnes-, Borgarfjarðar og
Mýraprófastsdæma.

kr.

kr.

27908,28
3600Ó0
400
1200

13000

389508,28
402508,28

B.
Kenslumát.
I. Til háskólans:
a. Laun................................................................................
b. Aukakensla:
1. Tii hjeraðslæknisins í Reykjavík ...
1500
2. Til kennarans í lagalegri læknisfræði
500
3. Til kennara í sógu og málfræði íslenskrar tungu að fornu og nýju, með
sjerstöku tilliti til sambands liennar
við aðrar germanskar tungur
7700

143000

9700
c. Styrktarfje:
1. Námsstyrkur.
2. Húsaleigustyrkur .

15000
7000
22000

d.
e.
f.

g.

Húsaieigustyrk og námsstyrk má að eins
veita reglusömum, efnalitlum stúdentuin, 175 kr.
mest um árið í húsaleigustyrk og 560 kr. mest
í námsslyrk. Húsaleigustyrk má venjulega að
eins veita utanbæjarstúdentum.
Til kensluáhalda iæknadeildar ............................
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efnafræði................................................................................
Hiti, ljós, ræsting og vjeigæsla .............................
Önnur gjöld:
1. a. Laun ritara .............................1000
b. Dýrtíðaruppbót ... .............1000
----------2000
2. a. Laun dyravarðar, auk hlunninda.sem hannhefiráður notið 1600
b. Dýrtíðaruppbót
.................... 1000
2600
Flvt ...

Alpt 1921. A, (33. löggjafarping).

4600

800
2000
11000

188500

402508,28
iy7

VS70

Þingskjal 660
kr.

kr.
Flutt ...
3. Ýms gjöld..............................................

4600
5000

188500

402508,28

9600
198100
II. Námsstyrkur til íslenskra stúdenla i erlendum
skólum................................................................................
1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir hvern
viðnrkendan báskóla á Norðurlöndum og í helstu
menningarlöndum öðrum, en senda verða þeir
stjórninni skilriki fyrir því, að þeir stundi með
alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir fá eigi
kenslu í við Háskóla íslands. Styrkurinn skal að
eins veittur stúdentunum fyrstu 4 námsárin.

III. Mentaskólinn almenni:
a. Laun............................................
.............................
b. Aðstoðarfje:
1. Til söngkennara .............................
600
2. Dýrtíðaruppbót
.............................
400

8000
-

105000

1000
c. önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ....................
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar..
3. — skólabússins utan og innan ...
4. — timakenslu og til prófdómenda,
alt að.....................................................
5. Húsaleigustyrkur banda 36 lærisveinum, 50 kr. handa hverjum...
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót.....................................
7. Læknisþóknun....................................
8. Til visindalegra áhalda við kensluna ......................................................
9. Ýmisleg gjöld......................................
10. Til þess að gefa út kenslubækur
banda Mentaskólanum ....................
11. Til áhalda við fimleikakenslu
12. — verðlaunabóka.............................

400
7000
2000
11500
1800
4400
200
300
2000
1000
100
100
30800

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Flyt ...

136800

745408,28

Þingskjal 660

1571
kr.

Flutt ...
Húsaleigustyrknr sje venjulega að eins veittur
utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenu fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun.............................................. ............ ... - ...
b. Önnur gjöld:
1. Til þriggja aukakennara...
7400
2. Tímakensla...........................
4800
3. Til bóka- og kensluábalda
1000
4. Til eldiviðar og ljósa
6000
5. Námsstyrkur
....................
800
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
•
.. 600
6. a. Til dyravörslu ...........
b. Dýrtíðaruppbót............ ... 400
1000
7. Til skólahússins utan og innan ...
2000
8. Til ýmislegra gjalda........... ............
2000
—

kr.
745408,28

-

30360

-

i

25000
55360

■
V. Kennaraskólinn:
...........
a. Laun........... ............ ...........
b. Önnur gjöld:
1. Tímakensla.......................... ...........
2. Eldiviður og ljós
........... ............
3. Bókakaup og áhöld........... ...........
4. Námsstyrkur
.................... ...........
Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.
5. Til viðhalds........................... ...........
6. Ýmisleg gjöld .................... ...........

...

30000
2500
6000
500
3000

-

1000
2500
15500
45500

VI. Stýrimannaskólinn:
a. Laun............................ ... ...
b. Önnur gjöld:
1. Til timakenslu.......... . ...
2. — eldiviðar og ljósa
3. Ýmisleg gjöld ....................

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

7800
5500
3000

Flyt ...

16300

18920

18920

846268,28

1572

Þingskjal 660
kr.

kr.
Flutt ...
4. Til Sveinbjarnar Egilsonar, til fyrirlestra .......................................................
VII. Til Vjelstjóraskólans:
a. Laun.............................................................
b. Önnur gjöld:
1. Húsnæði m. m.......................................
2. Ljós og hiti
.....................................
3. Ýmiss kostnaður..................................
4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra ...
VIII. Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun ........... ...............
b. Til smlða-, leikfimi- og dráttlistarkenslu ......................................................
c. Önnur gjöld:
I. Til verklegs náms, alt að 1400
2. — kensluáhalda
............
600
3. Til eldiviðar og Ijósa
... 8000
4. Ýmisleg gjöld .................... 2500

16300

18920

300
•—------

16600

..........

17600

2300
2200
1000
3700
---------

9200

846268,28

35520

26800
13200
11

2000

1
í
t
!
12500
0*7*7 AA

Stjórninni er heimilt, ef það verður að teljast
fjárhagslega hyggilegt og fje er fyrir hendi, að
láta gera raforkuveitu á Hólum til lýsingar,
suðu og hitunar.
2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun ...........................................
b. Til smíða- og leikfimikenslu ..
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1400
2. — kensluáhalda
..........
500
3. — eldiviðar og Ijósa
7000
4. Ýmisleg gjöld .................... 2250

14080
1600

11150
26830 !
Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum,
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi
Flyt ...

54530

908588,28

1673

Þingskjal 660

kr.

kr.
Flutt ...
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum
dagbókum um vinnubrögðin yfir námstímann,
og nemi styrkurinn aldrei hærri uppbæð á
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku
námstímans.
Styrkinn má að eins greiða eftir á, samkvæmt skýrslu um námið, og sje í benni getið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
Til skólahalds á Eiðum:
a. Laun .................................... .................
b. Til aðstoðarkenslu .......... .................
c. Önnur gjöld:
...
600
1. Til búnaðarnáms
2. — kensluáhalda
...
500
... 4500
3. — eldiviðar og ljósa
4. Ýmisleg gjöld ...........
... 1500
-

908588,28

54530
- i

14500
600

7100
22200
76730

IX. Til iðnfræðslu:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavík, til þess
að reka Iðnskóla í Rvik, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar......................................................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds............................................................
c. Til Iðnaðarraannafjelagsins á Isafirði, til kvöldskólahalds .. ..
v...................................................
d. Til Iðnaðarmannatjelagsins á Seyðisfirði, lil
kvöldskólahalds............................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

8000
1000
1000
600

10600
X. Til verslunarskóla:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmannafjelagsins í Reykjavik, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/i kostnaðar...

0000

Flyt ...

9000

995918,28

Þingskjal 66Ö

1574

kr.
?
Flutt ...
b. Til sambands samvinuufjelaganna, til þess að
haida uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/* kostnaðar...
Yfírsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns .............................
2. Til verklegrar kenslu:
a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvík.
b. Annar kostnaður, alt að....................
3. Styrkur til námskvenna ., ....................
4. Húsaleiga, biti, ljós og ræsting ..........
Til kvennaskóla:
1. a. Tii kvennaskólans í Reykjavík, gegn
að minsta kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði ......................................................
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
-námsmey, sem er alt árið, alt að ..
e. Námsstyrkur tii sveitastúlkna við
sama skóla... .....................................
.

9000

9000

kr.
995918,28

18000

2000
900
400
...........
...........

1300
8000
2000

13300

25000
2000
1000
. ...:

28000

2. a. Til kvennaskólans á Blönduósi,
gegn að minsta kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði ......................................................
15600
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja •
námsmey, sem er alt árið, alt að ..
1400
17000
—
Skólar þessir standa
stjórnarinnar.

undir ytirumsjón lands-

Til almennrar barnafræðslu:
1. Laun kennara og dýrtiðaruppbót .
2. Tii farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að
3. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, alt nð
þriðjungi kostnaðar, með því skilyrði, að stjórnarráðið samþykki uppdrátt af húsunum ...........
. .

45000

Flyt ...

465000
5000

20000
490000 1072218,28

Þingskjal 660

1575

0

4.
5.
6.

7.
8.

Flult ...
Tii prófdómara við barnapróf ... ... ............
Til framhaldskenslu handa kennurum
Utanfararstyrkur handa barna- og unglingakennurum............................. .....................................
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að
styrkþegi sendi stjórninni skýrslu um för sina,
ásamt vottorðum.
Til Skólablaðsins ............................................. ...
a. Laun umsjónarmanns fræðslumálahna ......................................................
9500
b. Skrifstofukostnaður hans.
1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt að
1000
510500

XIV. a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,
Akureyrar og Hafnarfjarðar.....................................
Styrkurinn er veiltur með því skilyrði, að
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið setur, og að þeir njóti styiks annarsstaðar frá, er
ekki- sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrknum og hefir eftirlit með skólunum.
b. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg...
c. Til lýðskólans i Bergsstaðastræti
....................

40000

22000 ;
1000 í
63000

XV. Til húsmæðrafræðslu.
Til kvenfjelagsins Óskar í Isafjarðarkaupstað,
til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

2000

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslubækur.............................................................

1600

‘XVII. Tíl kenslu
Stjórnin
anna eða
efni þeirra

heyrnar- og málleysingja m. m..............
annast um, að aðstandendur nemendnemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVIII. Til kenslu blindra barna, sem send eru ntan til
náms, gegn jafnmiklu framlagi annaisstaðar frá
Flyt ...

.15000

1000
1665318,28

1576

Jh'ngskjal 660
kr. w
Flutt ...
Til sundkenslu og leikfimi:
a. Til sundkenslu í Reykjavík....................................
Slyrkur þessi er bundinn því skilyrði, að
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.
b. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá,
sem getur í a-lið, og til aðstoðar við að kenna
öðrum sundkennurum björgunarsund..................
c. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar ....................
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en ríkissjóðsstvrknum nemur.
<1. Styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur leikfimikennara, til að veita ókeypis tilsögn, munnlega
og verklega, utanbæjarstúlkum, svo að þær verði
færar um að kenna leikfimi.....................................

kr.
1665318,28

300

1800
2500

800
5400

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar, til þess að halda
uppi kenslu I trjeskurði í Revkjavík..........................
Samtais ...

2000
1672718,28

...........

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:
1
kr.

29260

4000
c. Til aðstoðarmanns við safnið, og sje hann fastur
ársmaður, 2000 kr., með verðstuðulsuppból...........

4400

1- lyl ...

37660

'
kr.

i
Landsbókasafnið:
a. Laun..........................
b. 1. Laun skrásetjara handritasafns Landsbókasafnsins og spjaldskrár ....................................
2400
2. Dýrtíðaruppbót..................................
1600

1

Þingskjal 660

1577
kr.

kr.
Flutt ...
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands...
Þar af 1000 kr. sem 5. greiðsla af andvirði
söngfræðasafns Jónasar heitins Jónssonar háskóladyravarðar.
e. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins ............
f. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið...................................
g. Húsaieiga..............................................................................
h. Ýmisleg gjöld......................................................................
Þjóðskjalasafnið:
a. Laun
................................................................................
b. Til að binda inn og búa uin skjöl og til að útvega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu
c. Td að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl................
d. Til þess að Ijósmynda og afrita þau skjöl og
heimildir, sem varða ísland og fínnast í söfnum
erlendis................................................................................
Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenju:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ...........
b. Tii aðstoðar, eftir reikningi, alt að.............................
c. Til að útvega forngripi, alt að.....................................
d. Til áhalda og aðgerða....................................................
e. Til að kaupa íslensk listaverk og listiðnað...........
f. Til að seinja skýrsiur um safnið frá 1876 ............
g. 'l'ii rannsókna og undirbúnings á skrásetning fornmenja, alt að
...............................................................

37660
12000

2400
360
500
1000
53920
19800
2000
250

1500
23550
9500
1200
2000
600
4000
300
1200
18800

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
Náttúrufræðifjelagið.................... . ............ ....................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje
til sýnis almenningi á ákveðnum tima, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.
Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa, ræstingar o. fl..............................
b. Til viðhalds og ábalda...................................................

2000

18000
2500
20500

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði ......................................................

2500
121270

Flyt ...
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþiug).

198

1578

Þingskjal 660
kr.

Flutt ...
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi ininna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði.........
8. Til Hins íslenska bókmentafjelags...................................
9. Til sama fjelags, til útgáfu registurs við íslenskt
fornbrjefasafn ........................................................................
10. Til Þjóðvinafjelagsins............................................................
11. Til Fornleifafjelagsins.............................................................
Styrkurinn greiðist þvi að eins, að Árbók komi út.
12. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu
íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að ....................
13. Til að vinna að textaútgáfu á islensku fornbrjefasafni
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að samskonar
registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu.
14. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570 — 1800 og vinna að útgáfu þeirra.............................
15. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800—1873 ...
16. Til Dansk-Islandsk Samfund..............................................
17. Til fjelagsins Islendings, til að viðbalda andlegu sambandi og kynningu við íslendinga vestan bafs...........
18. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna
Maguússonar og Páls Vídalíns............................................
19. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 1000
kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur...........................
20. a. Styrkur til skálda og listamanna .............................
Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja
inanna nefndar, er kjörin sje, einn af Listvinafjelaginu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn af
Stúdentafjelaginu í Reykjavik.
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes Faust.............................................................................
21. Til Sigfúsar Ginarssonar organista við dómkirkjnna,
að því tilskildu, að hann kenni tón í háskólanum,
baldi uppi kenslu í organslætti og sönglist i Reykjavík,
og vinni að eflingu og útbreiðslu söngþekkingar hjer
á landi.........................................................................................
Stjórninni er heimilt, ef um semur, að ráða mann
þennan i þjónustu þess opinbera að öllu leyti, gegn
launum eins og kennurum mentaskólans eru greidd.
22. Til sira Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að
safna til islenskrar orðabókar með íslenskum þýðingum, enda sje safnið eign rikisins.....................................
Flyt ...

kr.
121270
1500
2000
2000
750
800

1500
2000

2000
1000
1000
3000
1000
4000
27000

1200
28200

1200

8000
181220

1579

Þingskjal 660
kr.
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23. Til Þórbergs Þórðarsonar, til að safna orðum úr íslensku alþýðumáli, enda sje orðasafnið eign landsins.
24. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfisögu
iærðra manna íslenskra á siðari öldum...........................
Gnda sje handritið eign landsins að honum Iátnum.
25. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirannsókna ................................................................................
26. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins......................................................................
27. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ............
28. Til Guðmundar G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna............................................................................................
29. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum
og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
30. Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni sínu
31. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Prestaæfum sínum..............................................................................
32. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana ...
33. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagnasöfnunar......................................................................................
34. Til Boga Th. Melsteds, til að rita íslandssögu............
35. Til Páls Eggerts Ólasonar, til rannsókna um sögu
og bókmentir íslands fiá upphafi prentaldar út siðskiftaöld......................................................................................
36. Til landskjálftarannsókna.....................................................
Greiðist því að eins, að rannsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.
37. Til veðurathugana og veðurskeyta..........
...................
38. Til jarðeðlisrannsókna í sambandi við norðurför
Roalds Amundsens ...............................................................
39. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og á
Akureyri
................................................................................
Af þessu fje skal greiða slúdentafjelaginu á Akureyri 500 kr., til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi.
40. Til Hins íslenska kennarafjelags, til alþýðufyrirlestra
um uppeldismál.......................................................................
Styrkur þessi er þeim skilyrðum bundinn,
að 3/i hlutar fyrirlestranna sjeu haldnir i sveitum og
komi sem jafnast niður,
að ferðakostnaður fyrirlesaranna greiðist ekki af þessari uppbæð, og

..........

Flyt ...

••• • • •

kr.
181220
2000
2000

1500
3000
4000
1800
1200
600
600
600
600
800

1800
550

45000
1500
2000

500

251270

1580
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41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

Flutt ...
að fjelagið geri stjórninni grein fyrir framkvæmdum
sínum.
Til Listvinafjelags Islands
..............................................
Til íþróttasambands íslands..............................................
Til Sigurðar Guðmundssonar, til náms i húsagerðarlist,
að því tilskildu, að hann sanni fyrir stjórnarráðinu,
að hann stundi nám með góðum árangri ....................
Til listasafnshúss Einars Jónssonar
.............................
Til Reykjavikurdeildar Norræna stúdentasambandsins,
styrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis.
Til Jóns Eyþórssonar, lokaslyrkur
.............................
Til Bjarna Jósefssonar, lokastyrkur
.............................
Til Ingu Magnúsdóttur, utanfararslyrkur ....................
Til Brynjólfs Stefánssonar, lokastyrkur
....................
Til Baldvins B. Bárðdals, fyrir 1. bindi af endurminningum hans, enda fái Landsbókasafnið handritið
Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 kr., með
verðstuðulsuppbót
............................................................ .
enda hafí hann forstöðu og umsjón listasafns sins.
Til J. C. Poestion i Wien, til þess að vinna áfram
að ritverkum sínum um íslensk fræði...........................

251270

Samtals ...

280970

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1500
2000

1500
8000
600
2000
2000
2500
2000
600
5500

1500

•
kr.

1. Til Búnaðarfjelags fslands
..............................................
2. Til sandgræðslu......................................................................
Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming koslnaðar eða meira.
3. Til búnaðarfjelaga .....................................................
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir
dagsverkatölu, og varið til verkfærakaupa og stvrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna.
4. Til Garðyrkjufjelags íslands:
a. Laun garðyrkjustjóra......................................................
b. Styrkur til fjelagsins......................................................
Flyt ...

kr.
200000
15000

30000

7000
1000
.'.

...

8000
253000

Þingskjal 660
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5. Til skógræktar:
a, Laun
................................................................................
b. Til skóggræðslu ...............................................................
6. Til framhalds landmælinga ..............................................
7. Til dýralækninga:
a. Laun banda 4 dýraiæknum
.....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, tii dýraiækninga ...........
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis.
Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu
tvisvar á ári vottorð frá kennurum sínum um
iðni og ástundun.
8, Til eftirlits með útflutningi á hrossum...........................
9. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavik:
a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum
stofnunarinnar ...............................................................
b. Til húsaleigu......................................................................
c. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar ............................
10.
11.
12.
13.

leiðbeiningar um raforkunotkun .............................
þess að styrkja efnilega iðnaðaruema til náms erlendis
Fiskiveiðasjóðs íslands
..............................................
Fiskifjelagsins
...............................................................
Þar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóraefna á smáskipum.
14. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna........................................................
b. 4 sildarmatsmanna
......................................................
c. 4 ullarmatsmanna
......................................................
d. 5 kjötmatsmanna...............................................................
e. Ferðakostnaður yflrmatsmanna....................................

253000
14080
21000

35080
40000

25740
500
800

27040
600

5000
1200
2000

Til
Til
Til
Til

26400
14080
3200
6000
12000

15. Til gerlarannsókna ...............................................................
16. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötrannsókna, ...........
17. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjeiaga ...........
Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla
Halidóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði honum haldið áfram.
18, Til Þórdísar Ólafsdóttur frá Fellsenda, til þess að halda
uppi í Dalasýsiu kenslu í hannyrðum ogöðrum kvennafræðum........................................................................................

8200
10000
4000
6000
60000

fíl
2400
5000
5000

500
1200

19. Þóknun til vörumerkjaskrásetjara.....................................
Flyt ...

kr.

...........

519700

1582

iHngskjal fififl
kr.

Flutt ...
20. Handa Ungmennafjelagi fslands, til eflingar iþrótta og
skóggræðslu................................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fjenu er varið.
‘21. Styrkur til ábúandans á Tviskerjum á Breiðamerkursandi, tii að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd
....................
22. Slyrkur lil ábúandans i Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting.....................................
..........
23. Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðarheiði, til þess að halda þar við bygð og veita ferðamönnum gisting og beina....................................................
24. Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og gisting..............................................................
25. Til eftirlits með silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli, og til námurannsókna, alt að
............................
26. Til bjargráðasjóðs ...............................................................
27. Til landhelgisjóðs
...............................................................
28. Til löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda:
a. Laun forstöðumanns......................................................
b. Ferðakostnaður ..............................................................

!

kr.
519700
2000

800
1000

!

200
1000
10000
22000
20000

7040 !
500 ‘
--------7510

29. Til verndar lóðum á Sauðárkróki, alt að ....................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar frá.
30. Til Byggingarfjelags Reykjavíkur, samvinnufjelags,
5% byggingarkostnaðar, gegn hálfu meira, lO°/o, frá
Reykjavikurbæ, þó ekki yfir..............................................
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að stjórnarráðið samþykki lög fjelagsins.
31. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
32. Laun húsgerðarmeistara......................................................
33. Laun aðstoðarmanns húsgerðarmeistara, 3500 kr.,
með verðstuðulsuppbót ......................................................
34. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:
a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsuppbót.................................................................... ...........
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu
eða vinnu við þá húsagerð.
b. Ferðakostnaður, alt að...................................................
c. Skrifstofukostnaður ......................................................

Flyt

5000

'6000

1000
9500
7700

7700

íooo !
600 í
--------

9300
622740

Þingskjal 660

1583
kr.

Flutt ...
35. Til Sigurðar Ólafssonar, Hellulandi, í viðurkenningarskyni................................................................................
36. Til sendimanns á Spáni................. .. ...
...................
37. Til bryggjugerðar sunnan Blönduóss, þriðjungur koslnaðar (endurveiting) ...............................................................
38. Til bafskipabryggju á Búðareyri, þriðjungur kostnaðaðar (3500 endurveiting)......................................................
Kaupfjelagi Hjeraðsbúa er veittur styrkurinn, en
bryggjan skal vera til almenningsnota.
39. Til lendingarbóta i Rifsósi, þriðjungur kostnaðar
40. Til viðgerðar og endurbótar á brimbrjótnum í Bolungarvík, þriðjungur kostnaðar .....................................
Verkið skal unnið undir umsjón verkfræðings.
41. Til þess að dýpka siglingaleiðir inn til Stokkseyrar,
þriðjungur kostnaðar...............................................................
42. Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka (uppbót)....................
43. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjum
44. Til gistihúss Hjálpræðishersins í Hafnarfirði ...........
45. Til sjómannahælis og gistibúss Hjálpræðishersins á
ísafirði.........................................................................................
46. Uppbót á skurðgrefti í Miklavatnsmýri...........................
47. Til Þórðar Jónssonar blinda á Mófellsstöðum, gegn
500 kr. annarsstaðar að.......................................................
48. Lifevrir hjónanna á Staðarfelli
.....................................
Eftirgjaldið af Staðarfelli rennur í ríkissjóð.
Samtals ...

kr.
622740
•
1000
20000
10000
12000

!

5000
10000

I
1

8000
750
40000
5000

I
5000
1800
1500
3000

...... j

745790

17. gr.
Til skyudilána handa enibættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna
eru veittar 4000 kr.
18. gr.
Til eftirlauna og stvrktarfjár er veitt:

kr.
Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ......................................... .....................
b. Embættismanna ekkjur og börn
.............................
c. Uppgjafaprestar ...............................................................
d. Prestsekkjur............................. .....................................

kr.

28762,09
15129,88
1321,66
4800,40
50014,03

Flyt ...

50014,03

«
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kr.

kr.
50014,03

Flutt ...
II. Styrklarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embæltismenn.
1. Til Ásgeirs Blöndals læknis.......................... 250
2.
Þorvalds Pálssonar læknis.................... 300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra . ... 1500
2050
b. Embættismanna ekkjur og börn.
1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, læknisekkju
2. — Magneu Ásgeirsson, læknisekkju... ...
3. — Ólivu Guðmundsson
.................... ...
4. - Sigríðar Hjaltadóttur .................... ...
...
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur...........

150
200
175
400
400
1325

c.

Uppgjafaprestar.
1. Til Gisla Kjartanssonar
....................
2. — Stefáns Stepbensens
....................
3. - Stefáns M. Jónssonar ....................
4. — Bjarnar Jónssonar.............................

...
<..
...
...

800
147
325
475
1747

Prestsekkjur.
1. Til Ástu Pórarinsdóttur ....................
2. — Auðar Gisladóttur
....................
3. — Bjargar Einarsdóttur....................
4. — Guðrúnar Björnsdóttur
............
5. — Guðr. J. Jóhannesdóttur ...........
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur....................
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur
...........
8. — Guðrúnar Torfadóttur....................
9. - Ingunnar Loftsdóttur....................
10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur
...........
11. — • Kirstinar Pjetursdóttur
............
12. •- Kristínar Sveinbjarnardótlur
13. — Ragnbeiðar Jónsdóttur
............
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. með
hverju barni hennar, sem er í ómegð
15. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er í ómegð... ...
16. — Pórunnar Stefánsdóttur
...........
...
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur...........
...
18. — Steinunnar Pjetursdóttur ...........

130
300
500
300
300
100
300
300
300
300
300
300
106
400
700
400
400
300
5736

Flvt ...

10858

50014,03
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e. Kennarar, kennaraekkjur og börn.
1. Til Önnu Ásmundsdóttur ....................
2. — 3 barna hennar .............................
3. — Bjargar Jónsdóttur...........................
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ...........
5. — Hjartar Snorrasonar ...
..........
6. — Jónasar Eiríkssonar ... ............
7. — Magnúsar Einarssonar....................
8. — Elínar Briem Jónsson....................
9. — Gyðríðar Þorvaldsdóttui.................
10. — 3 barna hennar ............ ............
11. — Janusar Jónssonar præp. hon. ...
12. — Pjeturs Guðmundssonar..................
13. — Steinunnar Frímannsdóttur, ekkju
Stefáns Stefánssonar skólameistara
f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra.
1. Til Árna Gíslasonar .............................
2. — Guðm. Kristjánssonar ....................
3. — Böðvars Jónssonar...........................
4. — Hallgríms Krákssonar....................
5. — Jóhanns Jónssonar...........................
6. — Póru Matthíasdóltur
....................
7. — Daníels Jónssonar.............................
8. — Jens Pórðarsonar .............................
9. — Friðriks Möllers .............................
10. — Kristínar Jóelsdóttur ....................
11. — Eliesers Eiríkssonar
....................
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísarstöðum ..............................................
13. — Jóhannesar Pórðarsonar
............

50014,03

300
300
300
360
500
500
500
300
300
300
720
500
450

5330

300
300
200
200
200
300
200
100
1200
200
200
300
300

g- Eftirlaun og styrktarfje til ritstarfa.
1. Til Porvalds Thoroddsens ....................
2. — Indriða skrifstofustjóra Einarssonar
3. — Valdimars Briems .............................
4. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum
5. — Önnu Thorlacius .............................

2000
3500
1200
300
300

h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson............
2. — Jakobinu Pjelursdóttur....................

300
200

Flyt ...

500

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).

10858

kr.

4000

7300

27488

50014,03
199
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kr.

3. Til
4. —

5.
6.
7.
8.
9.

—
—
—
—
—

Flutt ...
tveggja barna Þorsteins Erlingssonar
Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr., og
auk þess 100 kr. með hverju barni
hennar, sem er i ómegð....................
Guðrúnar Sigurðardóttur
............
Ólínu Þorsteinsdóttur ....................
3 barna bennar.............. ....................
Valgerðar Arnljótsdóttur...................
Guðrúnar Runólfsdóttur, ekkju Matthíasar Jochumssonar..........................

500
600

27488

kr.
50014,03

700
300
300
300
300
2000
5000

i.

Slyrktarfje ýmsra starfsmanna og ekkna:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítalaforstöðukonu .....................................
2. — Sigurðar Eiríkssonar, fyrv. regluboða
3. — Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að
auki 100 kr. með hverju barni hennar, sem er í ómegð.............................
4. — Hólmfríðar Björnsdóttur,
ekkju
Guðmundar Hjaltasonar....................
5. — Páls Erlingssonar .............................
6. — Erlends Zakaríassonar ....................
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri..............................................
8. — Kristínar Gestsdóttur, ekkju Þorsteins
fiskimatsmanns Guðmundssonar ...

400
500

500
300
1000
300
300
400
3700

Á styrkveitingar í 11. a.—i. greiðist dýrtíðaruppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til Ingeborg Sigurjónsson..................................
k. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara. ..........

1800
1200
39188
: 101209,11

III. Dýrtíðarnppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a —i . ..........
IV. Tillag til ellistyrktarsjóða........................................... .

...

40000

•
Samtals ...

...........

230411,14

19. gí*.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.
Af þessaii upphæð skal greiða lögreglustjóruin kostuað þanu, er þeir
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kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn hei til, svo sem \ ið
lögnglueftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl.
20000 krónum af fjárhæðinni skal varið til að enduigreiða Ásgeiii kaupni.
Pjeturssyni nokkurn hluta af sildartunnutolli frá árinu 1919.
20. gr.
Til gjalda árið 1922 er veitt:
Samkvæmt 7. gr. ... .............................
—
8. — ...
...........................
—
9. — ... .............................
—
10. — ... .............................
—
11. — ... .............................
—
12. — ... .............................
—
13. — ... .............................
-----14. — ... .............................
—
15. — ... .............................
—
16. — ... .............................
——
17. — ... .............................
—
18. — ... .............................
—
19. - ... .............................
tekjur eru
Samkvæmt
—
—
—

áætlaðar:
2. gr. ...
3. — ...
4. — ...
5. —
...

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

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1629470,95
60000,00
276000,00
305400,00
734420,00
825992,00
2504650,00
1672718,28
280970,00
715790,00
4000.00
230411,14
100000,00

kr. 6740000,00
—
40050,00
— 577000,00
—
22400,00
----------------------- — 7379450,00
Tekjuhalli kr. 1990372,37

21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í
honutn:
1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fvrir girðingaefni frá
útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6%
vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slikra lána með 8°/o á ári i 28 ár.
2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðannönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð
sýslufjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, gegn 6 °/« vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum
4 fyrstu árunum.
3. Stefáni skáldi Sigurðssyni frá Hvítadal 10000 kr., til jarðræklar og húsageiðar
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Þingskpl 660

á jaiðaihlula þeim, sem hann hefir keypt, við þeim tiyggingum, er stjórnin
telur gildar, og 6°/o í vöxtu og greiðslu á 20 árum.
Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðuin,
til jarðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira
en 400 kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20
árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag tii landssímalagningar, gegn
6 % í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt
að 15000 kr.
Til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 120 þúsund kr.
til 30 ára, gegn 6°/0 ársvöxtum. Verði fje eigi fyrir hendi, er stjórninni heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er kaupstaðurinn kann að taka
í þessu skyni.
Til Vestmannaeyjakaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 80 þúsund
kr. til 30 ára, gegn 6°/o vöxtum. Verði fje ekki fyrir hendi, er stjórninni
heimilt að ábyrgjast ián, alt að jafnhárri upphæð, er bæjarstjórnin kann að
taka í þessu skyni fyrir hönd bæjarsjóðs.
Til að koma á fót kjötniðursuðuverksmiðju við hveri í Reykholtsdalshreppi
í Borgarfjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn
6°/o í ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.
Dalasýslu til kaupa á jörðinni Hjarðarholti fyrir skólasetur 30000 kr., gegn
þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn 6% í ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum.
22. gr.

Stjórninni er heimilt að ábyrgjast alt að 200000 króna lán fyrir klæöaverksmiðjuna Álafoss.
Ábyrgðin er veitt með þessum skilyrðum:
1. Að verksmiðjan segi stjórninni allan sinn hag, og telji sljórnin fyrirtækið trygt.
2. Að ríkið fái veð í eignum og mannvirkjum verksmiðjunnar og þær tryggingar
aðrar, er stjórnin telur nauðsynlegar.
3. Að ríkið hafi á sinn kostnað nákvæmt eftirlit með efniskaupum verksmiðjunnar, húsagerð og vjelakaupum, og síðan með rekstri hennar og bókfærslu,
og endurgreiði verksmiðjan kostnaðinn árlega.
Enn fremur er stjórninni heimilt að taka, fyrir hönd rikissjóðs, ábyrgð
á skuldum, er eigendur íslenskra botnvörpuskipa hafa komist í á Englandi,
vegna skipakaupanna, alt að 200000 kr. fyrir hvert skip, er stjórnin telur fært
að taka ábyrgð á, og með þeim skilmálum og gegn þeim tryggingum, er hún
tekur gildar.
23. gr.
Stjórn Landsbankans eitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóltur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1922, svo og uppbót á
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna,
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og
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Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og
enn Önnu, ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.
24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1921 og hafa
í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda
að eins fyrir fjárhagstimabilið.

(C. XV, 8).

Sþ.

661. Tillaga

til þingsályktunar um undirbúning ullariðnaðar.
(Eftir síðari umr. í Ed.).
Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að láta, svo fljótt sem tök eru
á, menn með sjerfræðiþekkingu rannsaka, gera áætlanir og tillögur um það, er
nú skal greina:
1. Hvar álitlegast sje að koma á fót kembingar- og lopavjelum, til eflingar
heimilisiðnaði innanlands, í þeim sýslufjelögum, er óska rannsókna í því efni.
2. Hvar hentast muni að reisa klæðaverksmiðjur, eftir aðstöðu við notkun
vatnsafls og annara staðhátta, sem fullnægt geti klæðaþörf landsmanna.
3. Stjórninni heimilast að veita tóvinnufjelögum styrk úr ríkissjóði, til þess að
senda efnilega unga menn utan, í þeim tilgangi, að þeir afli sjer þekkingar í
meðferð tóvinnuvjela og annars, er að iðnaði lýtur. Jafnframt sje það trygt,
að styrkþegar starfi við verksmiðjurnar, að loknu námi.
Kostnað þann, er fyrgreindar aðgerðir hafa í för með sjer, heimilast
stjórninni að greiða úr rikissjóði.

(C. XXVII, 2).

K«l.

663. Þingsályktun

um fasta tekjustofna handa sveitarsjóðum, sýslusjóðum og bæjarsjóðum.
(Afgreidd frá Ed. 19. mai).
Efii deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að taka til íhugunar, að fengnum tillögum sýslunefnda og bæjarstjórna, ákvæðin um skatlstofna
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sveitarsjóða, sýslusjóða og bæjarsjóða, og að því búnu leggja fyiir næsla Aiþiugi
f'rumvarp til laga um fasta tekjustofna handa sveitarsjóðum, syslusjóðnm og bæjarsjóðum.

(B. LVI, 11).

Ed.

663. Kefhdarállt

um frv. til laga um Sildveiðifjelag íslands.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Minni hlutinn ræður til þess, að frv. þetta verði, eftir atvikum, samþykt
óbreytt eins og það kom frá hv. Nd., en ætlast þó jafnframl til þess, að stjórnin
athugi málið til næsta þings og komi þá fram með þær breytingar, er þurfa
Þykir.
Alþingi, 19. mai 1921.
Karl Einarsson.

(C. XVI, 3).

Ed.

664. Þlngsályktun

um rannsókn á söiu islenskra landbúnaðarafurða.

(Afgreidd frá Ed. 19. maí).

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina:
1. Að láta rannsaka sölu, flokkun og notkun íslenskrar ullar erlendis.
2. Að gera sitt itrasta til þess að fá undanþágu frá þeim innflutningshömlum,
sem nú eru á innflutningi lifandi sauðfjár til Bretlands, og kynna sjer jafnframt möguleikana fyrir slikum innflutningi til annara landa.
3. Að fá til þess hæfan mann að leitast fyrir um markað fyrir islenska hesta
í Svíþjóð, gera þá kunna þar og standa fyrir sölutilraunum þangað.
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(B. LIII, 14).
Ed.

665. Frumvarp

til laga um seðlaútgáfu ísiandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
Til 31. okt. 1922 fer íslandsbanki með seðiaútgáfu í rikinu, að undanteknum þeim 8/«
4 * *miljónar,
*
sem ríkissjóður gefur út af seðlum. Aliir þeir seðlar,
sem bankinn gefur út, skulu málmtrygðir á þann hátt, sem fyrir er mælt í iðgum
nr. 66, 10. nóv. 1905.
Hinn 31. okt. 1922 má bankinn ekki hafa í umferð meira en 8 miljónir
króna i seðlum.
2. gr.
Leyfistími baukans er á enda 31. des. 1933. Á tímabilinu frá 31. okt.
1922 til enda ieyfistimans skal bankinn draga inn seðia sina alla með 1 miljón
króna árlega, þar til eftir eru 2’,'a iniljón króna, en þaðan af svo, að sem næst
jafuhá upphæð sje tekin úr viðskiftaveltu árlega til loka leyfistímans, 31. des. 1933.
Stjórnarráðið setur nánari reglur um innköllun seðlanna fyrir bvert ár.
Seðlaútgáfa sú, sem á þennan bátt losnar, hverfur á þessu tímabili lil
ríkissjóðs, og skal fyrir 1. júuí 1922 ákveðið með iöguin, bversu seðlaútgáfu
þessari skuli komið fyrir framvegis.
3. gr.
fslandsbanka er skylt að selja rikissjóði með nafnverði það af gullforða
sínuiu, er hann þarf eigi lil tryggingar eigin seðluin sínum, og má bann þvi eigi
iáta neitt af forða þessum af hendi, nema hann hafi áður boðið hann til kaups
með áðurnefndu verði og rikissjóður neitað að kaupa. Eigi má íslandsbanki
beldur á neinn annan hátl binda þennan forða þannig, að ríkissjóður geli eigi
fengið bann, er hann losnar úr seðlatryggingunni.
Allui' gullforði bankans skal geymdur í Reykjavík og vera háður eftirliti
ríkisstjórnarinnar, samkvæint þeim reglum, sem um það hafa gilt.
4. gr.
Bankinn skai greiða gjald í ríkissjóð eins og hjer segira. Ef seðiaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem
ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, en eigi annað gjald.
b. Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum kr., greiðist 2°/e aukagjald
af þeiin hluta 7. miljónarinnar, sem er ómálmtrygður eftir 1. gr., eða af
62,5°/o af þeim seðlum.
c. Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans af því,
sem fraui yfir er, að svo miklu ieyti sem það er eigi málmtrygt samkvæmt
1. gr., eða af 62,5°/o af þeim seðlum.
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Gjald það, er ræðir um í b.- og c.-lið, telst eftir seðlum, sem í umferð
eru í lok hvers mánaðar, og greiðist gjaldið í ríkissjóð í hvers mánaðar lok.

5. gr.
Hlutafje íslandsbanka skal auka um 100°/o, á þann hátt, að ríkisstjórnin
leggur hlutafjáraukann fram úr ríkissjóði, þegar er hún hefir látið fara fram nákvæma athugun á hag bankans, enda sjeu hlutafjárframlögin þá, að hennar dómi,
tiltækileg. Verð hlutabrjefa þeirra, sem ríkissjóður tekur, skal ákveðið af 5 mönnum, tveim kosnum af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, tveim
útnefndum af hluthöfum íslandsbanka, og oddamanni, sem hæstirjettur tilnefnir.
Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar vera, að því
er blutaeign ríkissjóðs snertir.

6. gr.
Á meðan ísiandsbanki hefir á hendi seðlaútgáfu, eða ríkissjóður ber ábyrgð
á skuldbindingum fyrir hann, skal ríkisstjórnin skipa tvo af þremur bankastjórum bankans.

7. gr.
íslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sína, með
þeim fresti og á þann hátt, er stjórnarráðið samþykkir.
Helmingur andvirðis þeirra hinna yngri seðla, sem eigi koma fram að
lokum til innlausnar, rennur í ríkissjóð.
Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátt, að sannað er,
hversu miklu nemur, og ríkissjóður á að bera skaðann, og er það þá samningamál milli bankans og stjórnarráðsins, hversu fer um andvirði þeirra seðla.

8. gr.

Leyfisbrjef bankans frá 5. nóv. 1902 heldur gildi sínu, að því leyti sem
lög þessi breyta því eigi.

9. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 16, 18. maí 1920,
svo og önnur lagaákvæði, er fara í bága við þau.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, en falla úr gildi 30. sepl. 1921, nema því
að eins, að hluthafafundir íslandsbanka verði þá búnir að gera þær ráðstafanir,
sem lög þessi áskilja.
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666. Fruinvarp

til laga um heimild til lántöku fyrir ríkissjóð.
(Eftir 3. umr. í Nd ).

í
j

1- gr.
StjórninDÍ er heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs það eða þau lán, sem
nauðsyn er á til að greiða úr peningakreppu þeirri, seni nú er í landi, og, ef til
kemur, til að kaupa hluti í íslandsbanka.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

j

(B. LVI, 12).

í

Ed.

607. Brpytingartillogiir

í

•

við frv. til laga um Síldveiðifjelag íslands.
Frá Halldóri Steinssyni og Sigurjóni Friðjónssyni.
1. 1., 2., 3., 4. og 5. gr. falli burt.
2. 6. gr. orðist þannig:
Ríkisstjórninni heimilast að hafa á hendi sölu allrar síldar, er innlendir
menn veiða og út er flutt.
3. 8. gr. falli burt.

j

j

,

4. Fyrii málsl. 9. gr. orðist þannig:
Ríkisstjórnin afhendir eigendum söluverð siidar þeirrar, er hún selur,
jafnóðum og það greiðist.
5. 10. og 11. grj falli burt.
Greinatalan breytist samkvæmt þessu.
6. »Ákvæði til bráðabirgða« falli burt.
Fyrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um beimild banda ríkisstjórninni til að bafa á bendi
útflutning og sölu síldar.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Ed.

66S. Breytiiiffartíllag^a

við brtt. á þskj. 667 (Síldveiðifjelag íslands).
Frá Sigurj. Friðjónssyni.
Við 2. lið.
Liðurinn orðist svo:
6. gr, orðist þannig:
Ríkisstjórninni heimilast að hafa á hendi sölu allrar sildar, sem verkuð
er til útflutnings hjer á landi.

(B. LVI, 14).

Ed.

669. Frumvarp

til laga um heimild handa ríkisStjórninni til að hafa á hendi útflutning og sölu
síldar.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að hafa á hendi sölu allrar síldar, sem verkuð er
til útflutnings hjer á landi.
2. gr.
Ríkisstjórnin getur skipað einn mann eða fleiri til þess að sjá um sölu
og útflutning síldar fyrir sína hönd, og sett með reglugerð eða reglugerðum nánari fyrirmæli nm afhending síldar til útflutnings og annað, sem að þessu lýtur.
3. gr.
Ríkisstjórnin afhendir eigendum söíuverð sildar þeirrar, er hún selur,
jafnóðum og það greiðist. Þó skal draga frá söluverðinu allan þann kostnað, sem
rfkisstjórnin heflr vegna útflutnings og sölu síldarinnar.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

(B. LVI, 15).

Ed.

670. Breytingartillaga

við frv. til laga um heimild handa ríkisstjórninni til að hafa á hendi útflutning
og sölu síldar.
Frá Karli Einarssyni.

Við 2.

gr.

Aftan við greinina komi:
þar á meðal ákveða sektir fyrir brot gegn þeim.
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(B. LXIV, 2).

Ed.

671. I.ösr

um afsals- og veðmálabækur Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.

(Afgreidd frá Ed. 20. mai).

1. gr.
Áður en liðinn er mánuður frá staðfestingu laga þessara skal sýslumaðurinn í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu gefa út áskorun til alira þeirra, er telja sig
eiga hlutbundin rjettindi yfir fasteignum í þeirri sýslu, þar á ineðal rjettindi yfir
húsum, sem standa kunna á landi annars manns eða lóð, um að tilkynna þau
innan 18 mánaða frá útkomudegi þess eintaks Lögbirlingablaðsins, sem flytur
áskorunina fyrsta skifti, á skrifstofu sýslumanns og skila þangað skjölum þeim,
sem í 4. og 5. gr., sbr. 7. gr., segir, enda hafi þau skjöl ekki verið athent á
skrifstofu sýslunnar eftir 12. nóv. 1920.
2. gr.
Áskorun samkvæmt 1. gr. skal birta í Lögbirtingablaðinu, og auk þess í
2 blöðum, sem gefin eru út í Reykjavík, og í 1 blaði í hverjum hinna kaupslaðanna, þar sem blað eða blöð eru gefin út, þegar birta á áskorun. Birta skal
áskorun þrisvar sinnuin í hverju blaða þessara, með 3 mánaða bili milli hverrar
birtingar. Enn fremur skal festa áskorun upp í þingbúsi hvers hrepps í sýslunni.
3. gr.
Jafnskjótt sem skjöl þau, sem í 4. og 5. gr., sbr. 7. gr., segir, berast á skrifstofu sýsluunar, skal sýslumaður rita á þau vottorð um móttöku þeirra. Svo skal
hann og rita bjá sjer alhugasemd um lilkynningar um rjettindi, sem engin skjöl
fylgja. Að liðnum 18 mánaða frestinum, samkvæmt 1. gr., skal sýslumaður gera
afsals- og veðmálabækur af nýju, eftir gögnum þeim, sem honum hafa borist og
þinglýst hefir verið fyrir 12. nóv. 1920 eða þinglýst verður eflir þann tíma, sbr.
10. gr., samkvæmt gildandi lögum, og geta þess við hvert skjal og tilkynningu,
bæði í afsals- og veðmálabók og registrum, með skírskotun til laga þessara, hve
nær því eða henni var veitt móttaka.
4. gr.
Sönnun fyrir eignarrjetti að fasteign skal færa með afsalsbrjefi eða öðrum skjölum, sem í þess stað koma, ef þess er kostur. Nú er það ekki unt, og
getur þá vottorð sýslumanns um það, að eignin sje vitanlega eign aðilja, komið
í stað heimildarskjals, enda skal skrá vottoiðið í afsals- og veðmálabækur og
geta þess í registrum. Nú er hvorugra þessara gagna kostur, og er aðilja þá rjett
að Ieita eignardóms að eigninni, og skal mál í því skyni fara eftir fyrirmælum
9. og 10. gr. laga nr. 46, 10. nóv. 1905, að undanteknum sjerstöku ákvæðunum
i greinum þessum um befð.
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5. gr.
Nú telur maður sig hafa takmörkuð hlutbundin rjettindi yfir íasteign, og
skal hann þá sanna þau með frumriti skjals þess, sem rjettindin hafa verið skráð
á, ef grundvallarreglur tilsk. 9. febr. 1798 og laga nr. 18, 4. nóv. 1887, 7. gr., taka
til þess. Ef rjeltindin hafa verið skráð á skjal annars eðlis, má sanná þau með
eftirrili, staðfestu af þar til hæfum embættismanni. Ef skjal telst glatað„ er rjett
að leita ógildingardóms, svo sem lög mæla, og verður þá sá dómur heimildarskjal. Ná verður ekki svo með farið, og er aðilja þá rjett að höfða mál gegn
eiganda fasteignar eða öðrum, sem vefengir rjett hans, til viðurkenningar rjettindum sínum, og kemur viðurkenningardómur þá i stað heimildarskjals.
•
6. gr.
Rjettindi þau, er þinglýsa þarf að lögum og aðili hefir ekki haldið við
lögurn þessuin samkvæmt, með þvi að tilkynna eiguarrjett sinn eða fá vottorð
sýsluinanns um hann samkvæmt 4. gr., með því að skila skjali samkvæmt 4. og
5. gr. eða taka út stefnu til ógildingardóms, eignardóms eða viðurkenningardóms,
samkvæmt sömu greinum, áður en liðinn er 18 nránaða fresturinn eftir 1. gr.,
skulu víkja fyrir rjettindum, sem stofnuð voru fyrir 12. nóv. 1920 og haldið hefir
verið við löguni þessum samkvæmt, netna saunað verði, að eigendur rjettindanna
hafi vitað um rjettindi þau, er ekki hefir verið haldið við með ofannefndum hætli.
Um innbyrðis afstöðu rjettinda, sein ekki hefir verið haldið við samkvænrt lögum þessum og þinglýsa þarf, og um afstöðu þeirra gagnvart slíkum rjettindum,
stofnuðum eftir 12. nóvember 1920, fer samkvæmt tilsk. 24^ apríl 1833 og opnu
brjefi 28. apiíl 1841, þánnig að franrvísun skjals, vottorð sýslumanns sanrkvæmt
4. gr. og aflrending ógildingardóms eða viðurkenningardóms, sbr. 4. og 5. gr.,
skifta saina máli sem innritun skjals eða þinglýsing (sbr. 10. gr.), svo sem við á.
7. gr.
Ákvæði undanfarandi greina taka og til rjettinda yfir skipunr, sanrkvæmt
II. kap. siglingalaga, nr. 56, 30. nóv. 1914, sjálfsvörsluveðs í lausafje og annara
ijettinda, sem þinglýsa þarf og bókuð eru í afsals- og veðnrálabækur.
8. gr.
í áskoruu samkvæmt 1. gr., sbr. 2. gr., skal einnig skorað á alla þá, sem
hafa í vörslum sínum gildandi skrár eða önnur gildandi gögn, þar sem ákveðin
eru landanrerki inilli jarða í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, að skila þeinr á skrifstofu sýslunnar innan loka 18 mánaða frestsins samkvæmt 1. gr. Skal sýslumaður
síðan gera landamerkjabækur sýslunnar eftir framkomnum gögnum. Nú koma
gögn ekki frain áður en frestur er liðinn, og skal þá ákveða inerki samkvæmt
fyrirmælum landamerkjalaganna.
9. gr.
Ríkissjóður greiðir kostnað af birtingum áskorunar samkvæmt 2. gr. og
endurnýjun afsals- og veðinálabóka og landamerkjabóka.
Dómsmálaráðherra skal heimilt að veita þeim, sem mál kunna að höfða
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til ógildingar eða viðurkenningar samkvæmt 4. og 5. gr., sbr. 7. gr., undanþágu
frá greiðslu rjettargjalda í hjeraði.
10. gr.
Ekki skal þinglýsa skjölum (sbr. 4., 5. og 7. gr.) af nýju, sem bera það
með sjer, að þeim hafl verið þinglýst fyrir 12. nóv. 1920. Önnur skjöl skal innrita og þinglýsa þeim á kostnað aðilja, ef bann óskar þess, gildandi lögum
samkvæmt.

(A. XLV, 5).
Ed.

672. Eöjf

um heimild handa landsstjórninni til framkvæmda á rannsóknum til undirbúnings virkjunar Sogsfossanna.
(Afgreidd frá Ed. 20. mai).
1. gr.
Landsstjórninni er heimilað að gera eða láta gera mælingar, uppdrætti,
útreikninga, lýsingar, kosfnaðaráætlanir og aðrar rannsóknir, er þarf til fullnaðardrátta að virkjun Sogsfossanna til orkunýtingar og veitu orkunnar til notkunarstaðanna, þar á meðal orkuveitur til almenningsþarfa. í sambandi við
þær er henni og heimilað að láta gera samskonar rannsóknir um Iagningu
járnbrautar frá Reykjavík til Sogsfossanna og um Suðurlandsundirlendið svo
langt austur eftir, sem henni þykir ástæða til.
2. gr.
Ef Iandsstjórnin felur öðrum rannsóknir þessar, þannig að þeir menn,
sem framkvæma þær, eru ekki í þjónustu hennar beinlinis, skal hún láta
vinna alt rannsóknarstarfið í samráði við og undir eftirliti verkfræðings eða
verkfræðinga, er hún skipar til þess, og mega þeir ekkert starf hafa á hendi
fyrir þann eða þá, sem hafa tekið að sjer framkvæmd rannsóknarinnar, meðan hún sfendur yfir. Vcrði vatnastjórn skipuð áður en rannsóknin kemur til
framkvæmda, má landsstjórnin fela henni eftirlit það, er um ræðir í þessari grein.
3. gr.
Landsstjórninni er heimilað að greiða kostnað allan við störf þau, er
getur i 1. og 2. gr., úr landssjóði til bráðabirgða, en allur kostnaðurinn skal á
sínum tíma, ef virkjun fossanna kemst í framkvæmd, teljast mcð virkjunarkostnaði þeirra, og endurgreiðast landssjóði af þeim, er heimild fær til virkjunarinnar, ef heimild verður veitt til að framkvæma hana á kostnað annara
en landssjóðs, og skal greiðslan áskilin í heimildinni.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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(A. VII, 18).

Wd.

673. Köff

um tekjuskatt og eignarskatt.
(Afgreidd frá Nd. 20. maí).

I.

Um tekjuskatt.
1- gr.
Hver maður heimilisfastur hjer á landi er skyldur, með þeim takmörkunum, sem settar eru i lögum þessum, að greiða skatt í rikissjóð at
tekjum sinum.
Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilisfangi sinu hjer á landi, og skal hann þá gjalda skatt, eins og hann dveldi að
staðaldri í landinu.
2. gr.
Nú er maður eigi heimilisfastur hjer á landi, en á hjer eignir og hefir
tekjur af þeim eða af atvinnu eða sj’slan, sem hjer eða hjeðan er rekin, svo
sem sjómenn á íslenskum skipum, sem eigi greiða skatt annarsstaðar, og skal
hann þá gjalda skatt af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutaðeigandi skattheimtumanni, hver greiði skattgjald hans, enda sje sá maður búsettur á skattsvæði skattheimtumanns.
Sömuleiðis skal sá, er eigi hefir aðsetur hjer á iandi, en hefir laun,
biðlaun eða styrk úr ríkissjóði, eða tekjur frá alþjóðlegri slofnun innlendri,
eða arð af hlutafje i innlendu hlutafjelagi eða öðrum fyrirtækjum, gjalda skatt
af þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við greiðslu fjárins.

3. gr.
Tekjuskatt greiða enn fremur:
a. Hlutafjelög, samlagshlutafjelög og önnur fjelög með takmarkaðri ábyrgð,
nema tekjuafgangi sje einungis varið til almennra þarfa.
b. Gagnkvæm ábyrgðarfjelög, kaupfjelög, smjörbú, sláturfjelög og önnur samvinnufjelög.
c. Önnur fjelög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sjerstaklega undanþegin
skatlgjaldi, sbr. 4. gr., svo og dánarbú og þrotabú.
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Ef ekki eru fleiri en 3 fjelagar i verslunarfjelagi eða öðru atvinnufjelagi nieð persónulegri ábyrgð, er skattur ekki lagður á fjelagið sjálft, heldur
hvern einstakan fjelaga, ef ósk kemur fram um það frá ijeiaginu um leið og
tekjur eru taldar fram, enda fylgi beiðninni þær skj’rslur, sem með þarf til
þess að ákveða skatt hvers einstaks fjelaga.
Slik fjelög og stofnanir, sem um ræðir í þessari grein og ekki eiga
heimili hjer á landi, en eiga hjer eignir og hafa tekjur af þeim, eða af starfsemi, sem hjer eða hjeðan er rekin, skulu greiða skatt í ríkissjóð af tekjum þessum.
4. gr.
Undanþegin öllum tekjuskatti eru konungur og borðfje hans og ættmanna hans, ríkissjóður og aðrir þeir sjóðir, er standa undir umsjón landsstjórnarinnar, sveitarfjelög og bæjarfjelög, kirkjusjóðir, sparisjóðir, sem engan
arð greiða stofnendum sínum eða ábyrgðarmönnum, og enn fremur sjóðir, fjelög og stofnanir, er ekki reka atvinnu eða skattfrelsi er veitt með sjerstökum lögum.
Ef ágreiningur verður um skattskyldu sjóðs, fjelags eða stofnunar,
leggur stjórnarráðið úrskurð á málið, en heimilt er þó hlutaðeigendum að
leggja málið undir úrskurð dómstólanna.
5. gr.
Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar annara rikja og starfsmenn erlendra sendisveita eru undanþegnir tekjuskatti, nema að því leyti, sem þeir
njóta tekna úr ríkissjóði eða frá alþjóðlegri stofnun innlendri, eiga hjer fasteignir eða hafa tekjur af þeim, reka atvinnu eða eiga hlut í einhverju atvinnufyrirtæki hjer á landi. Sama er um konsúla annara rikja, sem ekki eru íslenskir þegnar, svo og um aðra útlenda menn, er dvelja hjer samtals skemur
en helming skattársins.

6. gr.
Skattgjald þeirra, sem um ræðir i 1. og 2, gr., reiknast þannig: Ef hinn
skattskyldi hluti tekna þeirra er undir 1000 kr., greiðist af honum l°/o.
2000 greiðist
Frá 1000 kr. til
10 kr. af
1000 kr. og 2% af afgangi
—
3000 —
30 — —
2000 — —
2000 — — 3------ —
—
—
—
4000
—
60
—
3000 —
3000 — — 4------ _
—
—
—
100 4000 —
5000
4000 — — 5------ —
—
6000
150 - —
5000 — —
5000 - — 6------ -----—
8000
210 — —
6000 — —
6000 - — 7 — — —
—
10000
—
350 - —
8000 — —
8000 - — 8------ —
— 10000 — —
15000 510 - — 10000 — — 9------ —
— 15000 - —
20000
—
960 —
15000 — — 10------ -----— 20000 - —
30000 —
1460 — — 20000 - — 11- - -
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Frá 30000
40000
— 50000
— 75000
— 100000
— 150000
— 200000
— 300000
— 400000
— 500000
— 600000
— 700000
— 800000
900000

kr. til
-----------— —
-----------------------------------------------------— og

40000 greiðist 2560 kr. af 30000 kr. og 12°/o af afgangi.
3760 ------ 40000 ------- 13------ -----50000
5060 ------- 50000 ------ 14------------75000
—
8560 ------- 75000 ------- 15------ -----100000
—
12310 ------- 100000 ------- 16------ —
150000
20310 ------- 150000 ------- 17------ —
200000
28810 ------ 200000 - - 18------ -----300000
46810 ------ 300000 ------- 19------ -----400000
65810 ------- 400000 ------- 20------ -----500000
—
85810 ------- 500000 - — 21------ —
600000
—
106810 ------ 600000 ------- 22------ -----700000
—
128810 ------- 700000 ------- 23------ -----800000
151810 ------- 800000 ------- 24------ —
900000
175810 ------- 900000 ------- 25------ —
þar yfir

7. gr.
Skattgjald innlendra fjelaga og stofnana,, er um ræðir í 3. gr., reiknast þannig:
Þegar skattskyldar tekjur í hlutfalli við innborgað *hlutafje, stofnfje eð»
tryggingarfje nema undir 2!%, greiðist 5% af þeijm.
greiðist 5°/o
af fyrstu 2% og 10% af afg.
2 — 5°/o,
5°/o — 15o/o — —
- 8%
- —
5- 10’/»,
lO°/o
- 2Ö°/o---------IP/
í
’/
o
10- 20%,
20- 50%,
- 15%% - - 20% - 25% — 50% og þar yfur - 213/io% - - 50% - 30%-----Skattgjald innlendra fjelaga og stofnana án innborgaðs hlntafjár eða
slofnfjár, svo og skattgjald útlendra fjelaga, reiknast eftir reglunum í 6. gr., þó
aldrei lægra en 5°/o af hinum skattskyldu tekjum.
Af skattskyldum tekjum þeirra fjelaga, sem um ræðir í 3. gr. b, greiðst jafnan 6°/o.
8. gr.
Skattskyldar tekjur teljast, með þeim undantekningum og takmörkunum, er síðar greinir, allskonar arður, laun eða gróði, er gjaldanda hlotnast af
eign eða atvinnu eða einstökum verknaði eða alvikum, ef þetta verður metið
til peningaverðs, svo sem:
a. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verslun, verksmiðjuiðnaði,
handiðn, námurekstri og sjerhverjum öðrum atvinnuvegi; enn fremur allar tekjur, sem telja má endurgjald fyrir starfsemi i þágu visinda, lista og
bókmenta eða fyrir hverskonar vinnu, greiða eða aðstoð. Til slíkra tekna
telst fæði, húsnæði og önnur hlunnindi, sem látið er í tje i kaupgjaldsskyni.
b. Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem föst laun, aukatekjur, embættisbústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, enduigjald fyrir
skrifstofukostnað (sbr. 11. gr. b.). Enn fremur eftirlaun, biðlaun, lífeyrir,
gjafir og allskonar styrktarfje.
c. Landskuld af leigujörðum og arður af allskonar ítökum og hlunnindum,
leiga eftir hús, lóðir og skip, svo og áætlað afgjald af fasteignum og skip-
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um, er eigandi notar sjálfur. Enn fremur leigur eftir innstæðukúgildi á jörðuni, sem eru í leiguábúð, og aiður af bvggingarpeningi og öðru lausafje,
sem á leigu er selt.
d. Vexlir eða arður af skuldabrjefum, hlutabrjcfum og öðrum innlendum eða
útlendum verðbrjefum, svo og vextir af útistandandi skuldum og öðrum
fjárkröfum, þótt brjef sje eigi fvrir, af sparisjóðsinnlögum og sjerhverri annari arðberandi innstæðu.
e. Ágóði við sölu á fasteign eða lausafje, enda þótt salan falli ekki undir atvinnurekstur skattgreiðanda, ef ætla má, að hann liafi keypt eignina eða
öðlast hana á annan hátt í því skyni að selja hana aftur með ágóða, eða
hún hefir verið í eigu hans skemur en 5 ár, ef um fasteign er að ræða,
en annars skemur en 3 ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem
orðið kynni að hafa á samskonar sölu á árinu.
f. Vinningur í veðmáli, happdrætti eða því um líku.
9. gr.
Til skattskyldra tekna fjelaga þeirra og stofnana, sem um ræðir í 3.
gr., felst eigi aðeins það, sem greitt er hluthöfum eða fjelögum seni vextir eða
arður af innborguðu fje, heldur einnig afborganir af skuldum á árinu, óvenjulegar fyrningar og yfirfærslur á tekjuafgangi í varasjóð, tryggingarsjóð og aðra
slíka sjóði, þar með þó ekki taldar þær fjárbæðir, sem ábyrgðarljelög leggja
frá til tryggingar skuldbindingum við þá, sem trygðir eru hjá þeim.
Kaupfjelög, pöntunarfjelög og önnur slík fjelög, sem aðeins selja vörur
til fjelagsmanna sinna, inega og draga frá það, sem úthlutað er fjelagsmönnum í árslok, í hlutfalli við vörukaup þeirra hjá fjelaginu, og telst það
eigi skattskyldar tekjur hjá fjelaginu. Á sama hátt mega fjelög, sem aðeins
vinna úr og selja afurðir fjelagsmanna sinna, draga frá það, sem þau úthluta
fjelagsmönnum sinum, í hlulfalli við framlög þeirra af afurðum, en það telst
til skatts hjá hinum einstöku fjelagsmönnum sem afrakslur af atvinnu þeirra.
Ef kaupfjelag selur einnig öðrum vörur heldur en fjelagsmönnum sinum, er allur arðurinn af slikri sölu talinn skaltskyldar tekjur hjá fjelaginu. Ef
tjelagið getur ekki gert sk^ua grein fyrir viðskiftunum við utanfjelagsmenn,
skal telja allan hagnaðinn af starfsemi fjelagsins skattskyldar tekjur.
Nánari ákvæði má setja nieð reglugerð.
10. gr.
Til tekna telst ekki:
a. Sá eignaauki, sem stafar af þvi, að fjármunir skattgreiðanda hækka i verði
— hins vegar kemur heldur ekki til frádráttar tekjuni, þótt slikir Qármunir
lækki i verði —, ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum skattgreiðanda (að meðtöldum verðbrjefum), nema slík sala falli undir atvinnurekstur hlutaðeigandi skattgreiðanda, t. d. fasteignaverslun, eða hún falli
undir ákvæðin í 8. gr. e; þegar svo stendur á, telst verslunarhagnaðurinn
af sölunni til tekna, og eins iná draga frá honum þann skaða, sem orðið
kynni að hafa á samskonar sölu á árinu.
b. Eignaauki, sem stafar af arftöku, fyrirfrnmgreiðslu upp í' arf, fallinn eða
ófallinn, af stofnun hjúskapar, útborgun lífsábyrgðar, brunabóta og þess háttar.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing),
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c. Tekjur, sem stafa af eyðslu höfuðstóls eða lántöku.
d. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, sem skattgreiðandi fær, er
hann verður að vera um stundarsakir fjarverandi fiá hehniii sínu vegna
starfa í almenningsþarfir.
11. gr.
Þegar finna skal skattskyldar tekjur, ber að draga frá:
a. Rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla teknanna,
tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vextir af skuldum, er stafa
beinlínis af atvinnu eða öflun tekna, svo og venjulega fyrningu, eða það,
sem varið er til tryggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eignum
gjaldanda. Nánari ákvæði um, hvernig reikna skuli fyrningu eða viðhald
til frádráttar skulu sett í reglugerð, sem stjórnarráðið semur.
Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi hefir varið sjer
og skylduliði sínu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa honum sjálfum, nje neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sínar fram
sjer í lagi. Eigi má gjaldandi heldur telja með rekstrarkostnaði vexti af
fje, sem hann hefir sjálfur lagt i atvinnurekstur sinn, nje fjelag eða stofnun vexti af hlutafje, stofnfje eða tryggingarfje.
b. Frá embættistekjum ber að draga þann kostnað, skrifstofukostnað o. s. frv.,
sem embættisreksturinn hefir haft í för með sjer, svo og lögmæltar kvaðir,
er á embættinu hvíla.
c. Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að tryggja
sjer eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari lögboðinni persónutryggingu. Enn fremur má draga frá tekjum þeirra manna, sem
eigi eru að lögum skyldir til að tryggja sjer eða konum sinum lífeyri,
iðgjöld af slíkum lífeyri eða lífsábyrgð, sem greidd hafa verið, þó ekki
hærra iðgjald nje af hærri tryggingarupphæð en embadtismanni með sömu
tekjum ber að kaupa. Að öðru leyti skulu iðgjöld af lífsábyrgðum eigi
dregin frá skattskyldum tekjum.
d. Vexti af skuldum gjaldanda, öðrum en þeim, sem um ræðir í stafl. a.
Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, fjelaga
eða stofnana, sem ekki eiga heimili hjer á landi (sbr. 2. gr. og síðari málsgr.
3. gr.), má aðeins draga frá tekjunum þau útgjöld, sem beinlínis viðkoma
þessum tekjum.
Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skattskyldar án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefir
þær sjer og skylduliði sinu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúahalds,
nema til atvinnurekstrar sje, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg, til
umbóta á eignum sínum eða til þess að afla sjer fjár, til gjafa eða hvers
annars sem er.
12. gr.
Tekjur hjóna, er samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds,
enda þótt sjereign sje eða sjeratvinna, enda ábyrgist bóndi skattgreiðslu. Rjett
er bónda eða erfingjum hans að krefjast endurgjalds af konu eða erfingjnm
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hennar á þeini hluta skattsins, er að rjettum tölum kemur á sjereign hennar
eða sjeratvinnu.
Tekjur barna, sem eru i foreldrahúsum (þar með talin stjúpbörn,
kjörbörn og fósturbörn) skulu taldar sjerstaklega til skattgjalds, ef þau eru
fjárráða. Annars teljast tekjur þeirra með tekjum heimilisföður.
Með tekjum barna, sem eru í foreldrahúsum og eru sjálf skattgreiðendur, telst eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá
heimilisföður, nema það sje endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans.
13. gr.
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hjer á landi, eins og þær
eru ákveðnar samkvæmt 11. gr., skal draga 500 kr., en 1000 kr., ef um hjón
er að ræða, sem samvistum eru, og er sú upphæð skattfrjáls. Enn fremur
framfærslueyri fyrir börn (þar með talin stjúphörn, kjörbörn og fósturbörn,
sem ekki er greitt fast meðlag með), 300 kr. fyrir hvert, ef þau eru eigi fullra
14 ára i byrjun þess almanaksárs, sem skatturinn er lagður á, og haía eigi
sjálf efni á að kosta framfæri sitt. Sama er um aðra skylduómaga.
Frá tekjum þeirra, sem eru í foreldrahúsum, á framfæri eða við nám
og enga atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist til framfæris þeim
og menningar.
Frá hreinum tekjum innlendra fjelaga og stofnana, eins og þær eru
ákveðnar samkvæmt 11. gr., skal draga 4°/o af innborguðu hlutafje eða innborguðu stofnfje, innborguðum hlutum af tryggingarsjóði o. s. frv.
Að loknum frádrætti samkvæmt þessari grein skal sleppa því, sem afgangs verður, þegar lekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuhæð, sem þá
er eítir, greiðist skatturinn, og við hana miðast skattgjaldið samkvæmt
6. og 7. gr.
Ef tekjurnar, eítir allan lögákveðinn frádrátt, nema ekki fullum 100 kr.,
greiðist enginn skattur af þeim.
14. gr.
Skattinn ber að miða við tekjurnar næsta almanaksár á undan niðurjötnuninni, nema annað sje venjulegt rekstrarár í atvinnugrein hlutaðeiganda
eða hann sýni, þegar hann telur Iram tekjur sínar, að hann noti annað reikningsár en almanksárið. Þegar svo er ástatt, getur skattanefndin látið það rekstrar- eða reikningsár, sem um er að ræða, koma i staðinn fyrir almanaksárið.

II.
Um eignarskatt.
15- gr.
Af skuldlausri eign skal árlega greiða skatt í rikissjóð svo sem
hjer segir:
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Af fyrstu 5000 kr. greiðist enginn skattur.
5000— 15000 kr. greiðist l°/oo (af þús.) af því, seni er umfram 5000 kr.
15000— 20000 —----- 10 kr. af 15000 kr. og 1,2",oo af afganginum.
20000— 30000 —----- 16 — - 20000 — — 1,5----30000- 50000 —----- 31
-- 30000 - — 2 —
----50000— 100000 —----- 71 — - 50000 — — 3 —
----100000- 200000 221 — - 100000 — - 4 —
----200000- 500000 —----- 621 — - 200000 — - 5 —
----500000-1000000 —----- 2121 — - 500000 — — 6 — ----1000000 kr. og þar yfir----- 5121 — - 1000000 — — 7 — ----Nemi skatturinn samkvæmt þessu ekki 1 kr., skal honum slept.

16. gr.
Eignarskatt greiða allir hinir sömu, sem skattskyldir eru til lekjuskatts,
ef þeir eiga eign eða eignarrjettindi, sem skatt ber að greiða af samkvæmt lögum þessum. Innlend hlutafjelög og önnur fjelög hafa leyfi til að draga hlutafje sitt eða stofnfje frá eignaupphæðinni áður en skattur er á lagður. Menn,
sem eigi eru heimilisfastir hjer á landi, og útlend fjelög greiða aðeins eignaskatt af eignum sinum hjer á landi, og reiknast skatturinn samkvæmt reglunum
í 15. gr., þó aldrei lægri en 2°/oo af hinum skattskyldu eignum.
17. gr.
Undanþegnir öllum eignarskatti eru hinir sömu, sem samkvæmt 4. gr.
eru undanþegnir tekjuskatti. Þeir, sem samkvæmt 5. gr. eru undanþegnir
tekjuskatti, eru einnig undanþegnir eignarskatti, i samræmi við reglur þær, sem
settar eru i þeirri grein.
13. gr.
Skattskyldar eignir teljast, með þeim undantekningum og takmörkunum, sem gerðar eru í 15. og 16. gr., allar fasteignir og alt lausafje skattgreiðanda,
að frádregnum skuidum, svo sem jarðir, húseignir, skiþ, skepnur, verkfæri,
vjelar, vörubirgðir, peningar og verðbrjef, utislandandi skuldir og aðrar fjárkröfur og verðmæt eignarrjettindi, enn fremur húsgögn og aðiir innanstokksmunir, skartgripir. Þegar skattur greiðist samkvæmt siðari málsgr. 16. gr., má
þó aðeins draga frá þær skuldir, sem hvila á þeim eignum, sem skatlur er
greiddur af. Eignirnar eru jafnt skattskyldar, hvort sem þær gefa af sjer nokkrar tekjur eða engar.
19. grMeð skattskyldum eignum er eigi talið :
a. Skilvrðisbundin fjárrjettindi, svo sem rjettur til lífsábyrgðarfjár, sem ekki
er enn fallið til útborgunar.
h. Rjettur lil eflirlauna, lífeyris eða annarar áframhaldandi greiðslu, sem
bundin er við einstaka menn, svo og leigulaus bústaður og önnur
afnotarjettindi.
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20. gr.
Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum:
Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati.
Verðlag á skipum og öðru lausafje skal miða við áætlað söluverð. Við ákvörðun
þess skal meðal annars hafa hliðsjón af þvi, hve hátt eignirnar eru vátrygðar.
Hlutabrjef, skuldabrjef og önnur slík verðbrjef skal meta eftir nafnverði,
nema þau hafi annað gangverð eða áætlað söluverð.
Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem vextir eiga að
greiðast af þeim eða ekki. óvissar skuldir má færa niður eftir áætlun og
ófáanlegar skuldir skulu ekki taldar með.
Rjettindi til stöðugra tekna skulu metin eftir því endurgjaldi, sem hæfilegt
væri fyrir þau þegar skatturinn er lagður á.
Nánari reglur um virðingu getur stjórnarráðið sett.

21. gr.
Heimilisfaðir greiðir skatt af eignum konu og barna, þegar tekjur þeirra
teljast með tekjum hans til tekjuskatts.
22. gr.
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda í lok almanaksárs. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaksárið, telja
fram eignir sínar í lok þess reikningsárs, sem er næst á undan niðurjöfnuninni.
Upphæö sú, sem skattur er talinn af, skal ávalt deilanleg með 100.
Þvi, sem fram yfir er, skal slept.

III.
Um skattanejndir o. fl.
23. gr.
Uni ákvörðun tekjuskatts og eignarskatts í Revkjavík skal skipa fyrir
með konunglegri tilskipun, eftir að um það hefir verið saniið við bæjarstjórn
Reykjavíkur. Með þeirri tilskipun má breyta skipun niðurjöfnunarnefndar
bæjarins, bæði tölu nefndarmanna og kosningu, og veita landsstjórninni heimild til að skipa mann eða menn til að framkvæma starf niðurjöfnunarnefndar
og skattanefndar.
24. gr.
Utan Reykjavikur er tekjuskattur og eignarskattur til ríkisins ákveðinn
af skattanefndum, sem skipaðar eru til þess, ein i hverjum hreppi og kaupstað. 1 skattanefnd sitja 3 menn, i kaupstöðum bæjarstjóri, einn maður tilnefndur at bæjarfógeta og einn maður kosinn af bæjarsljórn, en i hreppum
hreppstjóri og ásamt honum einn maður tilnefndur af sýslumanni og annar
kosinn af hreppsnefndinni. í kaupstöðum, þar sem ekki er sjerstakur bæjar-
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stjóri, annar en bæjarfógeti, tilnefnir bæjarfógeti tvo menn í skattanefnd. Auk
þess skal kjósa tvo varamenn, er taka sæti í nefndinni í forföllum nefndarmanna. Annan varamanninn tilnefnir bæjarfógeti eða sýslumaður, en hinn
bæjarstjórn eða hreppsnefnd.
Formaður skattanefndar í kaupstöðum er bæjarstjóri, eða þar sem
hann er eigi, sá nefndarmaður, sem bæjarfógeti nefnir til, en annarsstaðar er
hreppstjóri formaður. í forföllum formanns kýs skattaneíndin sjálf formann
um stundarsakir.
25. gr.
í hverju lögsagnarumdæmi skal skipa yfirskattanefnd. Þar, sem bæjarfógetaembætti er sameinað sýslumannsembætti, skal vera ein yfirskattanefnd
bæði fyrir kaupstaðinn og sýsluna. í nefndinni eiga sæti lögreglustjóri, sem er
formaður, og 2 menn, sem fjármálaráðherra skipar. Hann skipar og tvo varanefndarmenn, sem taka sæti í nefndinni í forföllum nefndarmanna, eftir því
sem formaður ákveður.
26. gr.
Sami maður má eigi sitja í skattanefnd og yfirskattanefnd. Skattanefndarmenn og yfirskattanefndarmenn, aðrir en formenn, skulu skipaðir til 6 ára,
þannig að annar nefndarmanna fer frá 3. hvert ár, í fyrsta skifti eftir hlutkesti. Ef nefndarmaður deyr eða fer frá af öðrum ástæðum, áður en starfstimi hans er liðinn, skal skipa mann í stað hans til þess tíma, er hann átti
eftir að sitja. Formenn skattanefnda i kaupstöðum, sem koma í stað bæjarstjóra, skulu ætíð skipaðir til 6 ára.
Netndarmann, sem gengur úr, má skipa aftur svo oft sem vill. Þó er
enginn, sem setið hefir 6 ár i nefnd, skyldur til að taka við skipun af nýju
uns 6 ár eru liðin frá þvi, að hann gekk úr nefndinni. Sextugur maður að
aldri er ekki heldur skyldur að taka við starfinu, en annars getur enginn skorast undan þvi, sem náð hefir lögaldri og er eigi öðrum háður sem hjú.
27. gr.
Skattanefndarmenn og yfirskaltanefndarmenn, sem eigi hafa áður unnið
eið embættismanna eða sýslunarmanna, skulu á fyrsta nefndarfundi, seni þeir
eru á, undirrita í gerðahók nefndarinnar æru- og drengskaparheit um, að
þeir skuli gegna starfi sínu hlutdrægnislaust eflir bestu vitund og sannfæringu
og gæta þagnarskyldu sinnar um þau atriði, er lúta að eignum og tekjum
gjaldþegna og þeir fá vitneskju um vegna starfs síns.
28. gr.
Þá er skattanefnd kveður á um skattskyldar tekjur og eign einhvers
af nefndarmönnum, barna hans, foreldra eða systkina, má hann ekki taka
þátt i gerðum nefndarinnar.
Ef sá, er kærir ákvörðun skattanefndar um tekjur hans og eign, er
sjálfur í þeirri skatlanefnd eða i yfirskattanefndinni, tekur varamaður sæti i
nefndinni, þá er úrskurður er feldur um kæru hans.
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29. gr.
Skallanefndarmenn fá þóknun fvrir starf sitt eins og lijer segii:
Um borgun til skattanefndar í Revkjavik fer eftir saniningum þeim, er í
23. gr. getur. Hið sama er um vfirskattanefnd þar, ef hún verður skipuð.
1 öðrum kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur út af fyrir sig, skal
greiða skattanefnd alt að 2°'o af tekjuskattinum og eignarskattinum, eins
og hann verður í kaupstaðnum eða kauptúninu samkvæmt úrskurði yfirskatlanefndar, þó þannig, að borgunin fari eigi fram úr 8 kr. lyrir hvern
starfsdag nefndarmanns.
Annarsstaðar á landinu skal greiða skattanefnd alt að 4% af skattinum í
hreppnum, eins og hann verður eftir úrskurði yfirskattanefndar, enda sje
dagkaup ekki hærra en 8 kr. fvrir hvern nefndarmann.
Yfirskattanefndarmenn fá í þóknun 8 kr. á dag. Borgun til formanna telst
þó innifalin í embættislaunum þeirra.
Þóknunin til skattanefnda og vfirskattanefnda greiðist úr ríkissjóði. Formaður yfirskattanefndar úrskurðar reikninga skattanefnda, og greiðist hann
á manntalsþingum. Stjórnarráðið úrskurðar reikninga yfirskattanefnda.

IV.
Um framtal tekna, fresli, úrskurði, innheimtu o. fl.
30. gr.
Gjaldendur skulu venjulega settir i skatt þar, sem þeir eru búsettir,
þegar skattanefndir taka til starfa. Hlutafjelög og önnur atvinnufjelög skulu,
ef þau eru innlend, sett í skatt þar, sem þau hafa heimili, en sjeu fjelögin
útlend, skulu þau sett í skatt þar, sem aðalumboðsmenn þeirra hjer á landi
eru búsettir, enda bera tjeðir umhoðsmenn ábyrgð á greiðslu skattsins. Aðrir
gjaldendur, sem ekki eru búsettir hjer á landi, greiða skatt á þeim stöðum,
þar sem þeir hafa tekjur eða eignir.
Stjórnarráðið sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli settur í skatt.
31. gr.
Allir þeir, sem hafa skattskvldar tekjur, skulu fyrir febrúarmánaðarlok ár hvert — eða ef þeir reka atvinnu á fleirum stöðum en einum, í síðasta
lagi 20. mars — afhenda skattanefnd skriflega skýrslu, að viðlögðum drengskap,
um tekjur sínar síðastliðið ár og eignir i árslok. Sama skylda hvílir á hverjum þeim, er veitir forstöðu verslun, verksmiðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef
eigandinn er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn fjelags eða stofnunar og
á þeim, sem hefir á hendi fjárhald fyrir þann, sem ekki er fjárráður.
Nú þykist framteljandi eigi sjálfur tær um að gefa fullnægjandi skýrslu
um tekjur sínar, og er þá skattanefnd skvld að veita honum aðstoð til þess.
En hann er skyldur að láta skattanefnd í tje allar upplýsingar, er hún þarf
til þess að gera tekjuframtal hans sem rjettast, svo sem sundurliðaða skýrslu
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um eignahag hans í ársbvrjun og árslok, um kostnað til fjölskyldu hans, um
allar greiðslur gjalda og tekna, er heimili hans og atvinnuveg snerta, o. s. frv.
Skattanefnd getur og æfinlega krafist, að 1 eða 2 nefndarmenn fái að kynna
sjer bókhald gjaldanda, og getur nefndin einnig falið þá rannsókn 1 eða 2
reikningsfróðum mönnum utan nefndarinnar. Pó má ekki velja til slíkrar
rannsóknar keppinaut gjaldanda, neina gjaldandi veiti samþykki sitt til þess.
32. gr.
Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á liendi í almenningsþarfir, stjórnendur banka, sparisjóða, hlutafjelaga og annara fjelaga og
stofnana eru skvldir að láta skattanefndum ókeypis í tje allar þær skýrslur,
er þær beiðast og með þurfa, svo sem skýrslur um starfslaun, unr skuldabrjef,
vaxtabrjef og hlutabrjef, sem eigandi er nafngreindur að, um vaxtafje í bönkum
og sparisjóðunr og annað því um líkt. Þeir, sem lrafa nrenn í þjónustu sinni, er
taka kaup fyrir starf sitt, eru og skyldir að skýra frá, hvaða kaup þeir greiði
hverjum manni.
33. gr.
Eftir skýrslum þeim, er skaltanefnd tekur gildar, skal hún kveða á
um tekjuupphæð og eign hvers eins. I’yki nefndinni skýrsla einhvers tortryggileg, skal hún skora á hann að láta nefndinni í tje frekari skýringar og sannanir. Fái skattanefnd eigi fullnægjandi skilriki fyrir framtalinu innan þess tíma,
er hún hefir tiltekið, skal hún áætla tekjur hans og eign eftir bestu vitund.
Dvelji hann utanlands eða svo langt í burtu, að erfitt er að ná til hans, og
hafi hann ekki umboðsmann fyrir sig nærlendis, sem nefndinni er kunnugt
um, eða ef ekki er kunnugt um dvalarstað hans, má hún áætla tekjur hans
og eign án þess að gera honum viðvart.
Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá nefndin áætla
tekjur hans og eign svo ríflega, að ekki sje hætt við, að npphæðin sje sett
lægri en hún á að vera í raun rjettri, enda skal hún að minsta kosti vera lO°/'o
hærri heldur en skatlmat næsta árs á undan, og ef vanrækslan er ítrekuð,
skal hækkunin vera minst tvöföld á við hækkunina árið á undan.
34. gr.
Þegar alvarleg veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol skattgreiðanda, þá getur skattanefndin að visu ekki veitt honum neina linun þess
vegna, en hún má taka við umsókn til skattanefndar um linun eða eftirgjöf
á skattgreiðslunni, og sendir hana með umsögn sinni til yfirskattauefndar, og
enn fremur getur hún af eigin hvötum gert tillögur um lækkun á skattgjaldi,
þegar svo er ástatt.
35. gr.
Innan marsmánaðarloka skal skattanefnd hafa Iokið við ákvörðun
tekna og eigna og samið skrá um alla þá, sem tekjuskatt eða eignarskatt
eiga að greiða í hreppnum eða kaupstaðnum.
Skattskráin skal framlögð 1. dag aprílmánaðar á þingstað hreppsins
eða öðrum hentugum stað, er auglýstur skal fyrirfram, og í kaupstöðum á
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bæjarþingsstofunni eða skrifstofu bæjarfógeta, og liggja þar til sýnis til 15. dags
sama mánaðar.
Sjerhver gjaldandi getur snúið sjer til skattanefndar og fengið hjá henni
vitneskju um, eftir hverju hún hefir farið við ákvörðun tekna hans og eigna.
36. gr.
Ef einhver er óánægður með ákvörðun skattanefndar um tekjur hans
°g cÍ8n> skal hann bera upp kæru sina brjeflega fyrir formanni skattanefndar
fyrir 15. dag aprílmánaðar. Innan sama tíma er hverjum gjaldanda heimilt
að kæra yfir því, að skattskyldum manni sje slept eða tekjur og eign einhvers
sje of lágt ákveðin, svo og að bera upp aðfinningar um hvert það atriði i
skattskránni, sem að einhverju leyti getur snert hagsmuni lians. Formaður
kveður nefndarmenn til fundar ásamt kæranda og þeim, sem kært er yfir, og
skal úrskurður feldur um kæruna fyrir lok sama mánaðar og hlutaðeigendum
gert viðvart um úrslitin.
Skatlanefnd leiðrjettir skattskrána samkvæmt úrskurðum þeirn, sem
feldir eru, og sendir hana síðan ásamt framtalsskX’rslum tafarlaust til formanns
yfirskattanefndar.
37. gr.
Urskurði skattanefndar má skjóta til vfirskattanefndar. Skal það gert
brjeflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sje kæra eigi komin til formanns
yfirskattanefndar fyrir 15. dag maímánaðar, verður henni ekki sint.
Yfirskattanefnd sker úr öllum kæium vfir úrskurðum skattanefnda í
umdæmi sinu og birtir bæði kæranda og skattanefnd úrskurðinn, og er því
máli þar með lokið.
Einnig úrskurðar hún, hvort og að hve miklu leyli taka skuli til greina
umsóknir þær, sem henni hafa borist frá skattanefndum, um linun í skattgreiðslu vegna ástæðna þeirra, sem getið er í 34. gr.
38. gr.
Yfirskattanefnd skal nákvæmlega endurskoða allar skaltskrár í umdæmi
þvi, sem hún er skipuð yfir, og hafa strangt eftirlit meó þvi, að skaltanefndir
gegni skyldu sinni, að ganga ríkt eftir rjettu tekju- og eignaframtali. Ef nefndinni virðist framtalsskýrslur vera ófullnægjandi eða eitthvað óljóst eða rangt í
skattskránum, að einhver sje vantaljnn eða tvítalinn á ski á, getur hún heimtað
nánari skýringar, og skal síðan lagfæra skattskrárnar eftir þvi, sem henni þvkir rjett vera.
Ef skattskrá breytist við endurskoðun vfirskattanefndar, skal formaður
tilkynna það skattanefnd þeirri, er hlut á að máli, til birtingar fyrir ]>eim gjaldendum, sem tekju- eða eignamati hefir verið breytt hjá.
Störfum yfirskattanefndar skal lokið fyrir maímánaðarlok.
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Skattanefndir halda gerðabók og rita i hana skatlskrár og úrskurði.
Gerðabækur skattanefnda lætur stjórnarráðið tilbúa á kostnað rikissjóðs, og
skulu þær löggiltar af lögreglustjóra.
Yfirskattanefndir hafa einnig gerðabók og rita í hana úrskurði sina og
ákvarðanir. Þessar gerðabækur löggildir stjórnarráðið.
40. gr.
Formaður skattanefndar skal árlega láta hreppsnefnd eða niðurjöfnunarnefnd ókeypis í tje endurrit af skattskrá hreppsins, til afnota við niðurjöfnun sveitargjalda. Svo skulu og formenn skattanefnda gefa hagstofunni skýrslu
um skattálagninguna, i því formi, sem hún tyrirskipar.
41. gr.
Stjórnarráðið hetir vakandi auga á því, að skattanefndir og yfirskattanefndir ræki skyldur sinar og fylgi rjettum reglum í starfi sínu. Heflr það
rjett til að fá sendar framtalsskýrslur gjaldenda, eftir því sem þörf gerist, og
ieita umsagnar og skýringa skattanefnda á öllu því, er skattálagningunni
við kemur.
42. gr.
Lögreglustjórar innheimta tekjuskatt og eignarskatt á manntalsþingum ár hvert.
43. gr.
Tekjuskatt og eignarskatt skal hver heimiiisráðandi inna af hendi
fyrir þá gjaldskylda menn, sern eru heimilisfastir hjá honum á gjalddaga, en
á rjett til endurgjalds hjá þeim.

V.

Refsiákvœði.
44. gr.
Ef einhver vanrækir að gefa lögboðna skýrslu um tekjur sínar og
eignir, skal formaður skattanefndar tafarlaust senda honutn brjeflega áminningu
um að bæta úr því innan 5 daga. Láti hann samt sent áður farast fyrir að
fullnægja skyldu sinni, missir hann rjettinn til að kæra yfir ákvörðun skatta-
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nefndar um lekjur hans og eign, nema hann geti sannað, að tekjur hans eða
eign hafi verið áætlaðar af skattanefnd meira en fjórðuugi hærri heldur en þær
voru í raun og veru. Sje mismunurinn V4 eða meira, skal hann greiða skatt
af hinni rjettu upphæð, að viðbættum ’/■*.
Ákvæðum laga þessara um viðurlög fyrir vanrækslu á framtali þarf þó
eigi að beita, ef skattanefnd telur gjaldanda hafa fært fram gildar ástæðursjer
til afsökunar.

45. gr.
Nú skýrir maður vísvitandi rangt frá einhverju því, er máli skiftir um
tekjuskatt eða eignarskatt, og skal hann þá sekur um alt að því tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. Sektina skal þó aldrei miða við lengri tíma
en 10 ár alls. Stjórnarráðið ákveður sektina, nema það eða sá seki óski, að
málinu sje visað til dómstólanna.
Nú verður slíkt uppvist við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr búiuu tvöfalda þá upphæð, er á vantar.
Skiftarjettur eða skiftaforstjóri eru skyldir, þegar lokið er uppgerð á
tekjum og gjöldum bús, að gefa skattanefnd skýrslu um fjármuni þá, er hinn
framliðni hefir látið eftir sig, svo framarlega sem þeir nema ekki minna en
6000 kr. Við vanrækslu þessarar skyldu getur stjórnarráðið lagt dagsektir, uns
henni er fullnægt.
46. gr.
Sá, sem sekur verður um afbrot það, sem um getur í 1. málsgr. 45.
gr., skal auk sektarinnar, sem þar er ákveðin, greiða eftir á skaltupphæð þá,
sem undan var dregin.
Sömu skyldu til að greiða skatt eftir á hefir og hver sá, sem af afsakanlegum misskilningi eða misgáningi hefir skýrt frá tekjuin sínum og eignum
lægri en vera bar, og þvi greitt minni skatt heldur en honum bar skylda til.
47. gr.
Skattanefndarmönnum og yfirskattanefndarmönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sýslunarmenn, að sk5Tra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að, sökum starfa síns, um efnahag skattþegna.
Sama gildir um þá, er veita kynnu nefndunum aðstoð við starf þeirra
eða á annan hátt íjalla um framtalsskýrslur manna.
48. gr.
Nú skorast einhver undan þvi að láta af hendi skýrslur þær, er í 32.
gr. segir, og sker stjórnarráðið þá úr ágreiningi um það efni,og getur, ef þörf
krefur, lagt við dagsektir uns skyldunni er fullnægt.
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Nii hefir skattanefnd eða yfirskattanefnd eigi
kvæint lögum þessuni áður lögmæltur tínii sje liðinn,
að 100 kr., og getur sljórnarráðið auk þess skyldað
þau, að viðlögðum dagsektum fyrir hvern einslakan
getur borið fyrir sig lögmætar afsakanir.

iiamkvæmt störf sín samþá varðar það seklum, alt
þær til þess að Ijúka við
inann í nefndinni, er eigi

49. gr.
Mál út af brotum á ákvæðum 45. gr. 1. málsgr. og 47. gr. laga þessara
skulu sæta sakamálsmeðferð. Mál út af brotum þeim, er í 44. gr., 45. gr. 3.
málsgr. og 48. gr. segir, skulu sæta meðferð sem opinber lögreglumál. Refsimál, er fara skal með sem opinbert lögreglumál, skal eigi höfða nema sá, er
hlut á að máli, skattanefnd, yfirskattanefnd eða stjórnarráð krefjist þess.
50. gr.
Sektir samkvæmt Iögum þessum renna i ríkissjóð, og má gera aðför
til innheimtu þeirra.

V.
Almenn ákvceði.
51. gr.
Stjórnarráðið gefur út leiðbeiningar um skilning á lögum þessum, um
nánari ákvörðun skattskyldra tekna og slörf skattanefnda. Enn frcmur gerir
það fyrirmyndir að eyðublöðum undir skattskrár og tekjuframtal og lætur
prenta á kostnað ríkissjóðs.

52. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum skal i fyrsta sinni lagður á árið
1922, Um leið og þau koma til framkvæmdar eru úr lögum numin lög 14.
des. 1877, um tekjuskatt, lög 3. okt. 1903, um viðauka við tjeð lög, og lög 26.
okt. 1917, um breyting á og viðauka við sömu Iög.
Lög þessi gilda til 31. des. 1923.
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(A. XI, 6).
B<l.

674. Lö?

um stimpilgjald.
(Afgreidd frá Nd. 20. maí).
I.
Almenn ákvœði.
1. gr.
Þegar skjöl þau, er ræðir um i lögum þessum, eru gefin út eða afgreidd, skal stimpla þau eins og lög þessi mæla fyrir.
2. gr.
Stjórnarráðið lætur gera stimpilmerki, ákveður útlit þeirra, upphæð og
hvernig þau skuli ónýta. Það ákveður einnig, hversu haga skuli sölu á þeim.
Sem endurgjald fyrir að sjá um stimplun skjala og reikningsfærslu má greiða
2°/o af andvirði merkjanna.
Stjórnarráðinu er heimilt að láta gera pappír með áletruðu stimpilmerki eða stimpilmerkjum, og má nota hann í stað merkjanna.
3. gr.
Um ákvörðun stimpilgjaldsins fer eftir þessum almennu reglum:
a. Þegar stimpilgjaldið er hundraðsgjald af fjárhæð skjals og gjaldið er eigi
deilanlegt með 5, færist það niður í næstu tölu, seni deila má á þennan
hátt, þó þannig, að gjaldið má aldrei minna vera en 10 au.
b. í stimpilskyldum skjölum skal jafnan getið þeirrar fjárhæðar, sem stimpilskyldan er bundin við.
c. Nú hljóðar stimpilskylt skjal um árlegar tekjur eða gjöld, sem eru áskilin eða lofuð um aldur og æfi, eða fyrir fleiri menn en þá, sem eru á lifi
þá er skjalið er gert, eða um ákveðið timabil, sem ekki er styttra en 25
ár, og skal þá stimpilgjaldið reiknast af árgjaldinu tuttugu og fimmföldu.
Ef árabilið er ákveðið innan við 25 ár, telst stimpilgjaldið af árgreiðslunni
margfaldaðri með áratölunni.
Ef greiðsla er ákveðin um æfitið einstaks manns eða fleiri manna,
sem eru á lifi þá er skjalið er gert, eða um annan óákveðinn tíma, skal telja
stimpilgjaldið af árgjaldinu tíföldu.
Ef árgjald er mismunandi, skal taka meðalgjaldið.
4. gr.
Stimpilskyldan nær til allra skjala, ef þau annars eru stimpilskyld,
sem út eru gefin í hinu islenska konungsriki, þegar annaðhvort að minsta
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kosti einn aðilja á þar heimili, eða skjalið hljóðar um verðmæti hjer í ríkinu,
rjettindi yfir þeim, eða rjettindi eða skyldur fyrir einstaklinga, fjelög eða stofnanir, sem eiga heimili hjer á landi.
Skjal telst gefið út hjer í rikinu, ef annar eða einhver aðilja hefir undirritað það hjer.

1.
2.
3.

4.

5.

5. gr.
Þau skjöl, sem hjer greinir, eru sfimpilskyld, hvar sem þau eru gefin út:
Afsöl fyrir fasteignum i ríkinu og skipum, sem hjer eru skrásett, svo og
önnur skjöl, er veita eða framselja rjettindi yfir slikum eignum.
Vátrvggingarskjöl, ef þau snerta fasteignir eða verðmæti í ríkinu, nema
sannað sje, að ekkert af iðgjaldinu eigi að greiðast hjer.
Hlutabrjef, skuldabrjef og önnur verðbrjef, sem ætluð eru til að ganga
manna í milli, ef þau eru gefin út af fjelögum eða stofnunum, sem eiga
heimili hjer á landi.
Útlend hlutabrjef, skuldabrjef og önnur slik skjöl, sem flutt eru hingað,
annaðhvort sem eign manna eða fjelaga, sem hjer eiga heimili, eða sem
trygging gagnvart þeim.
Víxlar, ef samþykki eða greiðsla fer fram hjer, og ávisanir, ef samþyktar
eru.

6. gr.
Stimpilskylda skjals fer eftir rjettindum þeim, er það veitir, en eigi
nafni þess eða formi.
Eftirrit af sáttum og nótarialgerðum, er skapa rjettindi eða skyldur,
sem eigi hefir áður verið gert skjal urn, stimplast eftir tegund og verðmæti
þeirra skyldna og rjettinda, er um ræðir.
7. gr.
Ef í sama skjali er falin fleiri en ein tegund gerninga, svo sem afsal
veitt og veð sett, eru báðar eða allar tegundir stimpilskyldar.
8. gr.
Þegar skjöl eru gefin út í fleiri en einu eintaki, er aðeins eitt þeirra
stimpilskvlt, nema öðruvísi sje ákveðið sjerstaklega.
9. gr.
Áletranir á skjöl, sem áður eru stimpluð, svo sem áletrun um breyting á veöi, áletrun um ábyrgð, vexti, borgunarskilmála eða annað þess háttar,
eru eigi stimpilskyldar, svo framarlega sem áletrunin hefði ekki bi eytt slimpilgjaldinu, þótt hún hefði staðið í skjalinu frá byrjun, en ella skal fyrir áletrunina greiða gjald, er nemur hækkun þeirri, er orðið hefði, ef hún hefði verið i skjalinu frá byrjun.
10. gr.
Ef skjal stofnar til rjettinda eða skyldna, er meta vcrður mismunandi
hátt, telsl stimpilgjaldið af hæstu fjárhæðinni.
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II.
Um greiðslu siimpilgjalds, siimplun og endurgreiðslu gjaldsins.
11- gr.
Stimpilgjaldið greiðist annaðbvort með því að nota stimplaðan pappir
eða. líma stimpilmerki á skjalið, eða hvorttveggja.
12. gr.
Stimpilskyld skjöl, sem gefin eru út hjer á landi, skulu stimplast áður 2
mánuðir sjeu liðnir frá útgáfudegi, nema eindagi sje fyr, og þá fvrir eindaga. Ef aðiljar hafa eigi undirritað samtímis, telst fresturinn frá því er hinn fyrsti undirritaði.
Stimpilskyld skjöl, sem gefin eru út erlendis, skal stimpla á sama fresti
og innlend skjöl, talið frá þeim tíma, er skjal kom hingað til lands, og skal sá,
er stimpla lætur, votta á skjalið, hve nær það var. Stjórnarráðið getur lengt
frest þennan, ef sjerstaklega stendur á.
13. gr.
Allir opinberir starfsmenn eru skyldir til að stiinpla, án endurgjalds
fyrir stimplunina, þau skjöl, sem þeir gefa út eða á einhvern hátt afgreiða.
Auk þess eru lögreglustjórar og hreppstjórar skyldir til að stimpla skjöl fyrir
almenning, gegn 25 au. þóknun fyrir hvert skjal. Bankar og sparisjóðir eru skyldir
til að stimpla án sjerstaks gjalds skjöl þau, er um þeirra hendur fara. Nánari
reglur í þessu efni getur stjórnarráðið sett. Einstökum mönnum er óheimilt að
stimpla skjöl sín. Þó getur stjórnarráðið veitt fjelögum, stofnunum og einstökum mönnum, er þar til teljast sjerstaklega hæfir, rjett til þess, gegn tryggingu, er
það setur um reikningsskil og bókfærslu. Enn fremur getur stjórnarráðið ákveðið,
ef nauðsynlegt þykir, að einstakar tegundir skjala megi hver einstakur stimpla.
14. gr.
Þeir, sem hafa á hendi stimplun skjala, geta krafist allra nauðsynlegra
skýringa af hálfu þeirra, er stimplunar beiðast, og ákveða siðan gjaldið, framkvæma stimplunina og afhenda skjalið beiðanda. Ef hann er óánægður með
ákvörðun gjaldsins, getur hann skotið því undir úrskurð stjórnarráðsins innan
tveggja mánaða, en fylgja skal jatnan umsögn lögreglustjóra. Ef hlutaðeigandi
vill eigi heldur una við úrskurð sljórnarráðsins, getur hann lagt málið undir
dómstólana.
15. gr.
Stimpilmerki, sem límd hafa verið á fullgerð skjöl, má eigi taka af
þeim aftur, en stjórnarráðið hefir heimild til að endurgreiða stimpilgjaldið
eða hluta af því, þegar skjal er ógilt með öllu að lögum, eða eigi verður af
því vegna svipaðra ástæðna, að það rjettarástand skapist, sem skjalið ráðgerði.
Ef skjal hefir af vangá verið stimplað of hátt, skal endurgreiða það,
sem ofborgað er.
Endurgreiðslur þær, sem ræðir um í þessari grein, mega þó því að
eins fram fara, að beiðni um þær hafi borist stjórnarráðinu áður en 2 ár sjeu
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liðin frá útgáfu þess eða þeirra skjala, sem beiðnin á við. Skjölin sjálf, eða
slaðfcst eflirrit af þeim, skulu jafnan send stjórnarráðinu, ásamt beiðninni um
endurgreiðslu.
16. gr.
Krafa rikissjóðs um stimpilgjald fyrnist ekki, nema svo sje ástatt, að
opinber starfsmaður eigi sök á þvi, að eigi var stiniplað, en þá fyrnist krafan
á 4 árum. Enn fremur fellur krafa til stimpilgjalds burt, þegar liðin eru 5 ár
frá þeim tíma, er skjalið var ineð öllu úr gildi, og cnginn þeirra starfsinanna,
sem getur í 53. gr. þessara laga, hefir orðið áskynja um brotið, áður sá tími
sje liðinn, og tekið skjalið til þess að koma fram ábyrgð á hendur hinum seka.

III.
Um stimpilgjald einstakra skjala.
17. gr.
Með l°/o af verðhæðinni skal stimpla afsalsbrjef fyrir fasteignum og
skipnm yfir 5 smál. brúttó, þar íneð talin afsöl við fógetagerðir, skifti og uppboð, svo og öll önnur skjöl um afhendingu fasteigna og skipa, svo sem kaupsamninga, makaskiftabrjef, gjafabrjef og próventusamninga. Enn fremur erfðafestubrjef, ef þau veita rjett til að selja eða veðsetja.
Þegar fasleign er afsöluð hlutafjelagi greiðist gjald þetta tvöfalt.
Þegar fasteign eða skip er lagt út til eignar ófullnægðum veðhafa,
greiðist hálft gjald.
Ef giftingarvottorð er þinglesið sem heimild fyrir skipi eða fasteign,
skal ekkert stimpilgjald greiða, nema ef endnrgjald er áskilið til ineðerfmgja
eða annara, þvi að þá skal reikna stimpilgjald eftir endurgjaldinu.
Útdrættir úr skiftabókum eða öðrum embættisbókum eða vottorð
embættismanna, fjelaga, stofnana eða einstakra manna, er sýna eigandaskifti
að fasteign eða skipi, eða eru notuð sem afsöl, stimplast sem afsöl.
18. gr.
Stimpilgjaldið fyrir öll heimildarbrjef fyrir skipum og fasteignum telst
eftir því kaupverði, sem sett er á eignina í brjefinu, þó aldrei minna en eignin
er metin til skatts, sje um fasteign að ræða, og teljast veðskuldir, ítök eða
kvaðir, sem kaupandi undirgengst, til kaupverðsins.
19. gr.
Þegar kaupsamningur er stimplaður, er afsalsbrjef til sama kaupanda
stimpilfrjálst.
20. gr.
Ef heimildarbrjef er framselt, ber að stimpla framsalið sem afsal.
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21. gr.

Þeim opinberum starfsmönnum, sem þinglestur og skrásetning hafa á
hendi, er skylt að athuga, um leið og afsalsbrjef fvrir fasteignum eru afhent
til þinglestrar, eða afsöl fyrir skipum s\’nd vegna skrásetningar, hvort þau
eru stimpluð, og ef svo er eigi, þá heinita stimpilgjaldið þá þegar. Hið sama
er um önnur stimpilskyld skjöl. er snerta fasteignir og skip, ef þau eru afhent vegna þinglestrar eða skrásetningar.
22. gr.

Heimildarbrjef fvrir fasteignum og skipum verða stimpilskyld við þinglestur eða skrásetningu, þótt þau sjeu gefin út áður en lög þessi öðlast gildi,
ef þau eru eigi áður stimpluð.
23. gr.
Heimildarskjöl um veiðirjettindi, skjöl, sem leggja ítök, ískvldur og
kvaðir á annara eign, stimplast með 1 °/o, ef endurgjald er greitt eða áskilið,
og fer stimpilgjaldið eftir endurgjaldinu. Framsöl þessara rjettinda eru stimpilskyld eftir sömu reglum.
24. gr.
Hlutabrjef, sem gefin eru út af fjelögum með takmarkaðri áhyrgð,
stimplast með l°/o, ef þau hljóða á handhafa, en með 2,s°/o, ef þau hljóða á
nafn. Framsöl á handhafahrjefum eru stimpilfrjáls, en framsöl hlutabrjefa,
sem hljóða á nafn, stimplast með l°/oo af upphæð brjefsins, og má eigi framselja þau til handhafa, nema þau sjeu stimpluð sem handhafabrjef.
Ef hlutabrjef, sem hljóða á nafn, eru í hvrjun stimpluð sem handhafabrjef, eru framsöl þeirra stimpilfrjáls.
Framsöl hlutabrjefa, sem gefin hafa verið út áður en lög þessi öðlast
gildi, stimplast með 3°/oo, ef þau hljóða á handhafa eða eru framseld til handhafa, en ella með 1° oo. Ef slík hlutabi jef eru í eitt skilti stimpluð með 5O/oo,
eru þau eftir það stimpilfrjáls, þótt framseld sjeu.
25. gr.
Ef hlutahrjef hljóðar eigi um ákveðna Ijárhæð, heldur um hluta af
stofnfjenu, skal í brjefinu getið þeirrar fjárhæðar, sem telja verður að hlutabrjefið sje vert, og ákveða stimpilgjaldið eftir því.
26. gr.
Hlutabrjef í fjelögum með breytilegri fjelagatölu, eða breytilegum
höfuðstól, stimplast eins og segir í 24. gr., þótt Ijelagsmenn sjeu persónulega
ábyrgir. Hið sama er um hlutabrjef persónulega óábyrgra manna i fjelagi, þar
sem sumir eru persónulega ábyrgir.
27. gr.
Fjelagssamningar stimplast með Va’/o af því fje, sem í fjelagið er lagt,
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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ef persónuleg ábyrgð er fyrir fjenu, ella er samninguriiin athnpilfijáls, með
þcirri undantekningu, sem í 26. gr. segir.
28. gr.
Ef fasteign eða skip er afsalað fjelagi, skal jafnan greiða gjald það, er
ræðir um i 17. gr., hvort sem persónuleg ábyrgð er fyrir skuldum Qelagsins
eða eigi, og hvort sem afsalið er sjerstakt eða í fjelagssamningi eða öðrum
samningi.
29. gr.
Nú hljóðar fjelagssamningur eigi um nein fjárframlög, og skal þa stimpla
hann með 10 kr.
Nú leggur fjelagi fram persónulega vinnu, en annar peninga, og skal
þá vinnan metin jöfn framlaginu, og því lægsta, ef framlög eru fleiri og ójöfn.
Nú leggur fjelagi fram bæði peninga og vinnu og annar aðeins vinnu,
og skal þá stimpla samninginn með 10 kr., auk gjalds af fjárframlaginu, eftir
fyrirkomulagi fjelagsskaparins.
30. gr.
Framsöl einstakra meðlima á rjettindum sínum í fjelaginu eru stimpilskyld, ef fjelagssamningurinn var stimpilskyldur, en ella eigi.
31. gr.
Skuldabrjef og tryggingarbrjef stimplast með 3°/oo, ef skuldin ber vexti
og er trygð með veði eða ábyrgð, en annars með l°/oo, og telst brot úr þúsundi heilt þúsund, ef brjefið er yfir 1000 kr.
Skuldabrjef, sem ekki nema meiru en 200 kr., eru stimpilfrjáls, þegar
skuldin ber eigi vexti og engin trygging er sett.
32. gr.
Ef veðrjettur er stofnaður eða trygging er sett fyrir væntanlegri eða
óákveðinni skuld, skal reikna stimpilgjaldið eftir þeirri upphæð, sem frekast
er ætlast til að tryggja.
33. gr.
Þegar skuld er endurnýjuð með nýju brjefi (novatio) eða skuld er
færð yfir á annars manns nafn (delegatio), greiðist helmingur gjalds þess, er í
31. gr. segir.
34. gr.
Framsal á skuld stimplast eftir reglunum í 31. gr.
35. gr.
Víxlar og samþyktar ávísanir, nema tjekkar, stimplast eins og hjer
segir:
200 kr. eða minna með

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

20 au.
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—
—
—
Ef fjárhæðin
eða broti úr þúsundi.
Endurnýjaður
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200— 400 kr. með ....................... 40 au.
400- 600 — — ....................... 60 —
600- 800 — — ..................... 80 —
800—1000 — —
1 kr.
er hærri, skal stimpla skjöl þessi með 1 kr. af þúsundi
víxill telst nýr vixill.

36. gr.
Nú hljóðar víxill eða samþykt ávisun um borgun í erlendri mynt, og
reiknast þá stimpilgjaldið eftir bankagangverði þeirrar myntar hjer á landi á
þeim tima, er stimplun fer fram.
37. gr.
Ef veð eða ábyrgð er áskilin i víxli,stimplast hann eins og veðtrygtskuldabrjef.
Framsöl á víxlum og samþyktum ávísunum eru eigi stimpilskyld.
Ef skjal fullnægir eigi kröfum löggjafarinnar um víxla, stimplast það
sem skuldabrjef.
38. gr.
Lífsábyrgðarskírleini stimplast með einum af þúsundi eða broti úr þúsundi
af lífsábyrgðarfjárhæðinni.
Brunaábyrgðarskírteini stimplast með 25 au. af þúsundi eða broti úr
þúsundi.
Sjóvátryggingarskírteini stimplast með 10 au. af þúsundi eða broti úr
þúsundi.
Gjald það, er ræðir um i þessari grein, greiðist hvort sem tryggingin fer
eftir samningi um ákveðinn eða óákveðinn tima, án þess að sjerstakt skírteini
sje gefið út vegna hverrar áhættu fyrir sig. Hið sama er, ef tryggingarsamningur er gerður með brjefaskiftum, innritun í viðskiftabækur eða á annan hátt.
Skirteini þau, er um getur í þessari grein, stimplast um leið og þau eru
gefin út eða afhent hinum trygða eða umboðsmanni hans.
Stjórnarráðið getur sett nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar. Það
hefir og heimild til að gera samninga við vátryggingarfjelög um greiðslu stimpilgjalds á ákveðnum tímum, t. d. við áramót, gegn eftirliti eða tryggingum í
bókfærslu, er stjórnarráðið telur nægja.
Stjórnarráðið hefir enn fremur heimild til að undanþiggja stimpilgjaldi
einstakar tegundir trygginga, ef sjerstök ástæða þykir til.
39. gr.

Leigusamningar um skip, hús, jarðir og lóðir stiinplast með 25 au. af
hverju hundraði eða broli úr hundraði, sem leigan nemur.
Ef leigusamningurinn gildir um óákveðinn tima, telst gjaldið af ársleigunni tífaldri. Ef hann skal gilda æfitíð leigjanda, telst gjaldið einnigaf ársleigunni tífaldri, og eins er þótt samningurinn skuli einnig gilda meðan ekkja
hans lifir.
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Samningur uni leigu á skipi til ákveðinnar ferðar eða íerða telst gilda
ákveöinn tíina.
Erfðafestubrjef, sem eigi veita heimild til að selja og veðsetja, stimplast
samkv. þessari gr.
40. gr.
Kaupmálar, sem gerðir eru á undan stofnun hjúskapar, stimplast með
5 kr., en kaupmálar, sem gerðir eru síðar, með 1/2°/o af þeirri fjárhæð, sem
það nemur, er eftir þeim skal vera sjereign annars hjónanna.
41. gr.
Eftirnefnd skjöl skal stimpla með föstu gjaldi:
a. Yfirlýsingar, sem eru þinglesnar eða skrásetfar, með 1 kr., ef þær falla
eigi undir nein ákvæði, sem nefnd eru að framan.
h. Útdrættir, afrit og vottorð, sem einstakir menn biðja um úr embættisbókum eða skjalasöfnum, með 50 au.
c. Nótarialvottorð og afrit eða útdrættir af nótaríalgerðum með 50 au.
d. Dómsgerðir eða rjettargerðir in forma frá undirrjetti með 2 kr., en frá
hæstarjetti með 5 kr. Þingsvitni með 1 kr., að undanteknum þingsvitnum
um slys eða verðlaun fyrir björgun frá druknun.
e. Kvaðning utan rjettar með 1 kr.
f. Tilkynning til innritunar i verslunarskrá með 20 kr. Tilkynning um prókúrn stimplast þó aðeins með 5 kr., ef sjerstök er. Tilkynning um að
firma sje hætt stimplast með 5 kr., en afturköllun prókúru með 2 kr.
Breytingar á skrásettum tilkynningum stimplast annars með 5 kr.
g. Beiðni um skrásetning vörumerkis með 20 kr., en beiðni um endurnýjun
með 10 kr.
h. Borgarabrjef til heildsöluverslunar með 500 kr., en horgarabrjef til smásöluverslunar með 100 kr.
i. Leyfisbrjef farandsala og umboðssala með 300 kr.
j. Skipstjóraskírteini með 10 kr.
k. Stýrimannsskirteini með 5 kr.
l. Vjelstjóraskírteini með 5 kr.
m. Sveinsbrjef með 4 kr.
n. Einkaleyfisbrjef með 100 kr., og undanþágur frá skilyrðum í slíkum brjefum með 50 kr.
o. Önnur leyfisbrjef, sem stjórnarráðið eða valdsmenn gefa út, með 10 kr.
p. Veitingabrjef fyrir embættum og sýslunum í þarfir ríkisins:
1) ef árslaun eru undir 1000 kr., með
2 kr.
2) — frá 1000—2000 kr., með 4 —
3) 8 —
------- 2000-3000 — —
4) — - 3000 - 4000 — — 12 —
5) —
—
4000kr.eðameira — 20 —
q. Skírteini um embættispróf við háskólann með 20 kr.
r. Löggiltar verslunarbækur nreð 5 kr.
s. Erfðaskrár, skjöl um dánargjafir og gjafarfa með 5 kr.
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t.

Skoðunargerðir og virðingargerðir, sem ekki eru um neiiia ákveðna fjárhæð, með 2 kr.
u. Mælingarbrjef skipa frá 12—30 smál. með 1 kr., frá 30—100 smál. með
2 kr., en stærri skipa með 5 kr.
Heimilt er ráðherra að gefa snauðum mönnum eftir gjald það, er um
ræðir undir staflið n. og o.

V.

Ýms ákvœði.
42. gr.
Þegar skjal er stimpilfrjálst vegna sambands þess við annað skjal, svo
sem afsal, þegar kaupsamningur er stimplaður, skal i binu stimpilfrjálsa skjali
visað til hins stimplaða og þess getið, hversu hátt það er stimplað. Ef þessu
er eigi fylgt og eigi lieldur er sannað fyrir þeim, sem hlut eiga að máli, að
skjal það, er stimpilfrelsinu veldur, sje löglega stimplað, ber að stimpla hið
siðara skjal eftir innihaldi þess. Auk þess varðar það sektum, eigi undir 5 kr.,
ef þess er eigi getið í óstimpluðu skjali, hvers vegna það sje stimpilfrjálst.
43. gr.
Á samrit og staðfest eftirrit stimplaðra skjala skal ritað, hversu aðalskjalið er stimplað, og varðar sektum, eigi undir 5 kr., ef út af er brugðið, og
er eigandi skjalsins og útgefandi sekir, ef um samrit er að ræða, en ef staðfest eftirrit er, þá eigandi þess og sá, er staðfesti eftirritið.
44. gr.
Skjöl, sem framsöl á eru stimpilskyld, má eigi gefa út til handhafa
eða framselja handhafa, og varðar sektum, ef út af er brugðið, eigi undir 10
kr. fyrir hvert skjal.
45. gr.
Ef stimpilskylt skjal er alls eigi stimplað, eða eigi nægilega stimplað,
fyrir hinn tiltekna tíma, varðar það, ef eigi er öðruvisi ákveðið í lögum þessum, sektum, er nema hinu vantanda stimpilgjaldi fimmföldu, þó eigi undir
2 kr. Auk þess greiðist hið vantandi gjald.
46. gr.
Útgefendur og móttakendur stimpilskyldra skjala bera, hvort sem þeir
koma fram í eigin nafni eða sem umboðsmenn annara, ábyrgð á rjettri
stimplun. Móttakendur skjala, sem ekki eru löglega stimpluð, geta leyst sig
frá sektaábyrgð með því að láta á sinn kostnað stimpla skjalið innan mánaðar frá móttöku þess, eða ef greiðsludagur er fyr, þá i síðasta lagi þann dag,
eða ef greiðsludagur er liðinn, þá þegar eftir móttöku þess. Móttakandi skjals,
sem þannig er ástatt um, þarf enn fremur, til þess að losna við sektaábyrgð,
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að tilkynna hlutaðeigandi yfirvaldi brot það, sem átt
lögum þessum.

hefir sjer stað

á

47. gr.
Það varðar sektum, eigi undir 100 kr., að gefa rangar skýrslur um
þau atriði, er máli skifta við ákvörðun stimpilgjalds. Sömu refsingu varðar,
ef maður neitar ranglega að hafa skjal í vörslum sinum, til þess að komast
hjá stimpilgjaldi eða sekt.
48. gr.
Sömu refsingu varðar, ef rangt vottorð er ritað á samrit eða eftirrit
skjals um stimplun frumrita.
49. gr.
Nú er skjal dagsett rangt, eða stimplun þess, og varðar það sömu
refsingu og segir í 47. gr., þegar þetta er gert til að leyna broti á stimpillöggjöfinni eða totvelda uppgötvun þess.
50. gr.
Hver, sem stælir eða falsar þau stimpilmerki, sem stjórnarráðið lætur
gera, samkvæmt 2. gr., skal sæta refsingu eftir 266. gr. hinna alm. hegningarlaga 25. júní 1869, þó þannig, að faugelsisrefsingu má beita, ef dómara þykir
ástæða til.
51. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í rikissjóð, og ber að innheimta
þær, ef á þarf að halda, með lögtaki. Ef þær nást eigi á þann hátt, afplánast
þær eins og lög mæla fyrir.
52. gr.
Fyrstu 10 árin eftir að lög þessi öðlast gildi, er stjórnarráðinu heimilt
að lækka sektir allar, samkvæmt Iögum þessum, og jafnvel láta þær falla alveg
burt, ef sjerstakar kringumstæður mæla með.
53. gr.
Allir opinberir starfsmenn, þar með taldir skiftaforstjórar, eru, að viðlagðri refsingu fyrir vanrækslu, skyldir til að hafa nákvæmar gætur á því, að
lög þessi sjeu haldin, með þvi að athuga skjöl þau, sem þeir, starfs síns vegna
eða á annan hátt, hafa með höndum eða sjá, og kæra til sekta, ef þeir komast eftir brotum. Eru þeir skyldir til, eftir því sem við verður komið, að
sleppa eigi skjölum þeim, sem brotin eru risin af, i hendur annara en þeirra,
sem málið heyrir undir að lögum.
Akvæð'i þessarar greinar gilda jafnt um frumrit skjala, samrit og staðfest eftirrit, eftir því sem við gelur átt, svo og enn fremur um óstaðfest eftirrit,
þegar þau ei u notuð þannig, að ætla niá, að notandinn votti samræmi þeirra
við frumritið, svo sem þegar eftirrit er lagt fram fyrir rjetti eða fylgir um-
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sóknum til stjórnarvalda, enda skal jafnan, er svo er ástatt, vera ritað á eftirritið, hvernig frumritið er stimplað,
54. gr.
Ef eigi er gætt fyrirmæla þessara laga um áritun á samrit og eftirrit
skjala um stimplun frumrits, og sá, er fyrir sök er hafður, getur eigi sýnt
frumritið, ber að stimpla samrit og eftirrit eins og það væri frumrit, nema
sannað sje eða álíta verði fullvíst, að frumritið haíi verið löglega stimplað.
55. gr.
íslandsbanki heldur stimpilfrelsi þvi, er hann hefir að lögum, og
Landsbanki íslands öðlast sömu ivilnanir. Bankavaxtabrjef veðdeildar Landsbankans eru stimpilfrjáls.
Þar sem ekki er annað ákveðið sjerstaklega, sker stjórnarráðið úr,
hvort ríkissjóður skuli greiða stimpilgjald af skjölum, er snerta hann.
56. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn
lögreglumál.
57. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.

(B. LIII, 15).
£<l.

675. LÖr

um seðlaútgáfu Islandsbanka, hlutafjárauka o. fl.
(Afgreidd frá Ed. 20. maí).
1. gr.
Til 31. okt. 1922 fer íslandsbanki með seðlaútgáfu í ríkinu, að undanteknum þeim 8/« miljónar, sem ríkissjóður gefur út af seðlum. Allir þeir seðlar,
sem bankinn gefur út, skulu málmtrygðir á þann hátt, sem fyrir er mælt i lögum
nr. 66, 10. nóv. 1905.
Hinn 31. okt. 1922 má bankinn ekki hafa i umferð meira en 8 miljónir
króna i seðlum.
2. gr.

Leyfistími bankans er á enda 31. des. 1933. Á tímabilinu frá 31. okt.
1922 til enda leyfistímans skal bankinn draga inn seðla sína alla með 1 miljón
króna árlega, þar til eftir eru 2Vs miljón króna, en þaðan af svo, að sem næst
jafnhá upphæð sje tekin úr viðskiftaveltu árlega til loka leyfistimans, 31. des. 1933.
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Stjórnarráðið setur nánari reglur um innkðllun seðlanna fyrir hvert ár.
Seðlaútgáfa sú, sem á þennan hátt losnar, hverfur á þessu tímabili til
ríkissjóðs, og skal fyrir 1. júní 1922 ákveðið með löguni, hversu seðlaútgáfu
þessaii skuli komið fyrir framvegis.
3. gr.

íslandsbanka er skylt að selja ríkissjóði með nafnverði það af gullforða
sínum, er hann þarf eigi til tryggingar eigin seðlum sínum, og má hann því eigi
láta neitt af forða þessum af hendi, nema hann hafi áður boðið hann til kaups
með áðurnefndu verði og ríkissjóður neitað að kaupa. Eigi má íslandsbanki
heldur á neinn annan hátt binda þennan forða þannig, að ríkissjóður geti eigi
fengið hann, er hann losnar úr seðlatryggingunni.
Allur gullforði bankans skal geymdur í Reykjavík og vera háður eftirliti
ríkisstjórnarinnar, samkvæmt þeim reglum, sem um það hafa gilt.

a.
b.

c.

eru

4- gr.
Bankinn skal greiða gjald í ríkissjóð eins og hjer segif
Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem
ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, en eigi annað gjaM.
Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum kr., greiðist 2°/o aukagjald
af þeim hluta 7. miljónarinnar, sem er ómálmtrygður eftir 1. gr., eða af
62,5°/o af þeim seðlum.
Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans af því,
sem fram yfir er, að svo mikln leyti sem það er eigi málmtrygt samkvæmt
1. gr., eða af 62,5°/° af þeim seðlum.
Gjald það, er ræðir um í b.- og c.-lið, telst eftir seðlum, sem í umferð
í lok hvers mánaðar, og greiðist gjaldið í ríkissjóð í hvers mánaðar Iok.

5- gr.
Hlutafje íslandsbanka skal auka um 1000/o, á þann hátt, að ríkisstjórnin
leggur hlutafjáraukann fram úr ríkissjóði, þegar er hún hefir látið fara fram nákvæma athugun á hag bankans, enda sjeu hlutafjárframlögin þá, að hennar dómi,
tiltækileg. Verð hlutabrjefa þeirra, sem ríkissjóður tekur, skal ákveðið af 5 mönnum, tveim kosnum af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, tveim
útnefndum af hluthöfum íslandsbanka, og oddamanni, sem liæstirjettur tilnefnir.
Takmarkanir á atkvæðum eflir hlutafjármagni skulu engar vera, að því
er hlutaeign rikissjóðs snertir.
6. gr.
Á meðan íslandsbanki hefir á hendi seðlaútgáfu, eða ríkissjóður ber ábyrgð
á skuldbindingum fyrir hann, skal ríkisstjórnin skipa tvo af þremur bankastjórum bankans.
7. gr.
Islandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sína, með
þeim fresti og á þann hátt, er stjórnarráðið samþykkir.
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Helmingur andvirðis þeirra hinna yngri seðla, sem eigi koma fiam að
lokum lil innlausnar, rennur í ríkissjcð.
Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátl, að sannað er,
hversu miklu nemur, og ríkissjóður á að bera skaðann, og er það þá saniiiingamál milli bankans og stiórnarráðsins, hversu fer um andvirði þeirra seðla.

8. gr.
Leyfisbrjef bankans frá 5. nóv. 1902 heldur gildi sínu, að því leyti sem
lög þessi breyta því eigi.

9. gr.
Með lögum þessum er úr giidi numin 2. gr. laga nr. 16, 18. maí 1920,
svo og önnur lagaákvæði, er fara i bága við þau.
10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, en falla úr gildi 30. sept. 1921, nema því
að eins, að hluthafafundir íslandsbanka verði þá búnir að gera þær ráðstafanir,
sem lög þessi áskilja.

(B. LXII, 5).
E(l

676. Eög

um heimild til lántöku fyrir ríkissjóð.
(Afgreidd frá Ed. 20. maí).

1. grStjórninni er heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs það eða þau lán, sem
nauðsyn er á til að greiða úr peningakreppu þeirri, sem mi er i landi, og, ef til
kemur, til að kaupa hluti í íslandsbanka.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Álþt. 1921. Á. (33. löggjafarþing).
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(B. I,VI, 16).
Md.

677. Frnmvarp

til laga um heimild handa rikisstjórninni til að hafa á hendi útflutning og
sölu sildar.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. grRíkisstjórninni heimilast að hafa á hendi sölu allrar síldar, sem verkuð er til útflutnings hjer á landi.
2. gr.
Rikisstjórnin getur skipað einn mann eða fleiri til þess að sjá um
sölu og útflutning sildar fyrir sina hönd, og sett með reglugerð eða reglugerðum nánari fyrirmæli um afhending sildar til útflutnings og annað, sem að
þessu lýtur, þar á meðal ákveða sektir fyrir brot gegn þeim.
3. gr.
Ríkisstjórnin afhendir eigendum söluverð síldar þeirrar, er hún selur,
jafnóðum og það greiðist. Þó skal draga frá söluverðinu allan þann kostnað,
sem rikisstjórnin hefir vegna útflutnings og sölu sildarinnar.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

(A. I, 16).
Wd.

67S. Lög

um hlutafjelög.
(Afgreidd frá Nd. 20. maí),
I. kafli.
Almenn ákvœði.
1- gr.
Hlutafjelag merkir i lögum þessum hvert það fjelag, sem stofnað er
með fjárframlögum, skiftum í fyrirfram ákveðna hluti, til þess að afla ágóða
til skiftingar með einhverjum hætti meðal fjelaga, cnda ábyrgist enginn þeirra
skuldir fjelagsins persónulega, heldur allir saman einungis með eignum þess.
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Þó taka lög þessi eigi til Qelaga með takmarkaðri ábyrgð, sem starfa í
þeim lilgangi að utvega fjelögum sínum hluli til notkunar eða koma afurðum
þeirra í verð eða bæta með öðrum hætti hag þeirra, enda sje starfsemi fjelagsins takmörkuð við fjelaga eina og arði skift með þeim eftir hlutdeild þeirra
i veltu fjelagsins einvörðungu.
Að því leyti sem sjerákvæði eru í lögum eða verða sett í lög um einslök hlutafjelög, þá. eru þau undanþegin fyrirmælum þessara laga.
2. gr.
Hlutafjelögum einum er rjett og skylt að hafa orðið »hlutafjelag« i heiti
sinu, eða skammstafanir úr því orði, er ekki orki tvímælis.

II. k a f 1 i.
Stofnun hlutafjelaga.
3. gr.
Nú vilja menn stofna hlutafjelag, og skulu þeir þá gera um það með
sjer skriflegan samning, er stofnsamuingur heitir, og skal í honum greina:
1. Heiti fjelags og heimilisfang.
2. I hvaða skyni fjelagið eigi að stofna.
3. Hversu mikið hlutafje sje ákveðið, hversu mikill hluti þess sje þegar fenginn, hvernig eigi að afla þess, sem ófengið er, með almennu útboði eða
hjá ákveðnum mönnum, upphæð hluta og hversu mikið liver stofnenda
leggi til.
4. Kostnað af stofnun tjelagsins, ef ætlast er til þess, að fjelagið greiði hann,
þar á meðal þóknun handa stofnendum sjáltum.
5. Hvort nokkrum hlutum í fjelaginu skuli sjerrjettindi fylgja eða livort
ákveðnum flokki eða stjett manna er áskilinn forgangsrjettur til að skrifa
sig fvrir hlutum í fjelaginu.
6. Hvort hlulhafar skuli sæta innlausn á hlutum sínum, ef til kemur.
7. Hvort skorður sjeu reistar við heimild hluthafa til framsals eða veðsetningar hlutabrjefa.
8. Hvort hlutabrjef skuli gefa út til nafngreinds manns eða til handhafa.
9. Hvort fjelagið eigi að taka við atvinnu annars manns eða eignum, og ef
svo er, þá með hvaða kjörum, hvernig andvirði þeirrar atvinnu eða eigna
sje ákveðið og hvort það skuli greiða með hlutum í fjelaginu eða með
öðrum hætti.
10. Hvort stofnendur áskilji sjer stöðu hjá fjelaginu eða önnur friðindi, hvort
stjórn þess eða skipulag að öðru leyti skuli verða með ákveðnum hætti.
Skjöl öll og samningar, er gerðir kunna að hafa verið vegna fjelagsstofnunarinnar, skulu fylgja stofnsamningi, annaðhvort í frumriti eða eftirriti,
staðfestu aí stofnendum eða notarius publicus. Sammæli manna um efni, er
fjelagsskapinn varða og eigi fylgja stofnsamningi með framanskráðum hælti, eru
fjelaginu óviðkomandi.
Frumvarp til samþykta handa Ijelaginu skal fylgja stofnsamuingi.
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4. gr.
Allir, sem undirskrifa slofnsamning, skulu taldir stofnendur fjelags.
Skulu þeir rita full nöfn, stöðu og heimili, svo að ekki verði um vilst.
Slofnendur mega ekki færri vera en 5. Peir skulu hafa lofað að leggja
fram eða lagt fram hluti í fjelaginu fyrir að minsta kosti 2000 kr. alls. Stofnendur skulu vera lögráðir menn, með óflekkað mannorð, fjár sins ráðandi og
að öðru levti þeim kostum búnir, er þeir skyldu hafa lögum samkvæmt til
þess að reka í sinu nafni atvinnu fyrirhugaðs fjelags eða til að eiga þær
eignir, sem fjelaginu er ætlað að eignast.
5. gr.
Nú leggja stofnendur einir, eða með þeim, er kynnu að hafa verið við
undirskrift stofnsamnings staddir eða síðar koma til, fram alt hlutafjeð, og má
þá stofna fjelagið, enda er því þá rjett að taka til starfa jafnskjótt sem samþyktir þess eru löglega settar og skrásetning þess hefir farið fram. Ella verður
hfutafjelag stofnað að eins að því tilskild'u, að hlutafjeð fáist.
6. gr.
Stofnendur skulu kveðja alla þá á fund, sém lofað hafa fjárframlögum til fjelagsins. Á fundi þessum má setja fjelaginu samþyktir, en ekkert má
í þær setja, er brjóti bág við stofnsamning, nema honum sje jafnframt brevtt
i samræmi við það. Þá skal og kjósa stjórn og endurskoðendur, nema samþyktir áskilji fyrsta hluthafafundi kjör þeirra. Þeir einir eru bundnir við
ákvarðanir fundar þessa, sem hann hefir verið boðaður, eða hafa sótt hann
eða siðar samþykt þær. Þó er enginn bundinn við breytingar á stofnsamningi, nema hann hafi goldið jákvæði við þeim.
7. gr.
Nú er almenningi veittur kostur á því að skrifa sig fyrir hlutum í fjelagi, og skal það þá gera með opinberri augtysingu (boðsbrjefi).
1 boðsbrjefi skal greina:
1. Nákvæmt ágrip af stofnsamningi, sbr. 6. gr.
2. Ákvæði samþvkta, ef gerðar hafa verið, um atkvæðisrjett hluthafa.
3. Hverjir sjeu stjórnendur fjelags og endurskoðendur, ef þeir hafa þegar verið
kosnir, sbr. 6. gr.
4. Hversu mikið af hlutafje sje þegar fengið og hversu miklu eigi að safna
með þessum hætti.
5. Hver upphæð hluta sje og gengi.
6. Hvar og hversu lengi kostur sje að skrifa sig fyrir hlutum og hvaða
ákvæði sjeu sett þar um að öðru Ieyti.
7. Hvernig með skuli fara, ef fram kynni að verða lagt meira fje en ákveðið
var að safna.
8. Hvernig birta skuli árangur af hlutafjársöfnun.
9. Hvar og hve nær stofnsamningur, samþyktir fjelagsins og önnur skjöl sjeu
til sýnis.
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8. gr.
Eigi má lengri tími en 6 niánuðir, talið frá dagsetningu boðsbrjefs,
ganga til að safna þvi hlutafje, sem lægst er tiltekið í boðsbrjefi samkvæmt 7.
gr. Innan 2 mánaða frá því er hlutafjársöfnun er lokið, skal birta árangurinn.
Ef eigi fást loforð um framlög þess hlutafjár, er lægst var tiltekið í
boðsbrjefi, áður en áskriftarfrestur er liðinn, þá eru öll loforð um hlutaframlög úr gildi fallin. Og eigi er áskritanda þá skylt að greiða að neinu leyti
kostnað, nema svo hafi verið tilskilið í boðsbrjefi. Ef hann hefir þegar greitt
eilthvað, er það afturkræft með sparisjóðsvöxtum frá greiðsludegi.
Nú fást loforð um framlög þess hlutafjár, er lægst var tiltekið i boðsbrjefi, áður liðinn sje áskriftarfrestur, og er þá rjett að halda áfram hlutafjársöfnun 4 mánuði hina næstu, uns það hlutafje er fengið, er hæst var tiltekið í stofnsamningi.
9. gr.
Nú hefir hlutafjársöfnun tekist, og skulu þá stofnendur eða stjórn,
ef hún hefir þegar verið skipuð, boða, svo fljótt sem unt er, áskrifendur til
fundar. A þeim fundi skal ákveða stoínun fjelagsjns til hlítar. Fjelagið er þá
löglega stofnað, nema fundarmenn, er ráða yfir helmingi hlutafjár eða meira,
felli tillögu i þá átt. Fer þá um rjett áskrifenda samkvæmt 8. gr. 2. málsgr.
Nú er fjelag löglega stofnað, og skal þá setja því samþyktir og kjósa
stjórn og endurskoðendur, nema það liafi þegar verið gert, sbr. 6. gr. Ákvæði
6. gr. gilda hjer, að þvi leyti sem þau eiga við.

III. kafli.
Skrásetning hlutafjelaga.
10. gr.
Eigi má hlutafjelag taka til starfa fyrr en það hefir verið skrásett lögum samkvæmt. Fyrr getur það eigi heldur öðlast rjettindi á hendur öðrum
mönnum með samningum, nje þeir á hendur því, sbr. þó 20. gr.
Eigi má skrásetja hlutafjelag fyrr en:
1. Fengin eru lofcrð um framlög hlutafjár þess, er lægst var tiltekið i stofnsamningi, eða boðsbrjefi, ef opinbert hlutaútboð hefir verið haft.
2. Fjelagið er löglega stofnað samkvæml 5. eða 9. gr.
3. Fjórðungur Iofaðs hlutafjár er greiddur.
Tilkynna skal fjelag til skrásetningar á mánaðarfresli eftir að það er
löglega stofnað. Tilkynningarskyldan hvílir á stjórn þess.
H. gr.
Skrásetningu hlutafjelaga annast lögreglustjóri, þar sem heimili fjelags
er, sbr. 13. gr. Hlutafjelög skal skiá i sjerstaka skrá (hlutafjelagaskrá). Atvinnumálaráðherra setur ákvæði um skipulag hlutafjelagaskráa.
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12. gr.
Atvinnumálaráðherra lætur gera eyðublöð undir tiikynningar til skrásetningar, og skal þær allar rita á þau eyðublöð.
í tilkynningu skal greina:
1. Heiti fjelagsins.
2. Heimili þess og varnarþing. Ef það hefir útibú eða setur það síðar, þá
skal einnig tilkynna það samkvæmt 11. gr.
3. Tilgang fjelagsins.
4. Dagsetning samþykta þess.
5. Full nöfn, stöðu og heimili stofnenda.
6. Full nöfn, stöðu og heimili stjórnenda og framkvæmdarstjóra.
7. Hver eða hverjir hafa heimild til að skuldbinda fjelagið með samningum,
þar á meðal ef að eins tveir eða íleiri stjórnendur hafa þá heimild í
sameiningu, og hvernig undirskriftum sje hagað.
8. Upphæð hlutafjár og greining þess í hluti.
9. Hvort hlutaíjársöfnun sje lokið eða hvort hún haldi áfram.
10. Hversu tnikið sje greitt af hlutafje og hve nær það sje kræft, sem ógreitt er.
11. Hvort hlutabrjef eigi að hljóða á nafn eða handhafa.
12. Hvort nokkrum hlutum fylgi sjerrjettindi.
13. Hvort nokkrir hluthafar skuli skyldir að þola lausn á hlutum sinum.
14. Hvort nokkrar hömlur sjeu lagðai á meðferð hluthafa á hlutabrjefum sinum.
15. Ákvæði samþykta urn atkvæðisrjett hluthafa.
16. Hvernig boða skuli hluthöfum fundi eða birfa þeim aðrar tilkynningar.
Tilkynningu skal fylgja:
a. Eftirrit af stofnsamningi með fylgiskjölum.
b. Ettirrit af boðsbrjefi, ef það hefir verið gefið út.
c. Samþyktir fjelagsins í 2 eintökum.
d. Sönnun fyrir því, að stofnendur og stjórnendur fullnægi Iögmæltum
skilyrðum.
Þeir, sem heimilt er að rita firma, skulu sýna með eigin hendi, hvernig
undirskriftum sje hagað.
13. gr.
í lögsagnarumdæmi, þar sem hlutafjelag setur útibú, skal einnig skrásetja fjelagið. í tilkynningu, sem komin skal vera til lögreglustjóra þegar útibúið tekur til starfa, skal, auk þess er i 12. gr. segir, geta þess, hver eða
hverjir stýri útibúi og skuldbindi fjelagið vegna þess. Ef aðalskrifstofa og útibu
er i sama lögsagnarumdæmi, skal að eins tilkynna, að útibúið sje sett og hver
skuldbindi fjelagið vegna útibúsins.
14. gr.
Nú verður samþyktum hlutafjelags breytt eða breyting verður að öðru
leyti á þvi, sem tilkynt hefir verið til skrásetningar, og skal þá tilkynna breytinguna innan mánaðar frá því er hún varð, ásamt sönnun fyrir lögmæti
hennar. Eigi þarf þó að tilkynna bústaðaskifti, nema maður taki sjer bólfesfu
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ntanlands. Ef hlutafjelag skiftir um heimilisfang, skal það og eigi tilkynna,
nema það flytjist i annað lögsagnarumdæmi, enda skal þá skrásetja það þar.
15. gr.
Fylgja skulu lögboðin gjöld tilkynningu.
Nú vantar greinargerð í tilkynningu um einhver þau atriði, sem í 12.
gr. getur, eða lögboðin fylgiskjöl, eða henni er áfátt að öðru leyti, og skal lögreglustjóri þá synja skrásetningar, en birta skal hann það tilkynnanda svo
fljótt sem kostur er á. Rjett er tilkynnanda að bera málið undir atvinnumálaráðherra, en heimilt er honum samt sem áður að leita úrlausnar dómstóla um það.
lð- gr.
Nú telur einhver rjetti sínum hallað með skrásetningu hlutafjelags, og
er honum þá rjett að bera það mál undir dómstóla, enda hafi hann birt
stjórn fjelagsins dómstefnu innan 6 mánaða, talið frá lokum þess mánaðar, er
skrásetning fór fram. Ef aðili æskir þess, þá skal skrá kauplaust athugasemd
um málsúrslit í hlutafjelagaskrá og birta siðan samkvæmt 17. gr.
17. gr.
Lögreglustjóri skal birta tafarlaust og á kostnað tilkynnanda það, sem
skrásett hefir verið, í Lögbirtingablaðinu. Tilkynning skal öll sett í auglýsingu,
en fylgiskjöl eigi.
Atvinnumálaráðherra lætur birta í B-deiId Stjórnartíðinda um árslok
hver skrá yfir allar tilkynningar, sem auglýstar hafa verið á árinu.
18. gr.
Um firmu hlutafjelaga fer samkvæmt ákvæðum firmalaganna.
Sama er um varnarþing, stefnubirtingu og stefnufrest í málum á hendur fjelagi.
19. gr.
Það, sem skrásett hefir verið og birt samkvæmt 17. gr. 1. málsgr.,
skal telja manni kunnugt, nema atvik sjeusvovaxin, að telja megi hann hvorki
hafa haft vitneskju um það nje að til þess verði ætlast af honum.
Nú hefir birting samkvæmt 17. gr. 1. málsgr. eigi fram farið, og hefir
tilkynningin þá eigi þýðingu gagnvart öðrum en þeim, er sannanlega höfðu
vitneskju um hana.

IV. kafli.
Um hlutafje, hlutabrjef o. fl.
20. gr.
Hver, sem hefir skrifað sig fyrir hlut, er skyldur að greiða hann á
gjalddaga, sbr. þó 8. gr. 2. málsgr. Ef brestur vcrður á þessu, ber honum að
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svara 6% ársvöxtum af því, sem eigi er rjett greitt, frá gjalddaga til greiðsludags. Stofnendur eða stjórn fjelags, el' bún er skipuð fyrir gjalddagn hlutafjár,
eru rjettir sækjendur þessa máls, enda má sækja það fyrir geslarjelli á beimilisvarnarþingi fjelagsins, sbr. 3. gr. 1. tölul., 7. gr. 1. tölul. og 12 gr. 2. tölul.
Nú telur áskrifandi rjetti sínum ballað, og getur hann þá böfðað mál
á hendur stofnendum eða stjórnendum, ef stjórn er skipuð, með sama hætti
sem i 1. málsgr. segir.
21. f?r.

Stjórn hlutafjelags, eða stofnendur, þar til er stjórn er skipuð, eða umboðsmenn þeirra gefa út bráðabirgðaskírteini fyrir greiddu hlutafje. Bráðabirgðaskírteini skal greina:
1. Nafn og heimili fjelags.
2. Upphæð hluta, er áskrifandi hefir lofað, hvað greitt sje, hvað eftir standi
og hve nær það megi heimta.
Þess skal enn fremur geta i skírteini, ef ákveðið hefir verið:
a. Að sumum hlutum skuli fylgja einhver forrjettindi.
b. Að hluthöfum skuli skylt að þola lausn á hlutum sinum.
c. Að hömlur sjeu lagðar á meðferð bráðabirgðaskírteina og hlutabrjefa.
Skrá skal halda yfir bráðabirgðaskirteini samkvæmt 23. gr., eftir því
sem við á.
22. gr.
Hlutabrjef má ekki gefa út fyrr en fjelag er skrásett og hlutur að
fullu greiddur.
í hlutabrjefl skal greina:
1. Nafn og heimili fjelags.
2. Upphæð hlutar.
3. Þau atriði, er í 21. gr. 2. tölul. a-c segir, að því leyti sem við á.
4. Dagsetning samþykta.
5. Tölu (númer) brjefsins.
Stjórnendur skulu allir setja nöfn sin undir hlutabrjef. Eiginhandarnöfn, að minsta kosti 3, skulu vera undir hverju hlutabrjefl.

og
1.
2.
3.
4.
5.
6.

23. gr.
Stjórn fjelags skal halda skrá yfir hlutabrjef í framhaldandi töluröð,
skal þar greina :
Útgáfudag hvers hlutabrjefs.
Til handa hverjum hlutabrjef var útgefið, ef það var gefið út til nafngreinds manns, fjelags eða stofnunar.
Nafnverð brjefs.
Eigandaskifti, ef þau hafa verið tilkynt.
Forrjettindi, er kunna að fylgja brjefi, svo og ef eigandi þess skal standa
að baki öðrum hluthöfum.
Þær breytingar, er verða kunna á skiftum fjelags og eiganda brjefsins,
svo sem ef ógildingardómur er fenginn á brjefi, ef fjelagið levsir brjef
til sin o. s. frv.
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24. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið að auka hlutafje eða heimilað
stjórninni að gera það. Þó má stjórnin, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi,
bjóða út hlutafjárauka, að áskildu samþvkki hluthafafundar.
25. gr.
Nú er almenningi veittur kostur á því að skrifa sig fyrir hlutum samkvæmt 24. gr., og skal stjórn fjelagsins þá undirrita hoðsbrjefið. í þvi skal
vera greinargerð um þau atriði, sem í 3. gr. 5.-9. tölul. og 7. gr. 1.—9. tölul.
segir, um það, hvort eldri hluthöfum sje áskilinn forgangsrjettur til áskriftar
og annað, sem ákveðið kann að hafa verið um hlutafjáraukann.
Akvæði laga þessara um hlutafjársöfnun og skifti fjelags og áskrifenda
gilda eftir því sem við á.
26. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið minkun hlutafjár.
Ef hlutafje á að minka um helming eða minna og niðurfærslan veldur því, að greiða þarf verð hluta af eignum fjelags eða áskrifendur verða
leystir undan greiðslu á lofuðum hlutafjárframlögum, enda sje það ekki skvlt
eftir löglegri fjelagssamþvkt, tilkyntri 12 mánuðum áður hlutafjárminkun sje
samþykt, þá skal stjórn fjelagsins birta i Lögbirtingablaðinu áskorun, með 6
mánaða fyrirvara, til lánardrottna fjelagsins um að lýsa kröfum sinum áður
freslur sá sje liðinn. Eigi má greiða hluthöfum nje leysa áskrifendur undan
greiðsluskyldu fvrr en skuldalýsingarfrestur er liðinn nje heldur fyrr en viðurkendar eindagaðar kröfur eru greiddar og trygging sett fyrir greiðslu á óeindöguðum eða ósamþvktum kröfum. Nú skilur menn á um trvggingu, og
skulu þá dómkvaddir menn meta, enda skulu aðiljar hlita því mati.
Atvinnumálaráðherra getur veitt undanþágu frá ákvæðum 2. málsgr.,
enda sje sannað, að fjelagið eigi fyrir skuldum á því bili, sem hlutafjárminkun
er lokið.
Fjelagsstjórnin skal kveðja hluthafa, með auglý’singu í Lögbirtingablaðinu
og með árs fyrirvara, til að gefa sig fram með hlutabrjef sín eða bráðabirgðaskírteini, til þess að færa hluti niður, taka við greiðslu þeirra eða skifta um
hlutabrjef. Að fresti loknum getur stjórnin lýst þau hlutabrjef og bráðabirgðaskírteini ógild, sem eigi hafa fram komið, enda skal sú ákvörðun þegar auglýst í Lögbirtingablaðinu. Sá, er gefur sig fram með hlutabrjef eða bráðabirgðaskírteini með formrjettri heimild innan 10 ára frá lokum framvísunarfrests, fær þó greitt nafnverð þeirra. Ef draga skal út til innlausnar ákveðna
tölu brjefa, þá skal notarius publicus hafa eftirlit með útdrættinum, og auglýsa
skal það þegar í Lögbirtingablaðinu, hvaða brjef hafi verið út dregin. Innan
mánaðar frá lokum framvísunarfrests skal gefa út n<’ hlutabrjef, ef hlutafjárminkun gerir útgáfu þeirra nauðsynlega.
Ef eigandaskifti verða að ógiltu, útdregnu eða niðurfærðu brjefi, eftir
að það hefir verið löglega auglýst, á eigandi þess að eins rjett til þess að
taka við og kvitta fyrir fjárhæð þeirri, sem greidd kann að verða samkvæmt
4. málsgr., og til að taka við nýju brjefi, ef því er að skifta.
Alþt, 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Nú greiðir stjórnin verð hluta, eða leysir menn undan greiðsluskyldu
gagnslætt fyrirmælum 2. málsgreinar, sbr. 3. málsgr., og ábyrgjast þá stjórnendur,
einn fyrir alla og allir tyrir einn, skuklir fjelagsins, að þvi leyti sem þvi nemur,
sem greitt var og leyst var undan að gieiða. Hluthafa er og skylt að skila því
aftur, sem hann hefir við tekið, og að greiða það, er hann var leystur undan
að gjalda, gagnstætt ákvæðum 2. málsgreinar, sbr. 3. málsgr. Sök á hendur
stjórnendum eða hluthafa má sækja fyrir gestarjetti á varnarþingi tjelagsins.
Nú brýtur fjelagsstjórn fyrirmæli 2. málsgr., og er þá söm ábyrgð hennar
gagnvart hluthata sem áður var mælt, enda má sömu meðferð hafa á sök.
27. gr.
Ákvörðun um minkun hlutafjár skal tilkynna til skrásetningar þegar
eltir að hún hefir verið gerð. Tilkynningu um íramkvæmd hlutafjárminkunar
skal fylgja sönnun fyrir þvi, að svo hafi verið með farið sem í 26. gr. er mælt.
28. gr.
Hlutafjelag má ekki taka hlutabrjef sjálfs sín eða bráðabirgðaskírteini
til tryggingar, eða lána út á þau.
Eigi má hlutafjelag eiga sjálft meira en lO°/'o af greiddu hlutafje sínu,
nema atvinnumálaráðherra leyfi. Árlega skal tilkynna til skrásetningar eign
fjelags í hlutabrjefum sjálfs sín, enda skal sú eign greind á sjerslökum lið í
efnahagsreikningi þess.
Fjelagsstjórnin fer með atkvæði fyrir þá hluti, er í 2. málsgr. segir,
nema öðruvísi sje um mælt i samþyktum fjelagsins.
29. gr.
Nú glatast bráðabirgðaskírteini eða hlutabrjef, og má þá tá það ógilt
með dómi lögum samkvæmt. í samþyktum hlutafjelags má heimila fjelagsstjórninni að gefa út nýtt bráðabirgðaskirteini eða hlutabrjef, í stað glataðs, ef
fjelagsstjórnin telur nægar sönnur færðar á, að skírteinið eða hlutabrjefið hafi
eyðilagsl, enda nemi upphæðin ekki meiru en 200 kr.
Ef hlutabrjef eða bráðabirgðaskirteini skemmist, en þó verður eigi
vilst um tölu skjalsins og efni, getur handhafi fengið nýtt brjef í staðinn á
sinn kostnað, enda skili hann því, sem skemt var.

V.

kafli.

Um stjórn hlutafjelaga, hluthafafundi o. fl.
30. gr.
Hluthafafundur hefir æðsta vald í málefnum fjelags, með þeim hætti,
sem lög ákveða og samþyktir þess.
Halda skal reglulegan hluthafafund einu sinni ár hvert (ársfund). Þar
að auki getur fjelagsstjórn boðað til hluthafafundar (aukafundar) hve nær sem
henni þvkir þess þörf. Enn fremur er stjórn skylt að boða til aukafundar, ef
hluthafar, sem ráða yfir fimtungi hlutafjár, nema öðruvísi segi i samþvktum,
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krefjast þess skriflega o« greina fundarefni. Nú hefir sljórn ekki boðað fnnd
innan 14 daga eftir að henni barst krafan, og geta hluthatar þá sjálfir gert það.
Dagskrá skal jafnan greina i fundarboði.
A ársfundi skal ávalt leggja fram endurskoðaða reikninga fjelags fyrir
umliðið reikningsár og taka ákvörðun um þá. Þá skal og kjósa stjórn, 3 menn
eða fleij i, og 2 eða fleiri eridurskoðendur reikninga fjelagsins.
31- gr.
Hluthafafundir eru lögmætir, ef 3 hluthafar hið fæsta eða umboðsmenn þeirra sækja fund, nema samþyktir fjelags mæli öðruvísi.
Afl atkvæða ræður á hluthafafundum, nema öðruvísi sje kveðið á í
samþyktum. Enginn hluthafi getur þó farið með meira en ’/6 samanlagðra atkvæða í fjelaginu. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:
a. Að skylda hluthafa til þess að leggja fram fje eða annað í fjelagsþarfir
fram yfir skuldbindingar sínar.
b. Að skylda hluthafa til að þola lausn á hlutum sínum að einhverju
leyti eða öllu, nema fjelagi sje slitið eða hlutafje löglega fært niður.
c. Að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sinum.
d. Að ákveða, að áskrifendur hafi fyrirgert rjetti sínum til þess að fá hluti,
fyrir það að greiðsludráttur hefir orðið af þeirra hendi á nokkrum
hluta þess, sem þeir hafa lofað.
e. Að breyta tilgangi fjelagsins að verulegu leyti.
t. Að breyta ákvæðum samþyktanna um atkvæðisrjett, um forrjettindi,
sem hlutum í fjelaginu fylgja, eða hlutdeild manna í þvi eða jafnrjetti
hluthafa sín á milli, enda sje slikt eigi áskilið í stofnsamningi.
32. gr.
Engan má kjósa i stjórn hlutafjelags, nema hann eigi hlut i fjelaginu,
sje lögráður, hafi óflekkað mannorð, sje fjár sins ráðandi og fullnægi lögmæltum skilyrðum til þess að reka i sinu nafni þá atvinnu, sem fjelagið rekur eða ætlar að reka, og til þess að mega eiga þær eignir, sem fjelagið á eða
ætlar að eignast.
Fjelagsstjórn fer með málefni fjelagsins milli hluthafafunda. Hún ræður framkvæmdarstjóra, einn eða fleiri, hefir umsjón með rekstri atvinnunnar,
gerir reikningsskil og skuldbindur fjelagið, all samkvæmt lögum og samþyktum fjelagsins.
v
’
33. gr.
Gera skal reikning vfir tekjur og gjöld hlutafjelags ár hvert og efnahagsreikning svo tímanlega, að hann verði endurskoðaður áður en ársfundur
er haldinn.
Hluthöfum má að eins úthluta þeim hreinágóöa, sem eftir verður,
þegar afskrifað hefir verið og lagt til hliðar svo mikið, sem í samþyktum fjelags greinir, og eftir að unninn er upp reikningshalli, er vera kann frá
fyrra ári.
Ef fjelag á sjóð eða sjóði, ætlaða til að vinna upp tap, má nota þá til
þess, enda þótt tekjuafgangur verði á reikningsárinu. Sömuleiðis má hafa sjer-
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staka sjóði til tryggingar greiðslu arðs af hlutunum, er illa gengur, og það
þó að reikningshalli verði.
34. gr.
Endurskoðendur mega ekki vera í stjórn fjelagsins. Þeir skulu vera
lögráðir, með óflekkað mannorð og fjár síns ráðandi. Þeim er skylt að sannprófa það, að reikningunum beri saman við bækur fjelagsins, enda eiga þeir
aðgang að öllum bókum og skjölum fjelagsins, og er stjórn þess skylt að veita
þeim allar upplýsingar, sem þeim eru nauðsvnlegar til staría síns.
35. gr.
Nú fellir ársfundur tillögu um að samþykkja reikninga, og getur hann
þá þegar ákveðið, að n<' endurskoðun skuli fram fara og hverjir skuli framkvæma hana. Að þeirri endurskoðun lokinni skal boða til hluthafalundar af
nýju, og skal hann taka ákvörðun um reikningana.
Aðalniðurstöðu reikninga ár hvert skal tilkvnna til hlulafjelagaskrár
og skrásetja.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
’

36. gr.
í samþyktum fjelags skal greina:
Nafn fjelags og heimili.
Tilgang þess.
Hlutafje og skifting þess í hluti, og, ef því er að skifta, um skyldu hluthafa til að þola lausn á hlutum, ákvæði um forrjettindahluti, hvort hlutabrjef skuli hljóða á nafn og hvort hömlur sjeu lagðar á meðferð hluthafa
á þeim.
Reikningagerð og skifting arðs.
Um stjórn fjelagsins.
Um framkvæmdarstjóra og skipun hans eða þeirra.
Um endurskoðendur.
Um tilkynningar til fjelaga, hluthafafundi, atkvæðisrjett hluthafa og fundarsköp.
Um fjelagsslit.
Hvernig samþyktum megi breyta,

37. gr.
Nú telur hluthafi ályktun hluthafafundar ólögmæta, og er honum þá
rjett að krefjast þess, að hún verði ónýtt með dómi, en birt skal hann hafa
dómstefnu fvrir stjóm fjelags innan 3 mánaða eftir að ályktun var gerð. Dómsúrslit skal stjórnin þegar tilkvnna til skrásetningar, hvort sem dórni hefir verið
áfrýjað eða ekki.
Ákvæði 1. málsgr. um málshöfðunarfrest gildir ekki um akvarðanir
hluthafafundar samkvæmt 31. gr. 2. málsgr. a—f.
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VI. kafli.
Um fjelagsslit o. fl.
38. gr.
Slíta skal hlutafjelagi, ef hluthafar verða færri en 5, nema úr sje bætt
innan 3 mánaða eftir að fjelagsstjórn fjekk vitneskju um þetta. Ef fjelagi er
haldið áfram að þessum fresti liðnum, ábyrgjast þeir, er visvitandi um
ástandið gerðu saman samning fyrir hönd fjelags, allir fyrir einn og einn
fyrir alla, efndir hans, auk fjelagsins.
Jafnskjótt sem fjelagssljórn kemst að raun um, að svo er ástatt, sem i
1. málsgr segir, ber henni að kveðja til hluthafafundar. Skal þá taka ákvörðun um fjelagsslit eða breytingar til að koma fjelaginu í löglegt horf. Ef eigi
hefir verið úr bætt eða skilanefnd kosin á þeim tíma, sem fyrir segir, eða fjelagsbú fengið skittarjetti til meðferðar, skal stjórnin fá skiftarjetti fjelagsbúið í
hendur til opinberra skifta.
Akvæði greinar þessarar eiga þó ekki við, ef annað fjelag, eða önnur
fjelög, sem lög þessi taka til, verður eigandi að öllum hlutabrjefum fjelagsins,
en í gjalddaga eru þá þegar fallnar allar kröfur á hendur fjelagi, er rennur
þannig saman við annað fjelag.
39. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið fjelagsslit, nema fjelag megi ekki
halda áfram eða bú þess sje tekið til gjaldþrotaskifta. Hluthafafundur getur
annaðhvort afhent fjelagsbúið skiftarjetti til meðferðar eða kosið einn mann
eða tleiri (skilanefnd) til þess að fara með mál fjelagsins meðan á fjelagsslitum stendur, og löggildir dómsmálaráðherra skilanefndarmenn. Skilanefnd
kemur i stað stjórnar fjelagsins og hefir samskonar vald og skyldur, að því
leyti sem við á, en sett getur hluthafafundur þá frá starfanum hve nær sem er.
Meðan skilanefnd stjórnar fjelagi, gilda reglur laga þessara um hluthafafundi,
reikningsskil og endurskoðun.
Skilanefnd skal jafnan fullum stöfum setja það orð með nöfnum sinum, er hún undirritar fyrir hönd fjelagsins.
40. gr.
Skilanefnd skal þegar gera efnahagsreikning fjelagsins, og reikningsskil
siðan ár hvert, uns störfum hennar er lokið. Þó má efnahagsreikningur bíða,
ef liðnir eru meira en 6 mánuðir af yfirstandandi reikningsári þegar hún
tekur við, til loka þess reikningsárs.
41. gr.
Skilanefnd skal birta áskorun til skuldheimtumanna fjelagsins um
lýsa kröfum sínum fyrir henni, með sama hætti og sömu verkun sem i
gr. skiftalaga, nr. 3, 12. april 1878, og 10. gr. 1. málsgr. og 13. gr. laga nr.
20. okt. 1905, segir.
Um rjettindi skuldheimtumanna og hluthafa, um eigandaskifti

að
22.
14,
að
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hlutabrjefum og ábyrgð skilanefndar og hluthafa skal fara eftir 26. gr. 2.-6.
málsgr., eftir því sem við á.
Þegar skuldir eru greiddar eða trygging sett og hluthafafundur hefir
samþykt fullnaðarreikninga skilanefndar, má greiða hluthöfum það, sem skuldlaust kann að verða eftir.
Ágreining um skuldakröfur og um skiftingu fjelagseigna meö hluthöfum
má bera undir skiftarjett þann, er átt hefði að fara með bú fjelagsins, ef það
hefði verið tekið til opinberra skifta.
Skilanefnd ber að afhenda bækur fjelagsins á Þjóðskjalasafnið, og skal
geyma þær þar að minsta kosti 10 ár eftir að fjelagsslitum er lokið.
42. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið að afsala öðru hlutafjelagi öllum
eigum sínum eða sameinast þvi. Tilkvnna skal ákvörðun um þetta til skrásetningar innan viku, og þegar ákvörðunin er framkvæmd, þá skal og tilkynna
það lögum þessum samkvæmt. Að öðru levti skal með fara samkvæmt 39.—
41. gr., svo sem við á.
43. gr.

Nú er ákveðið að minka hlutafje fjelags um ineira en helming, og
skal þá fara eftir fyrirmælum 39.—41. gr., eftir þvi sem við á.
44. gr.
Stjórn hlutafjelags er rjett og skylt að framselja bú þess til gjaldþrotaskifta með sama hætti sem einstakur maður getur gert eða skal gera það um
bú sitt. Á henni hvíla samsvarandi skyldur til þess að veita skiftarjetti upplýsingar um búið sem einstökum mönnum, enda liggur sama við, ef út af
er brugðið.
Skiftarjettur skal tilkynna til skrásetningar upphaf og lok gjaldþrotaskifta.

VII. katli.

Um erlend hlutafjelög.
45. gr.
Hlutafjelög, sem heimili eiga erlendis og lögleg eru samkvæmt þarlandslögum, mega starfa hjer á landi undir samsvarandi skilyrðum sem annara ríkja þegnar eða menn heimilisfastir erlendis.
Þá starfar erlent hlutafjelag hjer, ef það hefir hjer skrifstofu eða atvinnustöð, hvers kyns sem er, þar á meðal til þess að safna tilboðum (agentur).
46. gr.
Eigi má erlent hlutafjelag taka til starfa fyrr en það er skrásett hjer á
lar.di þar sem bækistöð þess, sbr. 45. gr. 2. málsgr., er, og ef í fleiri lögsagnarumdæmum eru, þá i hverju þeirra áður en fjelagið hefur starf sill þar.
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Um tilkynning til skrásetningar fer svo sem við á eftir 12. gr. 1. málsgr. 1.—
t. og 6, —16. tölul. og 2. málsgr. c-lið. Tilkynningu skal enn fremur fylgja:
1. Votlorð þar um bærs embættismanns, staðfest af ræðismanni, um að Ijelagið sje löglegt samkvæmt þarlandslögum og eigi þar heimilisfang.
2. Yfirlýsing frá stjórn fjelagsins, staðfest af notarius publicus, um að fjelagið
undirgangist, að viðskifti þess hjer fari eftir íslenskum lögum, að umboðsmaður þess hjer sje bær um að sættast á þau hjer og svara til sakar
vegna þeirra skifta fvrir íslenskum dómstólum.
3. Einkaumboð handa manni, einum eða fleirum, til þess að fara með málefni
fjelagsins hjer á landi, og fullnægi umboðsmaður lögmæltum skilyrðuin
til þess að reka alvinnu fjelagsins hjer i sjálfs sín nafni.
4. Skilríki fyrir því, að fjelagið eigi hjer eignir, eigi minna en 10 þúsund króna
virði, til tryggingar greiðslu þeirra skulda, er fjelagið kann aö komast í
vegna starfa sinna hjer, svo og ský^rslu um, hvernig verðmæti þeirra eigna
er ákveðið, ef þær eru eigi í peningum.
47. gr.
Ef erlent fjelag byrjar störf hjer á landi án þess það sje löglega tilkvnt til skrásetningar, ábyrgjast þeir, sem hjer koma fram fyrir þess hönd,
einn fvi ir alla og allir fyrir einn, skuldir þær, sem hjer verða til vegna starfsins.
48. gr.
Umboðsmanni erlends fjelags ber að tilkynna til skrásetningar allar
breytingar á hverju því, sem skrásett hefir verið, sbr. 14. gr. Reikninga
starfseminnar hjer, sbr. 33. gr., skal senda lögreglustjóra til skrásetningar 3
mánuðum eftir lok reikningsárs hvers.
49. gr.
Sá eða þeir, sem skuldbinda erlent fjelag hjer, skulu við undirskrift
sína nefna hlutafjelagið fullu nafni og heimili þess. Og ef fjelag er undir forræði skilanefndar, þá skal þess einnig geta.
50. gr.
Nú sannar skuldheimtumaður með aðfarargerð, að erlent fjelag, sem
starfar hjer á landi, á hjer eigi nægar eignir til þess að greiða kröfu hans,
og skal þá afmá fjelagið úr hlutafjelagaskrám hjer, ef hann krefst þess, og
auglýsa það þegar í Lögbirtingablaðinu, enda má eigi fyrr skrásetja fjelagið
hjer aftur en skuldin er greidd eða samþykki skuldheimtumanns kemur til.
51. gr.
Ef erlent fjelag veröur gjaldþrota, er umboðsmanni þess hjer skylt að
tilkynna þetta, þegar er hann veit um það, til hluthafaskrár og skiftarjettar
þar, sem fjelagið starfar hjer. Ella bakar hann, eða þeir ef fleiri eru, sjer
ábvrgð á skuldum, sem eftir það verða til vegna atvinnunnar hjer, samkvæmt 47. gr.
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Ákvœði um refsingar o. fl.
52. gr.

Nú vanrækja stofnendur, stjórnendur, skilanefnd eða uinboðsmenn
erlendra hlutafjelaga að inna af hendi skylduverk sín samkvæmt lögum þessum, samþyktum fjelagsins eða ályktun hluthatafundar, og getur þá atvinnumálaráðherra boðið þeim, að viðlagðri ákveðinni dagsekt eða vikusekt, sem
taka má lögtaki, að iuna verkið af höndum. En rjett er þeim, sem sektaður
er, að bera lögmæti skipunar ráðherra undir dómstóla innan mánaðar frá
birtingu skipunar. Mál það má höfða á hendur ráðherra fyrir gestarjetti á
varnarþingi fjelags, sbr. 18. gr. 2. málsgr. og 46. gr. 2. tölul.
53. gr.
Það varðar stofnendur, stjórnendur, skilanefndarmenn og umboðsmenn erlendra fjelaga hjer sektum eða fangelsi, sbr. 26. gr. aliuennra hegningarlaga 25. júní 1869, enda sje verkið ekki svo vaxið, að þyngri refsing sje
lögmælt, ef þeir:
1. Herma vísvitandi rangt eða villandi í boðsbrjeti, skýrslum, reikningum,
auglýsingum eða yfirlýsingum til hluthafafundar eða annara iörráðamanna
fjelags eða í tilkynningu til hlutafjelagaskrár.
2. Brjóta visvitandi ákvæði laga þessara um útgáfu hlutabrjefa eða bráðabirgðaskírteina, um greiðslu arðs eða endurgreiðslu hluta.
54. gr.

Það varðar sektum, alt að 2000 kr., ef þeir, er i 53. gr. segir:
1. Gerast sekir af stórfeldu gáleysi um brot þau, er í 53. gr. segir, eða
2. Herma vísvitandi rangt eða villandi, en án þess, að 53. gr. eða önnur lög
taki þar til, í skjölum, viðskiftabrjefum, umburðarbrjefum eða tilkynningum um efnahag eða eignir fjelags þess, er þeir stýra eða fara með umboð
þess, sbr. 46. gr. 3. tölul.
55. gr.
Sá, er vanrækir tilkynningar til hlutafjelagaskrár lögum þessum samkvæmt, skal sæta sektum, alt að 1000 krónum.
56. gr.
Hluthafi, sem þiggur fje til þess að neyta ekki atkvæðisi jettar síns
eða greiða atkvæði fjelaginu í óhag, sætir sektum, nema verkið sje svo vaxið,
að þyngri refsing sje lögmælt.
57. gr.

Stjórnendur, skilanefndarmenn eða umboðsmenn erlendra fjelaga sæta
sektum, ef þeir vanrækja verulega starf sitt í þarfir fjelagsins eða gera ráðstafanir, gegn betri vitund, fjelaginu í óhag, enda liggi eigi þyngri refsing við
samkvæmt öðrum lögum.
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58. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð.
Með mál út af brotum þeim, er í 53.—57. gr. segir, skal fara sem almenn lögreglumál.
59. gr.
Hlutafjelög, stofnuð áður lög þessi öðlast gildi, svo og erlend fjelög, er
starfa hjer, skulu tilkynt til skrásetningar fyrir 1. júlí 1922. í tilkynningu skal
vera greinargerð samkvæmt 12. gr. 1. málsgr. 1.—4. og 6.—16. tölul. og 3.
málsgr. og 13. gr., ef því er að skifta, og 46. gr. Svo skulu tilkynningu og
fylgja skjöl þau, er í 12. gr. 2. máisgr. c og d getur, að því leyti sem við á.
Frá þvi er fjelag samkvæmt 1. málsgr. er skráselt, skal fara eftir fyrirmælum 1., 2., 11. og 13.—58. gr. laga þessara, eftir því, sem við á. Nú fullnægir stjórn fjelags ekki ákvæðum 32. gr. 1. málsgr., eða umboðsmaður fyrirmælum 46. gr. 3. tölul., og getur atvinnumálaráðherra veitt alt að 2 ára fresl
til þess að koma málinu í löglegt horf.
Nú er fjelag ekki tilkynt áður frestur sá, er í 1. málsgr. segir, er liðinn eða máli eigi komið í löglegt horf samkvæmt 2. málsgr. 2. málslið, og
skal þá slíta fjelaginu eða slrika erlent fjelag út af hlutafjelagaskrám. Ef lögreglustjóri synjar skrásetningar eða ágreiningur er um hæfileika stjórnenda eða
umboðsmanös, má bera málið undir atvinnumálaráðherra og dómstóla. Nú
skýtur aðili ákvörðun lögreglustjóra til ráðherra eða dómstóla innan 2 mánaða eftir að hún varð honum kunn og ákvörðunin verður staðfest, og skal
þá eigi slíta fjelagi eða strika það af skrá, ef aðili bætir um það, er áfátt var,
innan 4 mánaða frá dagsetning úrskurðar ráðherra eða uppsögu fullnaðardóms
í málinu. Ef aðili vill eigi una úrskurði ráðherra, getur hann skotið málinu
til dómstóla innan 2 mánaða frá dagsetning úrskurðar, og ef þar verður sama
niðurstaða, fer um fjelagsslit og útstrikun af skrá sem áður segir.
Mál út af þeim atriðum, er hjer segir, skal höfða á hendur lögreglusljóra fyrir gestarjetti á varnarþingi fjelags eða starfstöðvar, sbr. 46. gr.
Nú er fjelagi eigi slitið svo sem boðið er í þessari grein, og skal þá
fara svo sem í 38. gr. 1. og 2. málsgr. 2. málslið og 47. gr. segir.
60. gr.
Gjöld fyrir störf þau, er lögreglustjórum eru falin í lögum þessum,
renna í rikissjóð, og eru þau sem hjer segir:
Fyrir að taka við og skrásetja tilkynningu um fjelag, sem eigi hefir
verið skrásett áður ............................................................................................ 30 kr.
Fyrir tilkynningu og skrásetningu útibús og starfstöðvar erlendra
fjelaga greiðist .................................................................................................... 20 —
Fyrir að taka við og skrásetja breytingar á eða viðauka við
það, sem áður hefir verið skrásett................................................................. 15 —
Fyrir eftirrit úr hlutafjelagaskrá greiðist lögreglustjóra samkvæmt 10.
gr. laga nr. 64, 14. nóv. 1917, 1. málsgr., og fyrir munnlegar skýrslur um einstakt hlutafjelag 2 kr.
Alþt. 1921. A, (33. löggjafarþing).
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Heimilt er öllum yfirvöldum að kreljast ókeypis eftirrits eða munnlegrar skýrslu um einstök atriði úr hlutafjelagaskrá.

61- &r.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan.. 1922.
Frá sama tíma eru úr gildi numin ákvæði laga nr. 42, 13. nóv. 1903,
um tilkynningar og skráselning hlutatjelaga þeirra, sem lög þessi taka til, svo
og ákvæði 36. gr. sömu laga um gjöld l'yrir skrásetningu o. fl. þessara fjelaga.

(C. XXI. 2).
Hd.

679. Þingsályktun

um að hraða endurskoðun fátækralaganna frá 10. nóv. 1905.
(Afgreidd frá Nd. 20. maí).
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að hraða endurskoðun fátækralaganna frá 10. nóv. 1905, sem um getur í þingsályktunartill., er
sainþykt var um þetta efni 23. ág. 1917.

(C. XXVI, 2).
H'd.

680. Þingsályktun

um löggildingu baðlyfs.
(Afgreidd frá Nd. 20. maí).
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að löggilda Coopers
baðduft til fjárbaðana hjer á landi og stuðla að því, að menn geti átt kost á að
fá þetta baðefni til sauðfjárbaðana næsta vetur.
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(C. XXX, 2).
Wd.

681. Þingsályktun

um lækkun forvaxta.
(Afgreidd frá Nd. 20. maf).
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að hlutast til um
það, að bankarnir hjer lækki hið bráðasta forvexti, í samræmi við vaxtaiækkun
erlendis.

(C. XXIX, 2).
Nd.

682. Þingsályktun

um hjeraðaskóla o. 0.
(Afgreidd frá Nd. 20. maí).
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að styðja fast að því,
við undirbúning nýrrar skipunar á skóla- og mentamálum þjóðarinnar, að hlynt
verði að alþýðuskólum i sveitum af hálfu ríkisvaldsins og að viðleitni til barnafræðslu á heimilunum verði studd og efld. — Einnig lýsir þingdeildin ytir því,
að hún delur sjálfsagt, að þau bygðarlög, er leggja mest á sig til að koma á
stofn skólum til unglingafræðslu, megi að sama skapi vænta tilstyrks þings og
stjórnar til þess að koma þessum áhugamálum sinum í framkvæmd.

(C. XXXI, 3).
Hd.

683. Pingsályktun

um skaðabótagreiðslu út af hrossakaupum landsstjórnarinnar sunnanlands.
(Afgreidd frá Nd. 20. mai).
Neðri deild Alþingis ályktar aö skora á landssljórnina að láta rannsaka
verðmismun þann, sem verið hefir á hrossum norðanlands og sunnan síðastliðið
ár, og að hlutast til um, að slíkur verðmismunur komi ekki fyrir eltirleiðis, og
enn fremur að stjórnin sjái um, að Sunnlendingum veröi að einhverju leyti bættur
halli sá, er þeir bafa orðið fyrir, að minsta kosti meö þeirri upphæð, er hrossasalan á nú í sjóði.

Þingskjal 684—685

1644
(B. LVI, 17).

Wd.
um heimild handa ríkisstjórninni til að hafa á hendi útflutning og sölu sildar.
(Afgreidd frá Xd. 20. mai).
1. gr.

Rikisstjórninni heimilast að hafa á hendi sölu allrar sildar, sem verkuð er til útflutnings hjer á landi.
2. gr.
Rikisstjórnin getur skipað einn mann eða fleiri til þess að sjá um
sölu og útflutning sildar fyrir sína hönd, og sett með reglugerð eða reglugerðum nánari fyrirmæli um afhending síldar til úlflutnings og annað, sem að
þessu lýtur, þar á meðal ákveða sektir fyrir brot gegn þeim.
3. gr.
Ríkisstjórnin afhendir eigendum söluverð síldar þeirrar, er hún selur,
jafnóðum og það greiðist. Þó skal draga frá söluverðinu allan þann kostnað,
sem rikisstjórnin hefir vegna útflutnings og sölu síldarinnar.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
(C. XV, 9).
Sþ.

6S5. Þiiiggályktun

um undirbúning ullariðnaðar.
(Afgreidd frá Sþ. 21. mai).
Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina aö láta, svo fljótt sem tök eru
á, menn með sjerfræðiþekkingu rannsaka, gera áætlanir og tillögur um það, er
nú skal greina:
1. Hvar álitlegast sje að koma á fót kembingar- og lopavjelum, til eflingar
heimilisiðnaði innanlands, í þeim sýslufjelögum, er óska rannsókna í þvi efni.
2. Hvar hentast muni að reisa klæðaverksmiðjur, eftir aðslöðu við notkun
vatnsafls og annara staðhátta, sem fullnægt geti klæðaþörf landsmanna.
3. Stjórninni heimilast að veita tóvinnufjelögum styrk úr ríkissjóði, til þess að
senda efnilega unga menn utan, í þeim tilgangi, að þeir afli sjer þekkingar í
meðferð tóvinnuvjela og annars, er að iðnaði lýlur. Jafnframt sje það trygt,
að styrkþegar starfi við verksmiðjurnar, að loknu námi.
Kostnað þann, er fyrgreindar aðgerðir hafa í för með sjer, heimilast
stjórninni að greiða úr rikissjóði.

8þ. (»S«
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Athugasemdir.
1. Vörur til hafna, sem komast ekki á land á ákvörðunarstað, verða
fluttar til einhverrar næstu hafnar, þar sem best hentar að dómi skipstjóra.
Sama gildir um farþega. Gndurgreiðsla á farm- eða fargjöldum, þegar svona vill
til, kemur ekki til mála.
2. Heimilt er útgerðarstjóra að fara fram hjá höfn, sem á áætlun stendur,
ef þangað er ekkert að flytja, svo að teljandi sje, enda hafí hann kynt sjer, að
þar sje ekki heldur flutningur, sem skipinu er ætlað að taka. Pó skal skipið því
að eins fram hjá fara, að viðkoman valdi bagalegri töf. Heimilt er og að koma
viðar við en á áætluðum stöðum, þegar ástæða þykir til þess vegna farþega
eða flutnings.
3. Burtfarartími skipsins er frá Reykjavik k). 9 árdegis. Frá öðrum
viðkomustöðum fer skipið svo fljótl, sem því verður við komið, þó ekki fyr en
áætlun greinir. Enga ábvrgð ber útgerðin á þvi, þótt skipið tefjist, svo að það
geti ekki fylgt áætluninni.

Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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8Þ.

687. JXefndasltipun
1931.

1.
Fastanef ndir.
(16. gr. laga nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis).
A.

í efrl deild.
1. Fjárhagsnefnd:
Björn Kristjánsson,
Guðjón Guðlaugsson,
Guðmundur ólafsson, fundaskrifari,
Sigurður Eggerz, formaður,
Sigurjón Friðjónsson.
Til hennar visað:
1. Frv. til laga um breyting á 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv. 1905 (17‘).
(Nefndarálit kom ekki).
2. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld (42).
(Nefndarálit kom ekki, en nefndin flutti nýtt frv. samnefnt).
3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 28. nóv. 1919 [Yfirsetukvennalög] (62).
(Nefndarálit kom ekki).
4. Frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1918 og 1919 (95, n. 153).
Frarosögum.: Sigurjón Friðjónsson.
5. Frv. til laga um breyting á lögum 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri (104, n. 196).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
6. Frv. til Iaga um samþykt á landsreikningnum 1918 og 1919 (34, n. 176).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
7. Frv. til laga um aukatekjur ríkissjóðs (9, n. 291).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
8. Frv. til laga um einkasölu á tóbaki [og áfengi***| (234, n. 278 (meiri hl.),
n. 292 (minnihl.)).
Framsögum. meiri hl.: Sigurjón Friðjónsson.
Framsögum. minni hl.: Björn Kristjánsson.
Tölur innan sviga tákna númer á þingskjölum, og eru ekki talin önnur þingskjalanúmer en þau, sem málið bar, þá er því var vísað til nefndar, svo og þau, er nefndarálit (skammstafað: n.) hlutu. Sama er að segja um mál, sem nefndirnar íluttu.
** Orðunum innan hornklofa skelt aftan af fyrirsögninni síðar.
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9. Frv. til laga um erfðafjárskatt (240, n. 334).
Framsögum.: Sigurður Eggerz.
10. Frv. til laga um breyting á póstlögum, nr. 43, 16. nóv. 1907, og lögum nr.
64, 28. nóv. 1919 (259, n. 331).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
11. Frv. til laga um breyting á 1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júlí 1911 (47, n. 297).
Framsögum.: Björn Kristjánsson.
12. Frv. til laga um fasteignaskatt (267, n. 423 og 625).
Framsögum.: Guðjón Guðlaugsson.
13. Frv. til laga um vörutoll (295, n. 381).
Framsögum.: Björn Kristjánsson.
14. Frv. til laga um lestagjald af skipum (298, n. 396).
Framsögum.: Sigurður Eggerz.
15. Frv. til laga um bifreiðaskatt (361, n. 422 (meiri hl.), n. 447 (minni hl.)).
Framsögum. meiri hl.: Björn Kristjánsson.
Framsögum. minni hl.: Guðmundur Ólafsson.
16. Frv. til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905 (349, n. 443).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
17. Frv. til laga um útflutningsgjald af síld o. fl. (395, n. 574).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
18. Frv. til laga um útflutningsgjald (433, n. 606).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
19. Frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt (528, n. 626).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
20. Frv. til laga um stimpilgjald (510, n. 620).
Framsögum.: Sigurður Eggerz.
Nefndin ftutti:
1. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld (67).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
2. Till. til þál. um fasta tekjustofna handa sveitarsjóðum, sýslusjóðum og bæjarsjóðum (621).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.

1.

2.

2 Fjárveitinganefnd:
Jóhannes Jóhannesson, formaður,
Hjörtur Snorrason,
Einar Árnason,
Halldór Steinsson,
Sigurður Hjörleifsson Kvaran, fundaskrifari.
Til hennar vísað:
Till. til þál. um rannsókn á höfninni í Súgandafirði i Vestur-ísafjarðarsýslu
(238, n. 308).
Framsögum.: Sigurður Hjörleifsson Kvaran.
Frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921 (313, n. 380).
Framsögum.: Sigurður Hjörleifsson Kvaran.
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3. Frv. til fjárlaga fyrir árið 1922 (446, n. 505 og 637).
Framsögum.: Sigurður Hjörleifsson Kvaran.
3. Samgöngumálanefnd:
Guðjón Guðlaugsson,
Hjörtur Snorrason,
Halldór Steinsson, formaður,
Sigurður Hjörleifsson Kvaran,
Guðmundur Guðfinnsson, fundaskrifari.
77/ hennar visað:
Frv. til laga um sj’sluvegasjóði (542, n. 640).
Framsögum.: Guðjón Guðlaugsson.
Nefndin gekk i samvinnu við samgöngumálanefnd neðri deildar.
Samvinnunefndin kaus sjer
formann Halldór Steinsson og
fundaskrifara Jón Þorláksson.
Samvinnunefndin tók til íhugunar:
1. 3. gr. í frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921 (30, n. 180).
Framsögum. í Ed.: Halldór Steinsson.
2. 13. gr. C. i frv. til fjárlaga fyrir árið 1922 (41).
(Ekkert nefndarálit, en felst í brtt. samvinnunefndarinnar á þskj. 436).
Ekki kosinn framsögum. i Ed.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
__

4. Landbúnaðarnefnd:
Sigurður Jónsson,
Guðmundur Ólafsson, fundaskrifari,
Hjörtur Snorrason, formaður.
Til hennar vísað:
Frv. til laga um verslun með tilbúinn áburð og kjarnfóður |.......................
fóðurbætij (38, n. 71).
Framsögum.: Sigurður Jónsson.
Frv. til laga um friðun rjúpna fog breyting á lögum um friðun fugla og
eggja, nr. 59, frá 1913]*) (32, n. 94).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
Frv. til laga um heimild fyrir rikissljórnina til þess að taka einkasölu á
kornvörum (29, n. 105).
Framsögum.: Sigurður Jónsson.
Frv. til lagá um æfinlega erfingjarentu (60, n. 117).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að taka í sínar bendur alla
sölu á brossum til útlanda, svo og útflutning þeirra (108, n. 146).
Framsögum.: Sigurður Jónsson.
Frv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Upsum í Svarfdælahreppi í Eyjafjarðarsýslu (118, n. 204).
______
Framsógum.: Sigurður Jónsson.
*) Orðununi innan hornklofa bætt við fyrirsögnina síðar.
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lrv, til laga um sölu á landspildu, tilheyrandi Þingevraklaustursprestakalli,
til Blönduóshrepps (110, n. 277).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
8. Frv. til laga um vátrygging sveitabæja og annara húsa í sveitum, utan kauptúna [svo og um lausafjárvátryggingu]*) (288, n. 369).
Framsögum.: Guðmundur Ólafsson.
9. Till. til þál. um undirbúning ullariðnaðar (578, n. 638).
Framsögum.: Sigurður Jónsson.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

5. Sjávarúlvegsnefnd:
Björn Kristjánsson, formaður,
Karl Einarsson, fundaskrifari,
Einar Árnason.
Til hennar vísað:
Frv. til laga um breyting á löguna nr. 54, 30. júli 1909, um stofnun vátryggingarfjelags fyrir fiskiskip (18, n. 81).
Framsögum.: Karl Einarsson.
Frv. til laga um breyling á lögum nr. 84, 14. nóv. 1917, um slysatrygging
sjómanna (326, n. 360).
Framsögum.: Karl Einarsson.
Frv. til laga um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum mótorskipum (342, n. 466).
Framsögum.: Karl Einarsson.
Frv. til laga um hvíldartíma háseta á íslenskum botnvörpuskipum (397, n. 500).
Framsögum.: Karl Einarsson.
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 21, 9. júlí 1909, um fiskimat (367,
n. 533).
Framsögum.: Karl Einarsson.
Frv. til laga um heimild handa ríkisstjórninni til að hafa á hendi útílutning og sölu sildar [ . . laga um Síldveiðifjelag íslands] (618, n. 663
(minni hl.); ekkert nefndarálit kom frá meiri hl.).
Framsögum. minni hl.: Karl Einarsson.
6'. Mentamálanefnd:
Sigurður Jónsson,
Guðmundur Guðfinnsson, tundaskrifari,
Karl Einarsson, formaður.
Til hennar visað:
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs (27, n. 63).
Framsögum.: Sigurður Jónsson.
Frv. til laga um einkaleyfi handa Háskóla íslands til útgáfu almanaks (109,
n. 189).
Framsögum.: Karl Einarsson.

*) Orðunum ihnau hornklofa bætt við fyrirsögnina síðar.

.d2l.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

. /arnefnd:
Jóhannes Jóhannesson,
Sigurður Eggerz, fundaskrifari,
Sigurjón Friðjónsson.
Til hennar visað:
Frv. til laga um hlutafjelög (1, n. 235).
Framsögum.: Sigurður Eggerz.
Frv. til laga um afstöðu foreldra til skilgetinna barna (20, n. 438).
Framsögum.: Jóhannes Jóhannesson.
Frv. til laga um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna (21, n. 387).
Framsögum.: Jóhannes Jóhannesson.
Frv. til laga um slofnun og slit hjúskapar (23, n. 211).
Framsögum.: Jóhannes Jóhannesson.
Frv. til laga um afnám laga nr. 12, frá 18. sept. 1891, um að íslensk lög
verði eftirleiðis að eins gefin á islensku (26, n. 52).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
Frv. til laga um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra (5, n. 66).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
Frv. tii laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna (33).
(Nefndarálit kom ekki).
Frv. til laga um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra (35, n. 99).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
Frv. til laga um veiting rikisborgararjettar (49, n. 155).
Framsögum.: Jóhannes Jóhannesson.
Frv. til laga um sendiherra í Kaupmannahöfn (43, n. 116).
Framsögum.: Sigurður Eggerz.
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishjeraða o. fl. (93, n. 199).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
Frv. til laga um sölu á prestsmötu (56, n. 499).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
Frv. til laga um samvinnufjelög (125, n. 321).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 67, 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn
ísafjarðar (89, n. 536).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
Frv. til laga um eignarnám á landspildu á Bolungarvíkurmölum (178, n.
596).
Framsögum.: Sigurður Eggerz.
Frv. til laga um biskupskosningu (77, n. 222).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
Frv. til laga um skifting ísafjarðarprestakalls í tvö prestaköll (69, n. 228).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
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18.

Frv. til laga um kosningarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnar (336, n. 519).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
19. Frv. til laga um viðauka við og breytingar á lögum nr. 58, 28. nóv. 1919,
um bæjarstjórn á Siglufirði (329, n. 538).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
20. Frv. til laga um friðun lunda (139, n. 448).
Framsögum.: Sigurður Eggerz.
21. Frv. til laga um sölu á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi
í Siglufirði (421, n. 535).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
22. Frv. til laga um húsnæði í Reykjavík (491, n. 537).
Framsögum.: Sigurjón Friðjónsson.
23. Frv. til laga um breyting á fátækralögum frá 10. nóv. 1905 (492, n. 540).
Framsögum.: Sigurður Eggerz.
24. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919 [LannaZöp] (522).
(Nefndarálit kom ekki).
25. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 50, 28. nóv. 1919, um breyting á
sveitarstjómarlögum frá 10. nóv. 1905 (634).
(Nefndarálit kom ekki).
B.

í neðri deild.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Fjárhagsnefnd:
Hákon Kristófersson,
Sveinn Ólafsson,
Þorleifur Guðmundsson,
Magnús Kristjánsson, formaður,
Jakob Möller,
Jón Auðunn Jónsson, fundaskrifari,
Þórarinn Jónsson.
Til hennar vísað:
Frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1918 og 1919 (31, n. 73 og 202).
Framsögum.: Þórarinn Jónsson.
Frv. til laga um samþykt á landsreikningnum 1918 og 1919 (34, n. 127).
Framsögum.: Sveinn Ólafsson.
Frv. til laga um vörutoll (46, n. 183).
Framsögum.: Jón Auðunn Jónsson.
Frv. til laga um breyting á 1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júlí 1911 (47, n. 74).
Framsögum.: Jón Auðunn Jónsson.
Frv. til laga um erfðafjárskatt (2, n. 182).
Framsögum.: Jakob Möller.
Frv. til laga um fasteignaskatt (3, n. 201 og 553).
Framsögum.: Magnús Kristjánsson.
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7. Frv. til laga um lestagjald af skipum (4, n. 275).
Framsögum.: Hákon Kristófersson.
<8. Frv. til laga um einkasölu á tóbaki [og áfengif) (fi, n. 184 og 41fi (meiri
hl.) n. 186 (minni hl.) ).
Framsögum. meiri hl.: Sveinn Olafsson.
Framsögum. minni hl.: Jakob Möller.
1). Frv. til laga um breyting á póstlögum, nr. 43, 16. nóv. 1907, og lögum nr.
64, 28. nóv. 1919 (40, n. 185).
Framsögum.: Jakob Möller.
10. Frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt (7, n. 432).
Framsögum.: Sveinn Ólafsson.
11. Frv. til laga um breyting á þeim tíma, er manntalsþing skulu háð (8, n.
475).
Framsögum.: Hákon Kristófersson.
12. Frv. til Iaga um aukatekjur ríkissjóðs (9, n. 190).
Framsögum.: Þórarinn Jónsson.
13. Frv. til laga um útflutningsgjald af síld o. fl. (10, n. 348).
Framsögum.: Sveinn Ólafsson.
14. Frv. til laga um stimpilgjald (11, n. 481).
Framsögum.: Jakob Möller.
15. Frv. til laga um hreppskilaþing (13, n. 476).
Framsögum.: Hákon Kristófersson.
16. Frv. til laga um verðlag (15).
(Nefndarálit kom ekki).
17. Frv. til laga um bifreiðaskatt (28, n. 274 (meiri hl.), n. 300 (minni hl.), n.
551).
Framsögum. meiri hl: Þorleifur Guðmundsson.
Framsögum. minni hl.: Jakob MöIIer.
18. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld
(67, n. 276).
Framsögum.: Hákon Kristófersson.
19. Frv. til laga um vexti (123, n. 388).
Framsögum.: Magnús Kristjánsson.
20. Frv. til laga um breyting á 6. gr. laga nr. 48, 16. nóv. 1907, um ellistyrk
presta og eftirlaun (136, n. 417).
Framsögum.: Jakob Möller.
21. Frv. til laga um æfinlega erfingjarentu (157, n. 594).
Framsögum.: Hákon Kristófersson.
Nefndin flutti:

1.
2.

Frv. til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905 (349).
Framsögum.: Þórarinn Jónsson.
Frv. til laga um útflutningsgjald (433).
Framsögum.: Þórarinn Jónsson.

’) Oröunum innan hornklofa skelt aftan af síðar.

t’skj. 687

Síefndaskipun 192Í.

1657

Fastanefndir Nd.: Fjárveitinga-, samgöngumáia- og landbúnaðarnefndir.

1.
2.

2. Fjárveiíinganefnd:
Bjarni Jónsson,
Þorleifur Jónsson, formaður,
Gunnar Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Magnús Pjetursson, fundaskrifari,
Ólafur Proppé,
Magnús Jónsson.
Til hennar visað:
Frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921 (30, n. 128).
Framsögum.: Magnús Pjetursson.
Frv. til fjárlaga fyrir árið 1922 (41, n. 347).
Framsögum. fyrri hl.: Magnús I’jetursson.
Framsögum. síðari hl.: Bjarni Jónsson.
Nefndin flatti:
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna (430).
Framsögum.: Magnús Pjetursson.

3. Samgöngnmálanefnd:
Pjetur Þórðarson,
Þorsteinn Jónsson,
Gunnar Sigurðsson, fundaskrifari,
Jón Sigurðsson,
Gisli Sveinsson,
Jón Auðunn Jónsson, formaður.
Jón Porláksson.
Til hennar visað:
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 57. 22. nóv. 1907, um vegi (154).
(Nefndarálit kom ekki).
Nefndin flutti:
Frv. til laga um sýsluvegasjóði (375).
Framsögum.: Jón Porláksson.
Nefndin átti samvinnu við samgöngumálanefnd efri deildar, svo sem fyr
er sagt, og skal þvi að eins bætt við hjer, hverjir framsögu höfðu í neðri deild
mála þeirra, er samvinnunefndin tók til ihugunar:
1. 3. gr. í frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 og 1921 (30, n. 180).
Framsögum. í Nd.: Porsteinn Jónsson.
2. 13. gr. C. i frv. til fjárlaga fyrir árið 1922 (41).
(Ekkert nefndarálit, en felst í brtt. samvinnunefndarinnar á þskj.
436).
Framsögum. í Nd.: Porsteinn Jónsson.
4. Landbúnaðarnefnd:
Hákon Kristófersson,
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

1.
2.

3.
4.

Jón Sigurðsson,
Björn Hallsson, fundaskrifari,
Sigurður Stefánsson, formaður,
Þórarinn Jónsson.
Til hennar visað:
Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að taka í sínar hendur alla
sölu á hrossum til útlanda, svo og útflutning þeirra (16, n. 98).
Framsögum.: Jón Sigurðsson.
Frv. til laga um brevting á lögum nr. 71, 14. nóv. 1917, um vátrygging
sveitabæja og annara húsa í sveitum, utan kauptúna, [svo og um
lausafjárvátryggingu | (90, n. 220).
Framsögum.: Jón Sigurðsson.
Frv. til laga um verslun með tilbúinn áburð og fóðurbæti [........................
kjarnfóðurj (96, n. 144).
Framsögum.: Þórarinn Jónsson.
Frv. til laga um sölu á landspildu, tilheyrandi Þingeyraklaustursprestakalli,
til Blönduóshrepps (110, n. 145).
Framsögum.: Þórarinn Jónsson.
Frv. til laga um friðun rjúpna [og breyting á lögum um friðun fugla og
eggja, nr. 59 frá 1913] (120, n. 159).
Framsögum.: Hákon Kristófersson.
Till. til þál. um undirbúning ullariðnaðar o. fl. (393, n. 509).
Framsögum.: Jón Sigurðsson.
Ne/ndin flutli:
Till. til þál. um fvrirkomulag hrossasölu innanlands (377).
Framsögum.: Þórarinn Jónsson.
Till. til þál. um rannsókn á sölu íslenskra landbúnaðarafurða (408).
Framsögum.: Jón Sigurðsson.
5. S j á v a r ú t v e g s n e f n d:
l’jetur Ottesen, fundaskrifari,
Magnús Kristjánsson, formaður,
Þorleifur Guðmundsson,
Jón Baldvinsson,
Einar Þorgilsson.
Til hennar vísað:
Frv. til laga um skoðun á síld (58, n. 173).
Framsögum.: Einar Þorgilsson.
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 54, 30. júlí 1909, um stofnun vátryggingarfjelags fyrir fiskiskip (101, n. 179).
Framsögum.: Pjetur Ottesen.
Frv. til laga um viðauka við lög nr. 21, 9. júlí 1909 [Fiskimat] (114).
» (Xefndarálit kom ekki, en nefndin flutti nýtt frv. um sama efni).
Frv. til laga um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum mótorskipum (121, n. 304).
Framsögum.: Pjetur Ottesen.
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5. Frv. til laga um hvíldartíma háseta á íslenskum botnvörpuskipum (141, n.
280 (meiri hl.), n. 333 (minni hl.)).
Framsögum. meiri hL: Jón Baldvinsson.
Framsögum. minni hl.: Pjetur Ottesen.
Nefndin flutti:
1. Till. til þál. um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra (124),
Framsögum.: Magnús Kristjánsson.
2. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 84, 14. nóv. 1917, um slysatrygging
sjómanna (172).
Framsögum.: Porleifur Guðmundsson.
3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 21, 9. júlí 1909, um fiskimat (367).
Framsögum.: Einar Þorgilsson.
4. Frv. til laga um Síldveiðifjelag íslands (402).
Framsögum,: Magnús Kristjánsson.

1.

2.

1.

2.

6. Mentamálanefnd:
Bjarni Jónsson, formaður,
Eiríkur Einarsson,
Þorsteinn Jónsson, fundaskrifari,
Magnús Jónsson,
Jón Þorláksson.
Til hennar vísað:
Frv. til laga um hinn lærða skóla i Reykjavík (39, n. 306 (meiri hl.), n.
399 (minni hl.)).
Framsögum. meiri hl.: Magnús Jónsson.
Framsögum. minni hl.: Þorsteinn Jónsson.
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Eiðum og afhending Eiðaeignar til landssjóðs (100, n. 216).
Framsögum.: Þorsteinn Jónsson.
Nefndin flatti:
Fiv. til laga um stofnun dócentsembætlis við heimspekisdeild Háskóla íslands (122).
Framsögum.: Bjarni Jónsson.
TiII. til þál. um heimavistir við hinn lærða skóla í Reykjavik (311).
Framsögum.: Jón Þorláksson.

7. Allsherjarnefnd:
Pjetur Ottesen,
Stefán Stefánsson,
Björn HallssoD, fundaskrifari,
Einar Porgilsson,
Sigurður Stefánsson, formaður.
Til hennar visað:
1. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 30, 20. okt. 1913, um umboð þjóðjarða (36, n. 57).
Framsögum.: Stefán Stefánsson.

1660

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
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Frv. til Iaga um varnir gegn berklaveiki (37, n. 119).
Framsögum.: Björn Hallsson.
Frv. til laga um sendiherra í Kaupmannahöfn (43, n. 59).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.
Till. til þál. um framkvæmd á 7. gr. sambandslaganna (48, n. 307).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.
Frv. til laga um sölu á prestsmötu (56, n. 97).
Framsögum.: Pjelur Ottesen.
Frv. til laga um skifting ísafjarðarprestakalls í tvö prestaköll (69, n. 149
(minni hl.), n. 160 (meiri hl.)).
Framsögum. meiri hl.: Pjetur Ottesen.
Framsögum. minni hl.: Sigurður Stefánsson.
Frv. til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 45, 16. nóv. 1907, um skipun
prestakalla (76, n. 197 (meiri hl.); ekkert nefndarálit frá minni hl.).
Framsögum. meiri hl.: Pjetur Ottesen.
Frv. til laga um húsnæði í Reykjavík (83, n. 418).
Framsögum.: Einar Porgilsson.
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 49, 30. nóv. 1914 [Bœjarsljórnarlög
Regkjavíkur] (84, n. 174).
Framsögum.: Einar Þorgilsson.
Frv. til laga um læknaskipun í Reykjavik (78, n. 200).
Framsögum.: Björn Hallsson.
Frv. til laga um viðauka við lög um laun embættismanna, nr. 71, 28. nóv.
1919 (79, n. 200).
Framsögum.: Björn Hallsson.
Frv. til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 36, 30. júlí 1909, um laun háskólakennara (80, n. 200).
Framsögum.: Björn Hallsson.
Frv. til laga um breytingar á lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aðflutningsbann á áfengi (103).
(Nefndarálit kom ekki).
Frv. til laga um biskupskosningu (77, n. 134).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.
Frv. til laga um eignarnám á landspildu á Bolungarvikurmölum (92, n. 133).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.
Frv. til laga um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra (88, n. 226 og
539).
Framsögum.: Björn Hallsson.
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 50, 28. nóv. 1919, um breyting á
sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905 (113, n. 340).
Framsögum.: Pjetur Ottesen.
Frv. til laga um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra (106, n. 227).
Framsögum.: Pjetur Ottesen.
Frv. til laga um viðauka við og breytingar á lögum nr. 58, 28. nóv. 1919,
um bæjarstjórn á Siglufirði (130, n. 246).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.

Þskj. 687

Nefndaskipun 1921.

1661

Fastanefndir Nd.; Allsherjarnefnd; — Vinnnnefndir beggja deilda.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.

Frv. til laga um breyting á fátækralögum frá 10. nóv. 1905 (137, n. 391).
Framsógum.: Einar Þorgilsson.
Frv. til laga um friðun lunda (139, n. 247).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919 [Launalög] (164,n. 392).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.
Frv. til laga um sölu á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi
í Siglufirði (229, n. 350 (minni hl.), n. 363 (meiri hl.)).
Framsögum. meiri hl.: Stefán Stefánsson.
Framsögum. minni hl.: Pjetur Ottesen.
Frv. til laga um blutafjelög (286, n. 339).
Framsögum.: Einar. Porgilsson.
Frv. til laga um stofnun og slit hjúskapar (287, n. 398).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.
Frv. til laga um skipulag kauptúna og sjávarþorpa (271, n. 449).
Framsögum.: Pjetur Oltesen.
Frv. til laga um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna (415, n. 463).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 47, 30. nóv. 1914 [Atkoœðagreiðsla
fjarstaddra manna við alþingiskosningar} (317).
(Nefndarálit kom ekki).
Frv. til laga um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 28, 3. nóv.
1915 (322).
(Nefndarálit kom ekki).
Frv. til laga um, að sýslumenn og bæjarfógetar megi fela öðrum sjerslök
störf [ . . . um að sýslumaðurinn i Skaftafellssýslu megi fela öðrum
sjerstök störf] (370, n. 506).
Framsögum.: Pjetur Oltesen.
Frv. til laga um veiting ríkisborgararjettar (439, n. 504).
Framsögum.: Stefán Stefánsson.
Frv. til laga um afstöðu foreldra til skilgetinna barna (471, n. 534).
Framsögum.: Sigurður Stefánsson.
Frv. til laga um einkasölu á áfengi (470, n. 567),
Framsögum.: Pjetur Ottesen.
C.

Viiinunefndir.
Auk framantalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, lorseti og fyrri
varaforseti eina nefnd í hvorri deild, vinnunefnd. í þeim nefndum áttu þessir sæti:
/ efri deild:
Guðmundur Björnson, forseti, sjálfkjörinn formaður nefndarinnar,
Guðmundur Ólafsson, fyrri varaforseti,
Sigurður Eggerz, formaður fjárhagsnefndar,
Jóhannes Jóhannesson, formaður fjárveitinganefndar,
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Halldór Steinsson, formaður samgöngumálanefndar,
Hjörtur Snorrason, formaður landbúnaðarnefndar,
Björn Kristjánsson, formaður sjávarútvegsnefndar,
Karl Einarsson, formaður mentamálanefndar,
Sigurjón Friðjónsson, formaður allsherjarnefndar.
í neðri deild:
Benedikt Sveinsson, forseti, sjálfkjörinn formaður nefndarinnar,
Sigurður Stefánsson, fyrri varaforseti, formaður landbúnaðar- og allsherjarnefnda,
Magnús Kristjánsson, formaður fjárhags- og sjávarútvegsnefnda,
Þorleifur Jónsson, formaður fjárveitinganefndar,
Jón Auðunn Jónsson, formaður samgöngumálanefndar,
Bjarni Jónsson, formaður mentamálanefndar.
Vinnunefndir gerðu skrá um fundatíma og fundastaði fastanefnda,
er fjölrituð var og útbýtt meðal þingmanna.

3.
Lausanefndir.
(16. gr. þingskapanna),
A.

í ef>i deild.

1.
2.
3.
4.

1. Lyfjasölunefnd:
Halldór Steinsson, fundaskrifari,
Guðmundur Guðfinnsson,
Karl Einarsson, formaður.
Nefndin kosin iil að ihuga:
Frv. til laga um einkasölu á lyfjum (24).
(Nefndarálit kom ekki).
Til hennar siðan visað:
Frv. til laga um skipulag kauptúna og sjávarþorpa (25, n.
Framsögum.: Karl Einarsson.
Frv. til laga um varnir gegn berklaveiki (366, n. 440).
Framsögum.: Guðmundur Guðfinnsson.
Frv. til laga um læknaskipun í Reykjavik (364, n. 464).
Framsögum.: Guðmundur Guðfinnsson.
Frv. til laga um viðauka við Iög um laun embæltismanna, nr. 71, 28. nóv.
1919 (378, n. 465).
Framsögum.: Guðmundur Guðfinnsson.
Nefndin flulti:
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Frv. til laga um einkasölu á áfengi (305).
Framsögum.: Halldór Steinsson.
2. Fossanefnd:
Guðjón Guðlaugsson, formaður,
Guðmundur Guðfinnsson, fundaskrifari,
Hjörtur Snorrason,
Sigurjón Friðjónsson,
Guðmundur Ólafsson.
Nefndin kosin samkvœmt
till. til þál. um skipun nefndar til að íhuga fossamálið (50), er samþ. var í
Ed. 23. febrúar.
Til hennar visað:
Frv. til Iaga um eignarnám á vatnsrjettindum í Andakílsá o. fl. [ . . . um
eignarnám á Andakílsfossum og landspildum við Andakilsá, til vatnsvirkjunar] (166, n. 221).
Framsögum: Guðmundur Guðfinnsson.
Nefndin gekk í samvinnu við fossanefnd neðri deildar.
Samvinnunefndin kaus sjer
formann Jakob Möller og
fundaskrifara Guðmund Guðfinnsson.
Samvinnunefndin tók iil íhugunar:
1. Frv. til vatnalaga (19, n. 400 (meiri hl.), n. 531 (minni hl.)).
Framsögum. meiri hl. í Ed.: Sigurjón Friðjónsson.
Framsögum. minni hl. í Ed.: Guðmundur Guðfinnsson.
2. Frv. til laga um heimild handa Iandsstjórninni til framkvæmda á rannsóknum til undirbúnings virkjunar Sogsfossanna (45, n. 252 (meiri hl.), n.
265 (minni hl.)).
Framsögum. meiri hl. í Ed.: Sigurjón Friðjónsson.
(Allir nefndarmenn efri deildar fylgdu meiri hl.).
Peningamátanefnd:
Sigurður Hjörleifsson Kvaran, formaður,
Halldór Steinsson,
Björn Kristjánsson, fundaskrifari,
Sigurður Eggerz,
Finar Arnason.
Nefndin kosin samkvœmt
till. til þál. um skipun nefndar til að rannsaka orsakir fjárkreppu bankanna
m. m. (55, 65), sem samþykt var í Ed. 26. febrúar.
Tii hennar visað:
Frv. til laga um stofnun Ríkisveðbanka íslands (356, n. 566 (minni hl.), n.
580 (meiri hl.)).
Framsögum. meiri hl.: Björn Kristjánsson.
Framsögum. minni hl.: Sigurður Eggerz.
Nefndin gekk í samvinnu við peningamálanefnd neðri deildar.
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Samvinnunefndin kaus sjer
formann Eirík Einarsson og
fundaskrifara Björn Kristjánsson.
Samvinnunefndin tók til ihugunar:
Frv. til laga um seðlaútgáfurjett o. fl (44, n. 384 (meiri hl.); ekkert nefndarálit frá minni hl.).
Ekki kosinn framsögum. í Ed.
4. Viðskiftamálanefnd:
Sigurður Hjörleifsson Kvaran, formaður,
Halldór Steinsson,
Björn Kristjánsson, fundaskrifari,
Sigurður Eggerz,
Einar Árnason.
Nefndin kosin samkvœmt
till. til þál. um skipun viðskiftamálanefndar (68), er samþ. var í Ed. 2. mars.
Nefndin gekk í samvinnu við viðskiftamálanefnd neðri deildar.
Samvinnunefndin kaus sjer
formann Jón Þorláksson og
fundaskrifara Sigurð Hjörleifsson Kvaran.
Samvinnunefndin tók til íhugunar:
Frv. til laga um viðauka við lög 8. mars 1920, um heimild fyrir landsstjórnina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi
(14, n. 158).
Framsögum. var ekki kosinn í Ed.

U.
í neðri delld.

1.
2.

1. Fossanefnd:
Bjarni Jónsson,
Eiríkur Einarsson, fundaskrifari,
Sveinn Ólafsson, formaður,
Þorleifur Jónsson,
Gisli Sveinsson,
Jón Þorláksson,
Jakob Möller.
Nefndin kosin til að íhuga:
Frv. til vatnalaga (19, n. 400 (meiri hl.), n. 531 (minni hl.)).
Framsögum. meiri hl.: Jón Þorláksson,
Framsögum. minni hl.: Sveinn ólafsson.
Til hennar siðan visað:
Frv. til laga um vatnsorkusjerleyfi (22).
(Nefndarálit kom ekki).
Frv. til laga um eignarnám á Andakílsfossum og landspildum við Anda-
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kílsá til vatnsvirkjunar [.. .. eignarnám á vatnsrjettindum í Andakílsá
o. fl.j (72, n. 148).
Framsögum.: Jón Þorláksson.
3. Frv. til laga um heimild handa landssljórninni lil framkvæmda á rannsóknum til undirbúnings virkjunar Sogsfossanna (45, n. 252 (meiri hl.),
265 (minni hl.)).
Framsögum. meiri hl.: Jón Þorláksson.
Framsögum. minni hl.: Sveinn Olafsson.
Nefndin átti samvinnu við fossanefnd efri deildar um nr. 1 og nr. 4, svo
sem fyr er sagt (sjá Fossanefnd Ed.).

1.

2.

2. Viðskiftamáianefnd:
Pjetur Ottesen,
Magnús Kristjánsson, fundaskrifari,
Jón Baldvinsson,
Jón Þorláksson, forinaður,
Ólafur Proppé.
Nefndin kosin samkvœmt
till. til þál. um skipun viðskiftamálanefndar (51, 54), er samþ. var í Nd#
23. febrúar.
Til hennar vísað:
Frv. til laga um viðauka við lög 8. mars 1920, um heimild fyrir landsstjórnina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi
(14, n. 158).
Framsögum.: Jón Þorláksson.
Frv. til laga um afnám laga nr. 1, 8. mars 1920, um heimild fyrir landsstjórnina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi (187).
(Nefndarálit kom ekki).
Nefndin átti samvinnu við viðskiflamálanefnd efri deildar um nr. 1, svo
sem fyr er sagt (sjá Viðskiftamálanefnd Ed.).
Meiri hluti nefndarinnar flutli:
Till. til þál. um landsverslunina (431).
Framsögum.: Jón Þorláksson.

3. P e n in g a m á l a ne f n d:
Pjetur Pórðarson,
Eiríkur Einarsson, formaður,
Porsteinn Jónsson,
Jakob Möller,
Jón Auðunn Jónsson, fundaskrifari.
Nefndin kosin samkvœmt
till. til þál. um skipun nefndar til að rannsaka orsakir fjárkreppu bankanna m. m. (53), sem samþ. var í Nd. 24. fehrúar.
Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um heimild fvrir rikisstjórnina til að leyfa íslandsbanka að
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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gefa út alt að 12 miljónum króna í seðlum, án aukningar á málmforðatryggingu þeirri, sem hann nú hefir (12).
(Nefndarálit kom ekki).
2. Frv. til laga um seðlaútgáfurjett o. fl. (44, n. 384 (frá meiri hl. samvinnun.)).
Framsögum. meiri hl.: Jakob Möller.
Nefndin átti samvinnu við peningamálanefnd efri deildar um nr. 2, svo
sem fyr er sagt (sjá Peningamálanefnd Ed.).
Nefndin flutli:
Frv. til laga um framlenging á gildi laga nr. 57, 2S. nóv. 1919 [Seðlaauki
íslandsbanka] (405).
Framsögum.: Jakob Möller.
Meiri hluli nefndarinnar flutti:
1. Frv. til laga um stofnun Ríkisveðbanka íslands (170, n. 282 (frá ininni hl.)).
Framsögum. meiri hl.: Jakob Möller.
Framsögum. minni hl.: Jón Auðunn Jónsson.
2. Till. til þál. um, að gullforði íslandsbanka verði flultur til landsins (380).
Framsögum.: Jakob Möller.

3.
Nefndir kosnar af saineinuða pin«i.
1. Kjörbrjefanefnd
(4. gr. þingskapanna).

Björn Hallsson,
Gunnar Sigurðsson, fundaskrifari,
Sigurður Stefánsson, fonnaður,
Bjarni Jónsson,
Magnús Krisljánsson.
Nefndin tók til íhugunar rannsóknarskjöl út af kosningakæru á Isafirði
1920, og er álit nefndarinnar á þingskjali 550.
2. Pingfararkaupsnefnd.
(2. gr. laga nr. 36, 28. nóv. 1919).
Jón Porláksson, formaður.
Hjörtur Snorrason, skrifari,
Þorsteinn Jónsson,
Þórarinn Jónsson,
Magnús Kristjánsson.
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Skrá

um erindi þnu, er liórust AJþingi 1921.

—

Kaðfíð eftir sifífrófsröð.

—

Aðalvik í ísafjarðarsýslu, sjá Slrandferðir 10.
Aðflutningshöft, sjá Landsverslun, sbr. og Kvenrjettindi 2.
Athending bús á Ilólum, sjá Hólaskóli 2.
Akranes, sjá Bryggjur 1.
Akureyrarskólinn. Brjef skólameistara, dags. 30. sept. 1920, um fjárveiting til
skólans (Nd. 94, 23).
Alþýðubókasa/n í Revkjavík. Stjórnarnefnd fyrirhugaðs alþýðubókasafns í
Reykjavík sækir um 5000 kr. styrk í fjáraukalögum og 2000 kr. í næstu
fjárlögum til safnsins. Brjef, dags. 15. mars. (Nd. 177).
Alþýðu/'rœðsla. Pjetur Gunnlaugsson i Álfalröðum í Dalasýslu sækir um 1000
kr. styrk til að halda alþýðufvrirlestra. Brjef, dags. 27. jan. (Nd. 253).
Alþýðurit, sjá Fræðafjelagið 1.
Alþýðuskólar.
1. Björn H. Jónsson, forstöðumaður Hjarðarholtsskólans, sækir um
6000 kr. styrk til skólans á þessu ári og framvegis; ennfremur
2000 kr. til húsabóta. Brjef, dags. 25. mars. 2 fskj. (Nd. 164).
2. S\’slumaður Dalasýslu, fyrir hönd sýslufjelagsins, sækir um 30 þús.
kr. lán úr viðlagasjóði til greiðslu á Hjarðarholti, sem s\Tslan hefir
kevpt fyrir skólasetur. Brjef, dags. 2. apríl. (Nd. 259).
3. Ásgeir Magnússon, forstöðumaður Hvammstangaskólans, sækir um
að fá sjer greitt eitthvað af styrk þeim, sem til skólans er veittur,
þótt skólahaldið færist fyrir i ár. Brjef, dags. 26. febr. 1 fskj.
(Nd. 167).
J. Stjórn hf. »Hvitárbakka« sækir um 18 þús. kr. styrk til alþýðuskólans á Hvítárbakka i næstu fjárlögum og 7500 kr. viðbótarstyrk
í fjáraukalögum. Brjef, dags. 22. jan. 2 fskj. (Nd. 18).
5. Síra Sigtryggur Guðlaugsson á Núpi sækir um fjárstyrk til að halda
áfram ungmennaskólanum á Núpi. Brjef, dags. 18. jan. (Nd. 52).
6. 70 alþingiskjósendur úr ísafjarðarsýslu og sýslufundir beggja sýslnanna skora á Alþingi að veita Núpsskólanum sem ríflegastan fjárslyrk. (Nd. 32).
Amundsen, Roald, norðurför, sjá Veðurathuganir 1.
Andakilsárfossar, sjá Rafstöðvar 1—2.
Anna Stephenscn, sjá Eftirlaun 1.
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Ari Arnalds bæjarfógeti sækir um 1)000 kr. styik til að standast kostnað af
embæltisrekslri í sjúkdómsforföllum sinum. Brjef, dags. 27. febr.
(Nd. 95).

Ari fróði, fiskiveiðafjelag, sjá Útgerð botnvörpunga 6.
Arnarnesviti, sjá Eftirlaun 4 og Vitar.
Arnór Sigurjónsson, sjá Námsslyrkur 1.
Atlanta, fiskiveiðafjelag, sjá Útgerð botnvörpunga 0.
Auslfjarðabátur, sjá Strandferðir 14 -17.
Áburður, tilbúinn, sjá Landbúnaðarmál 2.
Áfallatrvggingar, sjá Elli- og.
Áfengi og lyf, sjá Einkasala 2.
Agúst Helgason í Birtingaholti, sjá Miklavatnsmýri.
Ala/oss. Klæðavei ksmiðjan Alafoss sækir um 1 miljón kr. lán úr ríkissjóði,
eöa með ábyrgð hans, til liúsaauka og vjelakaupa. Brjef, dags. 6. april,
með skýrslu um framkvæmdir og endurbætur á verksmiðjunni síðastliðið ár. (Nd. 246).
Árni Árnason læknir, sjá Vantraustsvfirlýsing 2.
Árni Vilhjálmsson Iæknir, sjá Læknishjeruð.
Ásgeir Magnússon, sjá Alþýðuskólar 3.
Ásgeir Pjetursson kaupm., sjá Síldartunnur 1.
Ásmundur Guðmundsson skólastj., sjá Eiðaskólinn.
Ásmundur Sveinsson, sjá Skáldastyrkur og listamanna 2.
Áveitur, sjá Miklavatnsmýri.
lialdvin Bárdal sækir um 1600—2000 kr. styrk til útgáfu »Endurminninga«
sinna. Brjef, dags. 2. april. 2 fskj. (Nd. 236).
Bandalag kvenna, sjá Kvenrjettindi.
Bankamál, sjá íslandsbanki.
Barnafræðsla, almenn, sjá Fræðslumál 1.
Bátaferðir, sjá Slrandferðir.
Benedikt Arnason söngvari, sjá Skáldastvrkur og listamanna ö.
Berklaveiki, hjálparslöðvar, sjá Iljúkrunarfjelagið Likn.
Bernburg fiðluleikari, sjá Hljóðfærallokkur.
Bcssaslaðakirkja.
1. Fornmenjavörður fer fram á 5000 kr. fjárveitingu til aðgerðar á
Bessastaðakiikju. Brjef, dags. 3. mars. (Nd. 127).
2. Brjef stjórnarráðsins um sama mál, dags. 7. apríl. 5 fskj. (Nd. 247).
Biskupskosiiing.
1. Utdráttur úr álvktunum prestastefnu og hjeraðsfunda 1020 um það
mál. 2 skjöl, dags. 18. febr. (Nd. 146).
2. Álit biskups um biskupskosningarmálið. Brjel', dags. 22. febr. (Nd. 212).
Bjarni Jósetsson efnafræðineiui, sjá Námsstvrkur 2.
Bjarni Sæmundsson, sjá Fiskírannsóknir og Mentaskólinn 4.

Björgunarfjelag Vestmannaeyja, sjá Þór.
Björn Jónsson, f. prófastur, sjá Eflirlaun 2.
Björn II. Jónsson skólastjóri, sjá Atþýðuskólar 1.
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Blindir, sjá Blindrakensla og Þórður blindi.
Blindrakensla.
1. Kristján blindi Símonarson vekur athygli Alþingis á nauðsyn þess
máls, og býðst til að takast á bendur kenslu blindra, einkuni í
smíðum. Brjef, dags. 10. des. 1920. (Nd. 69, 3).
2. Brjef Ólafíu Jóhannsdóttur, dags. 14. des. 1920, um að styrkja
blinda stúlku til náms. (Nd. 69, 'i).
Blönduós, sjá Bryggjur 2—5, Kvennaskólar 3 og Sala á landspildu.
Bogi Th. Melsteð sækir um 900 kr. slvrk framvegis, eins og að undanförnu,
til að rita íslandssögu. Brjef, dags. 21. ágúst 1920. (Nd. 9'i, 42).
Bolnngarvík.
1. Brjef hreppsnetndarinnar í Hólshreppi, dags. 7. febr., er í felast álvktanir nefndarinnar uin áskoranir til Alþingis
a. að Bolungarvík verði gerð að föstum viðkomustað gufuskipa,
er fram hjá sigla og stvrks njóla at almannafje (1 fskj.), sbr. og
Strandferðir g.
b. að Hólssókn verði gerð að sjerslöku prestakalli;
c. að Alþingi endurnýi heimild i núgildandi fjárlögum um ábvrgð
rikissjóðs fyrir 300 þús. kr. láni til rafstöðvar í Bolungarvik;
d. að veittur verði i næstu fjárlögum 10—60 þús. kr. til brimbrjótsins, og að hreppnum verði heimilað að taka eignarnámi
landspildu á Bolungarvikurmölum, kringum brimbrjótinn, með
öllum mannvirkjuin og rjettindum. (Nd. 35-, sbr. og245og 357).
2. I’rir hreppsnefndarmenn í Hólshreppi skora á Alþingi að fresta
samþykt frumvarps um eignarnámsheimild á Bolungarvíkurmölum.
Simskeyti, dags. 31. mars. jNd. 222).
3. 70 útgerðarmenn, bændur og borgarar i Bolungarvik skora á Alþingi að fresta að þessu sinni samþykl á frumvarpi um eignarnám á landspildu á Bolungarvikurmölum. Brjeí, dags. 31. mars.
(Ed. 5'i).
4. Brjef biskups, dags. 12. april, er í felsl brjef prófastsins i XorðurIsafjarðarprófastsdæmi uin ítaksrjetlindi Vatnsfjarðarkirkju á Bolungarvikurmölum. (Ed. 39).
5. Tvö brjef þingm. Xorður-ísfirðinga lil fjárveitinganefndar.Nd., dags26. febr. og 6. apríl, um fjái veitingu til brimbrjólsins í Bolungarvik.
(Nd. 357 og 254).
Borg, skip rikissjóðs, sjá Strandferðir I.
Borgarnesferðir, sjá Strandferðir 20.
Botnvörpungar, sjá Útgerð og Yfirgangur.
Bókasafn í Reykjavík, sjá Alþýðubókasafn.
Bókmenta/jelagið.
1. Stjórn þess skýrir frá fyrirætlunum fjelagsins um útgáfur, og fer
fram á hækkun á styrk til þess upp i 8000 kr. Brjeí, dags. 21.
mars. /Nd. 213).
2. Brjef dr. Jóns I’orkelssonar þjóðskjalavarðar, dags. 11. mai, þar
sem liaiin ber sig upp undan skilyrði um registur með liverju
bindi Fornbrjefasafns. (Nd 395).
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Breiðafjarðarbátur, sjá Póstmál 3 og Strandferðir 5—6.
Brimbrjótur, sjá Bolungarvík.
Brunabótafjelag íslands, sjá Válrygging sveitabæja.
Brunabótasjóðir sveitarfjelaga, sjá Vátrygging sveitabæja.
Bryggjur.

1.

Hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps fer þess á leit við Alþingi, að
rikissjóður kosli að */3 endurbvggingu bryggjunnar í Sleinsvör á
Akranesi. Brjef, dags. 12. febr. 2 fskj. (Nd. 22).
2. Beiðni um stvrk, að minsta kosti \'s byggingarkostnaðar, til Blönduósbryggju. Brjef bryggjunefndar, dags. 26. nóv. 1920. (Nd. 9'i, 31).
3. Brjet stjórnarráðsins, dags. 16. mars, með erindi vitamálastjóra,
dags. 4. s. m., um endurbvggingu bryggjunnar á Blönduósi [sbr.
Nd. 1861. (Nd. 190).
1. Búnaðarfjelag Svinavatnshrepps skorar á Alþingi að veita sem riflegastan styrk til endurbyggingar á Blönduósbryggju, og telur óráðlegt að veita fje til annarar brvggju við höfnina að svo komnu.
— Útdr. úr aðalfundargerð 29. jan. (Ed. 18).
5. Símskeyti bryggjunefndar á Blönduósi, dags. 16. mars, þar sem
skorað er á Alþingi að endurveita til brvggjunnar 18 þús. kr., sinn
helming hvort ár 1921 og 1922. (Nd. 180).
6. Hreppsnefndin á Evrarbakka óskar 12 þús. kr. styrks til bryggjugerðar þar. Brjef, dags. 5. mars. 3 fskj. (Nd. 33'i).
7. Kaupfjelag Hjeraðsbúa beiðist hækkunar á styrk þeim, er þvi liefir
veittur verið til hafskipabryggju á Búðareyri i Reyðarfirði. Brjef,
dags. 8. des. 1920. 1 fskj. (Nd. 47).
Brynjólfur Stefánsson, sjá Námsslyrkur 3.
Brynleifur Tobiasson sækir um 5000 kr. utanfararslyrk til þess að kynna sjer
gagnfræðaskóla á Xorðurlöndum og fullkomna sig i íslensku og sögu
með því að hlýða fyrirlestrum við háskólann í Kaupmannahöfn. Brjef,
dags. 15. febr. 3 fskj. (Nd. 5'i).
Brýr, sjá Hreppsnefnd Kjósarhrepps b.
Bú á Hólum, sjá Hólaskóli 2.
Búðardalur og Króksfjarðarnes, og simi á rnilli, sjá Símamál 2; sbr. og Póslmál 3.
Búðarevri í Reyðarlirði, sjá Brvggjur 7.
Búnaðarfjelag íslands.

1. Aætlun um tekjur þess og gjöld 1922. Dags. 26. nóv. 1920. 2 skjöl.
(Nd 9-'i, f>8).

2. Beiðni fjelagsins, dags. 26. febr., um 30 þús. kr. styrk í fjáraukalögum til sýningar á búsáhöldum. 2 fskj. (Nd. 107). Sbr. og Sandgræðsla.
Búnaðarnám, sjá Námsstyrkur 7 og 12.
Búnaðarskólar, sjá Hólaskóli og Hvanneyrarskólinn.
Búnaðarsýning, sjá Búnaðarfjelag íslands 2.
Byggingafræði, sjá Námsstyrkur II; sbr. og Jóhannes Kr.
Bæjarfógclar, sjá Ari Arnalds, Launamál 3 og Skrifsloftifje.
Bæjarstjórn Siglufjarðar, sjá Síldveiðifjelag íslands 2.
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Carl Sæmundsen & C.o., sjá Tekjuskaltur.
Dalamenn, sjá Yantraustsyfirlýsing 1—2.
Dalasýslupóstur, sjá Póstmál 3—4.
Davið Stefánsson, sjá Skáldastyrkur og listamanna 4.
Dagsbrún, verkamannafjelag, sjá Stvrktar- og slysasjóður og Ulgerð botnvörpunga 2.
Desjarmýri, húsabætur þar, sjá Prestssetur 1.
Djúpbáturinn, sjá Strandferðir 7—8.
Dómpinghár. Beiðni hreppsnefndar og áskorun hreppsbúa í Ljósavatnshreppi
um að hreppurinn verði sjerstök dómþinghá, með þingstað að Ystafelli. Brjef til þingm. S.-Þing., dags. ló. des. 1920. 1 fskj. (Vd. 59).
Dragferjur. Brjef þingm. Suður-I’ingevinga, Pjelurs ráðherra Jónssonar, dags.
21. mars, með áskorun aðalfundar sýslunefndar i símskeyti, dags. s. d.,
um 3)000 kr. fjárveitingu til dragferju á Skjálfandafijót hjá Bergsstaðaey. (iVd. 543).
Draupnir, fiskiveiðafjelag, sjá Útgerð hotnvörpunga 0.
Drifning, sjá Námsstyrkur 4.
Dýralœknar.
1. Hólmgeir Jensson sækir um framhald á stvrk þeim, er hann nýtur
til dýralækninga í norðurhluta Yesluramtsins. Brjef, dags. 21. des.
1920? 1 fskj. (Nd. 36).
2. Beiðni Magnúsar Einarssonar dýralæknis um styrk til að sækja
fyrir íslands hönd dýralæknamót í Stokkhólmi. Brjef, dags. 28.
mars. 5 fskj. (Nd. 233).
Dýraverndunarfjelag íslands sækir um 1200 kr. styrk til útgáfu »Dýraverndarans«. Brjef, dags. 4. april. (Nd. 2'i2).
Dýrlíðaruppbót.
1. Samband starfsmanna rikisins mótmælir frumvarpi um brevtingu
á ákvæði um dýrtiðarupphót embæltismanna, sem fiutt cr i þinginu. Brjef, dags. 1. april. (Nd. 230).
2. Brjef Ólafs alþingism. Proppé til formanns viðskiftamálanefndar
Nd., dags. 2. mars, um horfur og ráð til verðlækkunar á þeim
vörutegundum, sem visitala dýrtíðaruppbótar er bygð á. (Nd. 32b).
3. Einar Markússon f. spítalaráðsmaður ber sig upp við Alþingi út
af því, að hafa ekki fengið dýrtíðaruppbót af ráðsmannslaunum
sínum í Lauganesi síðari helming ársins 1919, 475 kr. Brjef, dags.
15. mars. (Nd. 179).
4. Páll Erlingsson fer þess á leit við Alþingi, að hann fái dýrtíðaruppbót á launum sínum 1920 eins og að undanförnu var. Brjef,
dags. 19. febr. (Nd. 43).
5. Síra Sigtryggur Guðlaugsson fer fram á það, að Alþingi taki í lög,
að unglingakennarar fái dýrtíðaruppbót á sama hátt og barnakennarar, en með þeim skilvrðum, er viðeigandi þykja. Brjef, dags.
18. jan. (Nd. 53).
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Efnafræði, sjá Námsstyrkur 2, 7 og 13.
Ejnarannsóknarslofan. Brjef forstöðumanns, Gísla Guðmundssonar, um hækkun á fjárveiting til hennar 1922. Ódags. (ATd. 97, 52).
E/nasmiðjur, hinar íslensku. Eigandi þeirra, Chr. Er. Nielsen, fer fram á að
rikið kaupi verksmiðjuna, ef bannaður verði innflutningur á þeim vínanda, sem til þarf. Brjef, dags. 29. mars. 2 fskj. (Nd. 218).
Eflirlaun.
1. Anna Stephensen, ekkja Stefáns Stephensens bankagjaldk. á Akureyri, sækir um 1000 kr. eftirlaun. Brjef, dags. 20. febr. (Nd. 120).
2. Björn Jónsson f. prófaslur að Miklabæ sækir um uppbót á eftirlaunum. Brjef, dags. 25. jan., ásamt meðmælum biskups og stjórnarráðs. (Xd. 121).
3. Erlendur Zakariasson, fyr vegavinnustjóri, í Kópavogi sækir um
2000 kr. árlegan stvrk úr rikissjóði vegna farinnar heilsu. Brjef,
dags. 10. fehr. (Nd. 50).
4. Gestur Guðmundsson, vitavörður Arnarnesvita, sækir um 500 kr.
eftirlaun. Brjef, dags. 14. febr., með vottorði læknis og meðmælum vitamálastjóra |shr. Vitar 3J. (Nd. l3G).
5. II. Grönfeldt mjólkurskólastjóri sækir um 1200 kr. eftirlaun frá 1.
jan. 1922 ásamt dvrtíðaruppbót. Brjef, dags. 15. jan. 1 fskj.
(Nd. 76).
6. Guðrún, ekkja Matthiasar Jochumssonar, sækir um að fá að halda
styrk þeim, sem manni hennar var árlega veittur að skáldlaunum,
ásamt dýrtíðaruppbót. Brjef, dags. 6. febr. (Nd. 21).
7. Ingeborg, ekkja Jóhanns Sigurjónssonar, sækir um framhald á
styrk þeim, er henni var veittur í fjárlögum síðast. Brjef, ódags.
(Nd. 199).
8. Beiðni frú Ingileifar ekkju Jóns Aðils, dags. 8. maí, um eftirlaunabót. (Nd. 336).
9. Jóhannes Þórðarson, fvrrum ísafjarðarpóstur, sækir um að fá að
halda æfilangt þeim 1000 kr. ársstyrk, sem honum var vciltur 1918
í þrjú ár. Brjef. dags. 5. febr. (Nd. 9).
10. Kristján Jóhannesson, fvrrum Grímsstaðapóstur, sækir um 2000 kr.
eftirlaun. Brjef, dags. 31. jan. (Nd. 97, 57).
11. l’áll Erlingsson beiðist 2500 kr. eftirlauna af Alþingi, sem viðurkenningu fyrir nær 30 ára sundkenslu. Brjef, dags. 19. febr.
(Nd. 44).
12. Sigriður, ekkja Jóns vfirdómara Jenssonar, sækir um eftirlaunaviðbót. Brjef, dags. 8. mars. (Nd. 179).
13. Brjef biskups, dags. 4. jan., með beiðni síra Stefáns M. Jónssonar
prests að Auðkúlu um ettirlaunaviðbót, dags. 30. nóv. 1920. (Nd.
97, 56).
14. Biskup sækir um eftirlaun handa Steinunni Pjetursdóttur, ekkju
Böðvars Eyjólfssonar prests i Arnesi. Brjef, dags. 9. nóv. 1920.
(Nd. 97, 55). Sbr. og Prestaköll 1.
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Eiðaskólinn.

1. Brjef forstöðumanns, dags. 18. sept. 1920, um fjárveiting til skólans 1922. 3 skjöl. (Nd. 9'i, 17).
2. Beiðni sama, dags. 21. april 1920, um utanfararstvrk sumarið 1920.
Skjölin Nd. 136/1919 fylgja. (Nd. 57).
Eignarnám á Bolungarvíkurmölum, sjá Bolungarvik.
Einar Jónsson hreppstjóri, sjá Viðurkenning.
Einar Jónsson magister, sjá Launamál 4.
Einar Markússon, sjá Dýrtíðaruppbót 3.
Einar Sæmundsen skógarvörður, sjá'Skóggræðsla.
Einkasala.

1. Verslunarráð Islands skorar á Alþingi að láta eigi einkasölufrumvörp stjórnarinnar ná fram að ganga. Brjef, dags. 2. mars. (Nd. 139).
2. Svör 34 hjeraðslækna við fyrirspurn lyfjasölunefndar Ed. um einkasölu á lyfjum og áfengi. 33 símskevli og 1 brjef. (Ed. 107).
Elli- og áfallatryggingar. Áskorun þriggja manna, fyrir hönd almennra funda
á Eyrarbakka og Stokkseyri, um að Alþingi taki fvrir elli- og áfallatryggingamálin. Brjef, dags. 17. jan. (Nd. 210).
Endurminningar, sjá Baldvin Bárðdal.
Endurskoðandi Landsbankans, sjá Guðm. Sveinbjörnsson.
Erlendur Zakaríasson, sjá Eftirlaun 3.
Erlendur Þórðarson prestur, sbr. l’restssetur 2.
Espholin & Co., sjá Síldartunnur 3.
Eyrarbakki, sjá Bryggjur 6 og Sjóvarnargarðar 1.
F'auslþgðing. Nokkur brjef og blaðaúrklippur frá Pýskalandi og Wien um
þýðingu Bjarna Jónssonar frá Vogi á Goethes Faust. (Nd. 1S'i).
Eimleikakensla. Skýrsla Ingibjargar Brands um ókeypis tilsögn i »verklegri og
munnlegri leikfimia, dags. 15. jan. (Nd. 9'i, 32).

Finnur Jónsson, sjá Námsstyrkur 1.
Fiski/jelag íslands.

1. Aætlun um tekjur og gjöld þess 1922, dags. 29. sept. 1920. 2 skjöl.
(Nd. 9'i, 50).

2. Brjef sama, ódags., til fjárveitinganefndar Nd., um hækkun á fjárveitingu til fjelagsins úr 50 þús. upp i 60 þús. kr. á ári. 2 fskj.
(Nd. 180).

3. Brjef sama til sjávarútvegsnefndar Nd., dags. 15. mars, með 1 fskj.;
enn fremur brjef sjávarútvegsn. til fjárveitinganefndar, dags. 17. s.
m., um hækkun fjárveitingarinnar. (Nd. 181).
4. Brjef Fiskifjelagsins, dags. 21. mars, um fjárveitingu til mólorvjelfræðiskóla í sambandi við vjelstjóraskólann, er tekið gæti til starfa
á næsta hausti. (Nd. 207).
5. Stjórn Fiskifjelagsins sendir útdrætti úr gerðum fjórðungsþinga
fiskideildanna i Austfirðinga-, Sunnlendinga- og Vestfirðingafjórðungum. Brjef, dags. 28. febr. (Nd. H'i). Sbr. og Leiðarljós 1 og Spánarsamningar.
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Fiskiklak. Gísli Árnason sækir um styrk til fiskiklaks. Brjef, dags. 15. febr.
2 fskj. (Nd. í4í).
Fiskimat. Brjef stjórnarráðsins, dags. 23. april, með lögum um breytingar á
fiskimatslögum fyrir Færeyjar. (Nd. 278).
Fiskirannsóknir. Brjef Bjarna Sæmundssonar, dags. 11. des. 1920, um 600 kr.
styrk til fiskirannsókna. (Nd. 94, 39).

Fjármál hjóna, sjá Kvenrjettindi 1.
Fjelag íslenskra botnvörpuskipaeigenda, sjá Útgerð botnvörpunga.
Flensborgarskólinn.

1.

Brjef skólanefndarinnar, dags. 28. jan., um styrk til skólans 1922.
4 fskj. (Nd. 9í, 33).
2. I’ingmenn Gullbringu- og Kjósarsýslu sækja um 5150 kr. styrk til
skólans i fjáraukalögum og 10 þús. kr. hækkun á styrk 1922. Brjef,
dags. 25. febr., með erindi skólanefndar, ásamt rekstrarreikningi,
dags. 29. jan. (Nd. 353).
Flóabátar, sjá Strandferðir.
Flóabrautin, sjá Yegamál 3.
Fornbrjefasafn, sjá Bókmentafjelagið 2.
Fornleifafjelagið sækir um 1500 kr. styrk á ári til útgáfu árbókar og til örnefnarannsókna. Brjef formanns, dags. 4. mars. 1 fskj. (Nd. 138).
Fossamál. Ályktun Verkfræðingafjelags íslands um fossamálið, gerð á fundi
fjelagsins 15. des. 1920. Með brjefi fjelagsins, dags. 7. jan. (Nd. 1). Sbr.
og Rafstöðvar og Þjórsá.
Fóðurbætir, sjá Landbúnaðarmál 2.
Frimerki, götun á, sjá Póstmál 7.
Fyrirlestrar, sjá Alþýðufræðsla.
Fyrirspurn til stjórnarinnar, sjá Póstmál 4 og Símamál 2.
Frœðajjelagið.

1. Forseti fjelagsins, Bogi Th. Melsteð, sækir um 2000 kr. styrk banda
fjelaginu til útgáfu alþýðuritasafns eftir I’orvald próf. Thoroddsen.
Brjef, dags. 3. ágúst 1920. (Nd. 9'i, 4/).
2. Sami sækir um 1000 kr. styrk á ári handa fjelaginu til að gefa út
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. Brjef, dags. 8. sept.
1920. (Nd. 94, 'i3).
Frœðslnmál.

1. Brjef fræðslumálastjóra, dags. 8. okt. 1920, um fjárveitingar til almennrar barnafræðslu. (Nd 9't, 30).
2. Fræðslumálastjóri itrekar erindi sitt til stjórnarráðsins fyrir Alþingi
1919, um fjárveitingu til skólahúsabygginga, einkum kensluskýla
fyrir farskóla til sveita. Brjef, dags. 14. febr. (Nd. 16).
3. Sami sækir um, að sjer verði veitt skrifstofufje. Brjef, dags. 5. mars.
(Nd 349).

Gtagnfræðaskólar, sjá Akureyrarskólinn og Flensborgarskólinn.
Garðyrkja. Hið íslenska garðyrkjufjelag sækir um 1000 kr. styrk, auk launa
garðyrkjustjórans. Brjef, dags. 10. mars. 1 fskj. (Nd. 166).
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Geðueikrahœlið.
1. Brjef læknisins, dags. 19. okt. 1920, ásamt áætlun um tekjur og
gjöld hælisins 1922. (Nd. 9't, 5).
2. Brjef sama, dags. 24. febr., um að meðgjöf sjúklinga verði jöfn i
hælinu og ekki hærri en 2 kr. á dag. (Nd. 85).
Geislalækningar, sjá Badíumsjóður og Böntgenlækningar.
Gervilimir, sjá Umbúðasmiður.
Gesta- og sjómannahæli í Hafnarfirði og á lsafirði, sjá Hjálpræðisherinn.
Gestur Guðmundsson vitavörður, sjá Eftirlaun 4.
Geysir, sjá Námur 3.
Gilsfjarðarhafnir, sjá Strandferðir 5.
Gistihús í Borgarnesi. Vigfús Guðmundsson sækir um 10 þús. kr. lán úr viðlagasjóði til kaupa og rekstrar á gistihúsi i Borgarnesi. Brjef, dags. 18.
mars. (Nd. 197).
Gisli Árnason, sjá Fiskiklak.
Gísli Ásgeirsson hreppstjóri, sjá Landhelgisvarnir 4.
Gísli Guðmundsson, sjá Kjötrannsóknir.
Gjöf Jóns Sigurðssonar.

a. Skýrsla stjórnarráðsins (reikningur sjóðsins) með brjefl dags. 12.
febr. (Sþ. b).
b. Skýrsla verðlaunanefndarinnar, dags. 22. april. (Sþ. 19).
Goðafoss, milliferðaskip, sjá Strandferðir 2.
Goethes Faust, sjá Faustþýðing.
Grundarfjarðarsími, sjá Simamál 3.
Grundarþing, sjá Prestssetur 5.
Grimsey, styrkur til yfirsetukouu þar, sjá Yfirsetukonur 3.
Grönfeldt, H., skólastjóri, sjá Eftirlaun 5.
Guðmundur G. Bárðarson, sjá Jarðfræðirannsóknir 1.
Guðmundur Björnsson sýslum., sjá Sýslumannssetur í Borgarnesi.
Guðmundur Einarsson prófastur i Ólafsvik sækir um 6000 kr. utanfararstyrk
til að ferðast um Norðurlönd og kynna sjer löggjöf þeirra um uppeldismál og árangur hennar, og sjerstaklega »Fósturheimilafjelögin«
dönsku. Brjef, dags. 3. okt. 1921 [sic]. (Ed. 10).
Guðmundur Hávarðsson, sjá Hrossasala 1—3.
Guðmundur B. Kristjánsson kennari, sjá Launamál 5.
Guðmundur Lárusson á Bakka i Arnarfirði, sjá Landhelgisvarnir 3.
Guðmundur Sveinbjörnsson skrifstofustjóri biður Ijárveitinganefnd efri deildar
að hlutast til um, að sjer verði bættur frá 1. jan. 1920 tekjumissir sá,
er hann verði fyrir af þvi, að hann var þá ekki skipaður endurskoðandi Landsbankans, eins og ráð hafði verið fyrir gert og sjálfsagl talið, að sá starfi fylgdi embætti hans. Brjef, dags. 22. apríl, með 2 fskj.
(Ed. 72).

Guðmundur Þórðarson i Gerðum, sjá Landhelgisvarnir 5.
Guðný Jónsson, sjá Námsstyrkur 5.
Guðrún Jochumsson, sjá Eftirlaun 6.
Gullsmíði, sjá Námsstyrkur 4.
Gunnlaugur Claessen, sjá Böntgenlækningar.
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nafnarfjörður og Keflavik, vegur á milli, sjá Vegamál 6—7.
Hafnir, sjá Bryggjur, Leiðarljós, Slokkseyrarsund og Rifsós.
Hafranes og Vattarnes, sími á milli, sjá Símamál 4.
Hagfræðirit, sjá Lögfræðitimarit.
Hagstofan. Brjef forstöðumanns, dags, 9. des. 1920, um áætluð gjöld hennar
1922. (Nd. 94, 2/.
Halldóra Bjarnadóttir, sjá Heimilisiðnaður 4—7.
Hallgrimur Hallgrimsson mag. art., sjá Launamál 6.
Handavinnunámsskeið, sjá Heimilisiðnaður 4—7.
Hannes Þorsteinsson skjalavörður, sjá Skjalarannsóknir.
Ilannyrðakensla. Bjarni Jónsson alþingism. frá Vogi sækir um 1000 kr. slvrk
handa Þórdisi Ólafsdóttur á Fellsenda, til að halda uppi kenslu í
hannyrðum og öðrum kvenlegum fræðum. Brjef, dags. 1. apríl. 3 fskj.
(Nd. 223). Sbr. og Heimilisiðnaður.
Ilaukur, fiskiveiðahlutafjelag, sjá Útgerð botnvörpunga 3 og 6.
Hásetar, sjá Hvíldartími.
Háskólinn.

1. Brjef háskólarektors, dags. 9. okt. 1920, um fje til háskólans 1922.
1 fskj. (Nd. 94, 24/.
2. Stúdentaráðið vekur athvgli mentamálanefndar Nd. á þvi, hvort
ekki mætti gera einhverjar ráöstafanir til aö bæta úr húsnæðisvandræðum stúdenta í sambandi við þingsályktunartillögu nefndarinnar um heimavistir i mentaskólanum. Brjef, dags. 18. apríl.
(Nd. 271/.
3. Brjef dyravarðar háskólans til stjórnarráðsins, dags. 26. mars, þar
sem hann beiðist d^rtíðaruppbótar á launum sínum. Sent meö
brjefi stjórnarráðsins, dags. 28. apríl. (Ed. 108/.
Hegningarhús. Brjef bæjarfógetans i Reykjavik, dags. 10. des. 1920, um koslnað
við hegningarhúsið í Revkjavík 1922. (Nd. 94, 3/.
Ileilsuhælið, sjá Vífilsstaðir.
Hcimilisiðnaður.

1. Samband íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga sækir um 15 þús. kr.
styrk i næstu fjárlögum. Brjef, dags. 5. mars. 3 fskj. (Nd. 157/.
2. Beiðni Heimilisiðnaðarfjelagsins, dags. 3. mars, um 2000 kr. sfyrk
til heimilisiðnaðarsj’ningar á sumri komanda, með brjefi stjórnarráðsins og meðmælum, dags. 21. mars. (Nd. 201/.
3. Sama sækir um 3000 kr. lán til sýningar á heimilisiðnaði. Brjef,
dags. 20. april. (Nd. 338/.
4. Erindi Halldóru Bjarnadóttur um nauðsyn meiri fjár til starfsemi
heimilisiðnaðarfjelaganna, lögboðna handavinnufræðslu í öllum
barna- og unglingaskólum, handavinnunámsskeið og heimilisiðnaðarskóla fyrir kennara. Brjef, dags. 14. jan. 3 fskj. (Nd. 12/.
5. Sama bj'ðst til að veita kennurum fræðslu í handavinnu, er sje
við barna hæfi, með námsskeiðum, svo og að verða aðal-ráðunautur skóla- og heimilisiðnaðarfjelaga i heimilisiðnaðarmálum, alt
gegn 6000 kr. árslaunum. Brjef, dags. 12. febr. 1 fskj. (Nd. 13/.
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(Fíeimílisiðnaður).
6. Beiðni sömu, dags. 5. febr., utn 600 kr. stvrk lil handavinnunámsskeiðs kvenna á Akureyri, ineð brjefi fræðslumálastjóra, dags. 18.
mars, og 2 fskj. /Nd. 194).
7, Sama beiðist þess, að styrk til handavinnunámsskeiðs 1920 megi
að þvi sinni verja til utanfarar fyrir tvær kenslukonur. Brjef, dags.
26. des. 1920. [Nd. 11). Sbr. og Hannyrðakensla og Prjónles.
Helga Eggertsdóttir hjúkrunarkona, sjá Námsstyrkur 6.
Helga Kristjánsdóltir, sjá Námsstyrkur 1.
Helgi Hermann Eiriksson, sjá Námur.
Helgi Jónsson doktor sækir um 4000 kr. slyrk á ári til náltúrufræðirannsókna.
Brjef, dags. 4. des. 1920. [Nd. 94, 44).
Helgi Skúlason í Herru, sjá Þjórsá.
Helgustaðanáma, sjá Námur 1.
Hjarðarholtsskólinn, sjá Alþýðuskólar 1—2.
Hjálp til nauðstaddra íslendinga erlendis, sjá Nauðstaddir íslendingar.
Hjálparstöðvar fyrir berklaveika, sjá Hjúkrunarfjelagið Likn.
Hjálpræðishei inn.
1. Hjálpræðisherinn sækir um 20 þús. kr. styrk til gesta- og sjómannahælis á ísafirði. Brjef, dags. 7. febr. 5 fskj. (Nd. 65).
2. Sami sækir um 10 þús. kr. styrk til gesta- og sjómannahælis á
ísafirði. Brjef, dags. 18. febr. 1 fskj. (Nd. 64).
Hjeraðslæknar, svör þeirra um lyf og áfengi, sjá Einkasala 2. Sbr. og Læknishjeruð.
Hjónaband, sjá Kvenrjettindi 1.
Hjúkrunarfjelagið Líkn.
1. Fjelagið sækir um 3000 kr. stvrk i fjáraukalögum til hjálparstöðvar
handa berklaveiku fólki, og ennfremur að fá að halda 1500 kr.
styrk framvegis. Brjef, dags. 28. febr. [Nd. 110).
2. Beiðni fjelagsins um 4500 kr. styrk í fjárlögum 1922, til að reka
hjálparstöð sína fyrir berlaveika. Ódags. [Nd. 345).
Hjúkrunarnám, sjá Námsstyrkur 5, 6, 10 og 16.
Hliðarendi. Guðmundur Guðfinnsson, 2. þingm. Rang., sækir um, fyrir hönd
bóndans á Hlíðarenda, 8000 kr. styrk til að byggja upp bæinn þar,
svo að hægt sje að hýsa feröamenn, innlenda og útlenda, er þangað
sækja á sumrin. Brjef, dags. 9. mars. (Ed. 31).
Hljóðfæraflokkur. P. O. Bernburg sækir um 1500 kr. styrk handa hljóðfæraílokki sínum þetta ár, gegn því að fiokkurinn leiki ókeypis i samsætum við konungskomuna fyrir Alþingi og bæjarsljórn. Brjef, ódags.
5 fskj. f'Nd. Sif.
Iloldsveikraspílalinn. Brjef yfirstjórnarinnar, dags. 9. okt. 1920, ásamt áætlun
um gjöld spítalans 1922. (Nd. 94, 6). Sbr. og Dýrtíðaruppbót 3.
Hollabraut, sjá Vegamál 4—5.
Ilornafjörður og Auslfirðir, bálur á milli, sjá Strandferðir 14—17.
Hólaskóli.
1. Brjef forstöðumanns, dags. 17. nóv. 1920, um fje til skólans 1922.
(Nd. 94, 20).
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(Hólaskóli).
2. Samkomulag milli stjórnarráðsins og Sigurðar Sigurðssonar, fyr
skólastjóra á Hólum, dags. 19. april 1920, um afhending hans á
búi og jörð á Hólum, ásamt skilareikningi. (Nd. 352).
Hólmgeir Jensson, sjá Dýralæknar 1.
Hólmjárn, H. J., búfræðikandidat, sjá Námsstyrkur 7.
Hólshreppur, sjá Bolungarvik.
Hreppsnefnd Kjósarhrepps skorar á Alþingi:
a. að endurreisa læknishjerað það, er áður var í Kjósinni,
b. að brúargerð ,á Bleikdalsá verði ekki lengur frestað, og að veitt
verði fje til að brúa Laxá í Kjós,
c. að veitt verði fje til að halda áfram veginum frá Leirvogsá fvrir
Esju þegar á næsta sumri,
d. að styrkur til Hvalfjarðarbáts verði aftur veittur sjerstaklega, eins
og áður var, en ekki í sambandi við styrk til Borgarnesferða,
e. að simstöðin að Útskálahamri verði sett betur i sveit, eða ný símalína lögð þaðan inn í Kjósina. Brjef, dags. 6. mars. (Ed. 35).
Hrossasala.
1. Guðmundur Hávarðsson sækir um 3000 kr. styrk til útgáfu bæklings um sölu hrossa til Norðurlanda og meðíerð á þeim. Brjef,
dags. 1. febr. 12 fskj. (Nd. 23).
2. Sami sækir um 2000 kr. styrk til fyrirlestra i Danmörku um islenska hesta, til að greiða fyrir sölu þeirra. Brjef, dags. 14. febr.
1 fskj. [sbr. Nd. 23]. (Nd. 24).
3. Brjef stjórnarráðsins dags. 22. april, um ofangreind erindi Guðmundar Hávarðssonar. (Nd. 277).
4. Ský’rsla stjórnarinnar um kostnað innanlands við kaup á útflutningshrossum 1920. Dags. 21. mars. 2 skjöl. (Nd. 209). Sbr. og Samvinnufjelög 3.
Húsabætur, sjá Hlíðarendi og Prestssetur.
Húsmœðrakensla. Þingmaður ísafjarðarkaupstaðar sækir um 3000 kr. styrk
handa kvenfjelaginu »Ósk« á lsafirði til kenslu i saumum og matreiðslu.
Dags. 26. mars 1921. 2 skjöl. (Nd. 215).
Húsnæðisvandræði stúdenta, sjá Háskólinn 2.
Hvalfjarðarbátur, sjá Hreppsnefnd Kjósarhrepps d.
Hvammstangaskólinn, sjá Alþýðuskólar 3.
Hvanneyrarskólinn. Brjef skólastjóra, dags. 30. sept. 1920, um fje til skólans
1922. (Nd. 94. 18).
Hvíldarlimi hásela.
1. Stjórn Sjómannafjelags Beykjavíkur sendir Alþingi áskoranir 537
sjómanna í Reykjavík og víðar, um að setja lög um hvildartíma
háseta á islenskum botnvörpuskipum. 36 skjöl. (Nd. 172).
2. Sjómannafjelag Reykjavikur skorar á neðri deild að láta ekki ná
fram að ganga breytingartillögu við frv. um hvildartima háseta,
sem fer í þá átt, að binda lögin að eins við 2x/a mánuð ársins.
Brjef, dags. 27. apríl. (Nd. 283).
Hvitárbakkaskólinn, sjá Alþýðuskólar 4.
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lðnaðarmannafjelag Akureyrar, sjá Iðnskólar 2.
tðnaðarmál.
a. Brjef iðnfræðafjelags íslands, dags. 5. mars, með áliti um stofnun
Ieiðbeiningarstofu fyrir íslenskan iðnað.
b. Brjef fjelagsins, dags. 2. april, út af sama efni, með 3 fskj.
c. Brjef sama fjelags, dags. 9. s. m., um sama efni. 1 fskj. (Nd. 332).
Sbr. og Álafoss, Efnasmiðjur, Heimilisiðnaður, Iðnskólar, Niðursuðuverksmiðjur, Prjónles, Sindri, Smjörlikisgerðin, Ullariðnaður
og Þjórsá.
Iðnfræðafjelag íslands, sjá Iðnaðarmál og Sindri.
Iðnskólar.
1. Brjef forstöðumanns iðnskólans i Reykjavík, dags. 29. nóv. 1920,
um fje til skólans 1922. (Nd. 9í, 19).
2. Iðnaðarmannafjelag Akureyrar sækir um 1500 kr. slyrk á ári til
iðnskóla þar. Brjef, dags. 10. febr. 1 fskj. (Nd. 82).
Inga Magnúsdóttir, sjá Námsstyrkur 8.
Ingeborg Sigurjónsson, sjá Eftirlaun 7.
Ingi T. Lárusson, sjá Skáldastyrkur og listamanna 7.
Ingibjörg Brands (Guðbrandsdóttir), sjá Fimleikakensla.
Ingileif Aðils, sjá Eftirlaun 8.
Innflutningsbann á vörum, sjá Kvenrjettindi 2.
Innflutningsgjald, sjá Saltfiskur.
Innflutningsleyfi, sjá Vörubirgðir og innflutningur 4—5. Sbr. og Aðflutningshöft, sjá Landsverslun.
Innflutningur á vörum, sjá Kvenrjettindi 2, Vörubirgðir.
Innfluttur saltfiskur, sjá Saltfiskur.
Innsigling í Sandgerði og á Stokkseyri, sjá Leiðarljós og Stokkseyrarsund.
ísafjarðardjúp, báta- og skipaferðir um, sjá Strandferðir 7—10.
ísafjarðarprestakall, sjá Prestaköll 2.
Isafoldarprentsmiðja h.f., sjá Lagasafn.
lsland, fiskiveiðafjelag, sjá Utgerð botnvörpunga 6.
íslandsbanki. Brjef stjórnarráðsins, dags. 18. mars, með brjefi frá stjórn íslandsbanka, dags. 8. mars, út af fyrirspurnum peningamálanefndar;
ennfremur tvö brjef bankastjórnarinnar, dags. 14. s. m„ út af frnmv.
um seðlaútgáfurjett o. fl. (Nd. 193).
íslandssaga, sjá Bogi Th. Melsteð.
íslendingar erlendis, sjá Nauðstaddir íslendingar.
íþróttamenn, sjá Námsstyrkur 15.
íþróttasamband íslands sækir um, að styrkur til þess verði hækkaður úr 1000
kr. upp í 2000, og að það fái að halda því fje, sem veitt var til
Olympíufarar 1920, Brjef, dags. 1. mars. (Nd. 132).
Jakob Jóh. Smári, sjá Orðabókin islenska 6—7.
Jarðabók Árna Magnússonar, sjá Fræðafjelagið 2.
Jarðabætur, lán til, sjá Stefán frá Hvítadal.
Jaröeölisrannsóknir, sjá Veðurathuganir 1.
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Jarðfræðinám, sjá Námsstyrkur 13.
Jarðfrœðiranrisóknir.
1. Guðmundur G. Bárðarson skýrir frá jarðfræðirannsóknum sínum
síðasta ár, og beiðist þess að fá sama styrk og áður til rannsóknanna. Brjef, dags. 5. jan. (Nd. 94, 47).
2. Schlesch Ivfjafræðingur á Seyðisfirði beiðist slyrks tii að rannsaka
skeidýraleifar í jarðlögum á Tjörnesi. Brjef, dags. 19. nóv. 1920.
{Nd. 73]. Sbr. og Námur.
Jarðir seldar, sjá Kirkjujarðasala og I’jóðjarðasala.
Jessen, M. E., sjá Launamál 5.
Jóhannes Helgason trjeskeri, slyrkur til, sjá Kristín Grímsdóltir.
Jóhannes Kr. Jóhannesson trjesmiður sækir um 2000 kr. utanfararstvrk til að
kynna sjer byggingu opinberra húsa. Brjef, dags. 30. mars. Margar
teikningar fylgja. {Nd. 231].
Jóhannes L. L. Jóhannsson, sjá Orðabókin islenska 1-5.
Jóhannes Sigfússon, sjá Mentaskólinn 5.
Jóhannes I’órðarson f. póstur, sjá Eftirlaun 9.
Jón Eyþórsson, sjá Námsstyrkur 9.
Jón Á. Guðmundsson, sjá Ostagerð.
Jón P. Ilall hreppstjóri, sjá Viðurkenning.
Jón Krisljánsson nuddlœknir sækir um 4000 kr. styrk í fjáraukalögum til utanfarar til að afla sjer nýrra tækja í lækningastofu sina. Brjef, dags. 8.
mars. (Nd. 153).
Jón .1. Straumfjörð, sjá Póstmál 5—6.
Jón Þorkeisson dr., sjá Bókmentafjelagið 2.
Jón Þorleifsson málaranemi, sjá Skáldastyrkur og listamanna 3.
Jónína Guðmundsdóttir Dalberg, sjá Lækningakostnaður.
Jónína Pálsdóttir, sjá Námsstvrkur 10.
Jónmundur Halldórsson, sjá Prestssetur 6.
Jurtakynbætur og frærækt, sjá Námsstyrkur 12.
liaupfjelög, sjá Samvinnufjelög.
Kári, fiskiveiðafjelag, sjá Utgerð bolnvörpunga 0.
Keflavikurvegur, sjá Vegamál 6—7.
Kennaraskólinn. Brjef forstöðumanns, dags. 6. okt. 1920, um fje til skólans
1922. (Nd. 94, 22).
Kensla blindra, sjá Blindrakensla.
Kirkjnjarðasala. Skjöl, er varða seldar kirkjujarðir 1919 og 1920, ásamt skrá
yfir þær. Send með brjefi stjórnarráðsins, dags. 8. apríl. (Sþ. 17). Sbr.
Þjóðjarðasala.
Kirkjumál. Brjef biskups, dags. 27. okt. 1920, um fjárveitingar til kirkjumála
1922. (Nd. 94, 27). Sbr. og Biskupskosning, Bolungarvík 1. b. og 1.,
Eftirlaun, Prestafjelagsril, Prestaköll, Prestsselur.
Kjarnfóður, sjá Landbúnaðarmál 2.
Kjósarhreppur, sjá Hreppsnefnd Kjósarhrepps.
Kjöt, útflutningur á, sjá Landbúnaðarmál 1; sbr. og Kjötrannsóknir,

t*skj. 688

Skrá um erindi til Aiþingis Í921.

1681

Kjðtraimsóknir. Beiðni Gísla Guðmundssonar gerlafræðings um 5000 kr. utanfararstyrk til kjötrannsókna, af hverju skemdir stafi. Dags. 22. febr.
1 fskj. (Nd. 96).
Kleppur, sjá Geðveikrahælið.
Kristín Grímsdóttir húsfreyja í Gíslabæ við Hellna sækir um að fá sjer greiddan styrk þann, er syni hennar, Jóhannesi sál. Helgasyni trjeskera, var
veittur í fjárlögum 1919 og 1920. Brjef, dags. 30. des. 1920. (Ed. 11/.
Kristján Jóhannesson, f. póstur, sjá Eftirlaun 10.
Kristján Kristjánsson hjeraðslæknir, sjá Læknishjeruð 2.
Kristján Símonarson, sjá Blindrakensla 1.
Kristjón Þorvarðsson frá Leikskálum beiðist nokkurs styrks vegna tjóns af snjóflóði 1919, eða 19 þús. kr. láns til að kaupa aftur langfeðgaeign sína,
Leikskála. Brjef, dags. 11. mars. 1 fskj. (Nd. 200).
Króksfjarðarnes og Búðardalur, sími á milli, sjá Simamál2; sbr. og Póstmál 3.
Kvenrjettindafjelagið. Briet Bjarnhjeðinsdóttir sækir fyrir fjelagsins hönd um
uppbót á ferðastyrk fulltrúa kvenna til Genfar. Brjef, dags. 8. fehr. 1
fskj. (Nd. 69. 8).
Kvenrjettindi.
Bandalag kvenna skorar á Alþingi:
1. að taka til íhugunar lög um fjármál hjóna og önnur ákvæði um
»lögtylgjur« hjónabands.
2. að Bandalagi kvenna verði gefinn kostur á að láta i ljós álit sitt
um það, hverjar vörutegundir skuli banna að flytja inn í landið.
3. að sjá um, að konur verði skipaðar jafnhliða karlmönnum í allar
opinberar nefndir. Brjef, dags. 14. apríl. (Nd. 270).
Kvennaskólar.
1. Skólanefnd kvennaskólans í Reykjavik ber fram þá tillögu, að Alþingi taki þá ákvörðun um skólann, að hann verði framvegis rekinn á ríkiskostnað beinlínis, en ella að honum verði lagt nægilegt
fje. Brjef, dags. 14. febr. 2 fskj. (Nd. 25).
2. Forstöðukona kvennaskólans í Reykjavik, ungfrú Ingibjörg II.
Bjarnason, biður forseta beggja deilda og þá þingmenn, er því fái
við komið, að koma á viðtalsfund suður i kvennaskóla. Brjef, dags.
24. febr. (Nd. 78 og Ed. 15).
3. Brjef 2. þingm. Húnvetninga, Þórarins Jónssonar, dags. 26. febr.,
um aukinn styrk til kvennaskólans á Blönduósi, ásamt rekstrarreikningi 1919—20. 2 skjöl. (Nd. 100).
l.agasafn. ísafoldarprentsmiðja h/f beiðist fjárstyrks til að halda áfram útgáfu »Lagasafns handa alþýðu«. Brjef, dags. 25. febr. 1 fskj. (Nd. 921.
Landabrjef. Samúel Eggerlsson sækir um 2500 kr. styrk til að geta út landslagsuppdrált af íslandi með hæðalitum. Brjef, dags. 2. april. 4
Iskj. (Nd. 254).
Landbúnaðarmál.
1. Ágúst Helgason og Hannes Thorarensen snúa sjer, fyrir liönd Slálurfjelags Suðurlands, til Alþingis um einhverjar ráðslafanir til að
leita eftir nýjum markaðsleiðum fyrir íslenskar landbúnaðarafurðir
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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(Landbúnaðarmál).
og benda á útflutning kælds kjöts og lifandi fjár. Brjef, dags. 15.
febr. (Nd. 27).
2. Álit Verslunarráðs íslands, dags. 2. april, um frumv. til laga um
verslun með tilbúinn áburð og fóðurbæti. (Nd. 234). Sbr. og Dýralæknar, Garðyrkja, Kjötrannsóknir, Mjólkurljelag Borgfirðinga, Niðursuðuverksmiðjur, Ostagerð, Sandgræðsla og Skógrækt.
Landhelgisvarnir.
1. Brjef sameiginlegs fulltrúafundar fyrir 8 hreppa í Vestur-ísafjarðarsýslu og Vestur-Barðastrandarsýslu, höldnum á Bildudal 31. jan.,
dags. s. d., um yfirgang botnvörpunga á Vestfjörðum 1920 og um
landhelgisvarnir. [Nd. 20).
2. Fundargerðir sama fundar, er i felast áskoranir til Alþingis um
auknar landhelgisvarnir og breytingar á ákvæðum þar um. (Nd. 19/.
3. Guðmundur Lárusson á Bakka i Arnarfirði lýsir aðförum togara
á Arnarfirði sumarið 1920, og skorar á þing og stjórn að ráða bót
á yfirgangi þessum. Brjef, dags. 8. febr. 1921. 4 vottorð fylgja.
(Nd. 62).
4. Skýrsla Gísla Ásgeirssonar hreppstjóra á Álftamýri um sama efni.
Dags. 16. íebr. 2 skjöl. (Nd. 226).
5. Guðmundur Þórðarson, umsjónarmaður landhelgisvarna í Garðsjó,
sendir Alþingi álit sitt um tilhögun landhelgisvarna. Brjef, dags. 1.
mars. (Nd. 192).
6. Sigfús Blöndahl, þýskur konsúll í Reykjavík, skýrir sjávarútvegsnefndum frá því, að þýska stjórnin mundi geta selt ódýr skip,
hentug til landhelgisvarna. Brjef, ódags. (Nd. 308). Sbr. og »Þór«.
Landnótasild. sjá Sildveiðifjelag íslands 3.
Landsbókasafnið.
1. Brjef landsbókavarðar, dags. 21. okt., með tillögum um fjárveiting
til safnsins. (Nd. 94, 35), Sbr. og Launamál 6.
2. Brjef húsameistara rikisins, Guðjóns Samúelssonar, dags. 31. mars,
um að »terrazzo«leggja stigana í landsbókhlöðunni (og listasafnshúsi Einars Jónssonar) 2 fskj. (Nd. 346).
Landssiminn, sjá Simamál.
Landsverslunin.
1. Erindi Verslunarráðs Islands, dags. 21. febr., um afnám landsverslunarinnar og aðflutningshaftanna. 4 fgskj. (Nd. 67).
2. Fundarsamþykt 24 kaupmanna, 26. febr., þar sem skorað er á Alþingi og stjórn að gefa þegar verslunina frjálsa með þvi að afnema landsverslun og viðskiftanefnd. (Nd. 98).
3. Efnahagsreikningar landsverslunarinnar árin 1917—20. 5 skjöl.
(Nd. 370).
Laugarnesspítalinn, sjá Holdsveikraspítalinn.
Launamál.
1. Samband starfsmanna rikisins skorar á Alþingi að fella burt hámarksákvæði 33. gr. launalaganna. Brjef, dags. 14. febr. (Nd. 158).
2. Sama sendir með brjefi, dags. 4. mars, eftirrit af erindi póstmanna-
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fjelagsins, dags. 6. febr. um rjetting á launum nokkurra póstmanna.
1. fskj. (Nd. 137).
3. Bæjartógetinn á Siglufirði fer þess á leit, aö laun sin verði frá 1.
jan. 1920 eins og laun sýslumanna og bæjarfógeta í lægra launaflokki. Brjef, dags. 29. jan. (Nd. 369).
4. Einar Jónsson og Páll Skúlason, settir kennarar við stj'rimannaskólann og vjelstjóraskólann, fara fram á launahækkun. Brjef, dags.
26. febr. (Nd. 101).
5. M. E. Jessen forstöðumaður vjelstjóraskólans, Sigurbjörn A. Gislason kennari við sama skóla, og Guðmundur B. Kristjánsson kennari við stýrimannaskólann endurnýja beiðni um bætur á launum
sinum. Brjef, dags. 21. febr. 4 fskj. (Nd. 68).
6. Hallgrimur Hallgrimsson aðstoðarbókavörður við Landsbókasafnið
fer fram á launabækkun. Brjef, dags. 8. apríl, 1. fskj. (Nd. 248).
Sbr. og Dýrtiðaruppbót, Eftirlaun, Lifeyrissjóður og Yfirsetukonur 1.
Leiðarljós i Sandgerði.
1. Fiskiíjelagið sendir með brjefi, dags. 28. febr., ályktun formannafundar i Sandgerði, 7. s. m., um að rikið taki að sjer leiðarljósin
i Sandgerði. 3 skjöl. (Nd. 109).
2. Brjef sjávarútvegsnetndar Nd„ dags. 2. april, um að þegar verði
veitt fje til endurbóta á leiðarljósunum i Sandgerði og að rikið
taki þau i sinar hendur. Fskj.: Brjef Sjóvátryggingarfjelags íslands,
dags. s. d., brjef Samábyrgðarinnar, dags. 4. april, og 1.—2. tölubl.
Ægis 1921. (Nd. 235).
Leiðbeiningarstofa i iðnaðarmálum, sjá Iðnaðarmál.
Leikskálar, lán til kaupa á, sjá Kristjón Þorvarðsson.
Lifandi fje, útflutningur á, sjá Landbúnaðarmál 1.
Listasafn Einars Jónssonar. Brjef húsameistara rjkisins, Guðjóns Samúelssonar, um að »terrazzó«leggja gólf listasafnsbússins (og stiga landsbókhlöðunnar), dags. 31. mars. 2 fskj. (Nd. 346).
Listasafnið, sjá Þjóðmenjasafnið.
Listir, sjá Skáldastyrkur og listamanna.
Listvinafjelagið sækir uni 2000 kr. ársstyrk. Brjef, dags. 31. mars (Nd. 221).
Lífeyrissjóður embœttismanna. Athugasemdir Sambands starfsmanna rikisins
út af nefndaráliti allsherjarnefndar Nd. á þskj. 226. Brjef, dags. 12.
april. (Nd. 262).
Likn, sjá Hjúkrunarfjelagið.
Ljósavatnshreppur, sjá Dómþinghár, Lækningastyrkur.
Lyf og áíengi, sjá Einkasala 2.
Læknafjelag Beykjavíkur, sjá Umbúðasmiður.
Lœkningastyrkur. Beiðni hreppsnefndar Ljósavatnshrepps um 1547,25 kr. fjárveitingu til Jóninu Guðmundsdóttur Dalberg, til endurgreiðslu á sveitarstyrk vegna legu i sjúkrahúsi i Kaupmannahöfn. Dags. 16. des. 1920.
5. fskj. (Nd. 58). Sbr. og Ari Arnalds og Læknishjeruð 1—2.
Lœknishjeruð.
1. Sigvaldi Kaldalóns bjeraðslæknir sækir um burtveruleyfi úr bjeraði
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sinu til að leita sjer lækninga, og um styrk til að launa mann í
sinn stað ineðan hann er burtu. Brjef, dags. 17. febr., með 1 fskj.
og árituðu áliti landlæknis. (Nd. 214).
2. Kristján Kristjánsson hjeraðslæknir á Seyðisfirði sækir um 5000 kr.
styrk til að hafa lækni í sinn stað nieðan hann leitar sjer lækninga. Brjef (ódags.), með árituðum meðmælum landlæknis, dags.
15. april. (Ed. 62).
3. Brjef hreppsnefndar Neshrepps í Norðfirði, dags. 15. jan., út af
skipun læknisembættisins á Norðfirði í mai 1920, með ósk um
að endurgreiddar verði úr rikissjóði 460 kr., er hreppurinn varð
að greiða Árna lækni Vilhjálmssyni, heldur en að bjeraðið yrði
læknislaust í yfirvofandi inflúenzu. 3 fskj. (Nd. 39).
4. Sigurður læknir Magnússon á Patreksfirði leitar þess, að rikissjóður kaupi húseign sína á Patreksfirði, þegar hann verði að segja
lausu embættinu. Brjef, dags. 8. febr. (Nd. 17). Sbr. og Hreppsnefnd
Kjósarhrepps a.
Lögfrœðitímarit.
1. Brjef Lárusar H. Bjarnasonar hæstarjettardómara, dags. 14. okt.
1920, um styrk til tímarits um lögfræði og hagfræði. (Nd 94, 34).
2. Stjórn útgáfufjelags lögfræði- og hagfræðitímarits fer fram á, að
1000 kr., sem því eru ætlaðar i fjárlagafrumvarpi fyrir 1922, verði
og teknar upp i fjáraukalög 1920 og 1921. Brjef, dags. 21. febr. 1
fskj. (Nd. 60).
Löggildingarslofan. Brjef forstöðumannsins, dags. 21. okt. 1920, um áætlaðar
tekjur og gjöld stofnunarinnar 1922 (Nd. 94, 46). Sbr. og Veðurathuganir.
Lögreglustjórinn í Reykjavík. Brjef hans, dags. 23. des. 1920, um skrifstofufje
hans 1922 (Nd. 94, 4).
Magnús Einarson, sjá Dýralæknar 2.
Markaðsleiðir nýjar, sjá Landbúnaðarmál 1.
Mat á prjónlesi, sjá Prjónles.
Málsháltasafn, sjá Páll Þorkelsson.
Málverkasafn, sjá Þjóðmenjasafn.
Menlaskólinn.
1. Brjef rektors, dags. 12. nóv. 1920, um fjárveiting til skólans 1922.
(Nd. 94, 26].
2. Brjef sama, dags. 31. jan., um viðbótarþóknun fvrir umsjónarstart
við skólann og reikningshald. (Nd. 69, 7J.
3. Brjef sama, dags. 16. febr., um hækkun á námsstvrk til nemenda
skólans. 4 fskj. (Nd. 69, 9 og 367].
4. Bjarni Sæmundsson mótmælir i rökstuddu áliti, dags. 28. febr.,
tillögum mentamálanefndarinnar (milliþinga) um breytingar á skólanum. (Nd. 123).
5. Rökstutt álit Jóhannesar kcnnara Sigfússonar um sama efni, dags.
15. mars. (Nd. 187].
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6. »Nokkrar athugasemdir um mentamálanefndarálit I.«, eftir Þorleif
H. Bjarnason kennara. Dags. 29. apríl. /ÍVc/. 216).
7. Athugasemdir og tillögur nemenda lærdómsdeildar út af frumvarpi
mentamálanefndarinnar um skólann. ódags. (Nd. 264).
Meulenberg prestur, sjá Rikisborgararjettur 1.
Miklavainsmýri. Ágúst Helgason í Birtingaholti sækir um 1800 kr. uppbót á
skurðgrefti í Miklavatnsmýri. Brjef, dags. 28. febr. 2 fskj. (Nd. 241).
Mjólkurfjelag Borgfirðinga sækir um 5000 kr. styrk til að koma á fót niðursuðu mjólkur og rjóma. Brjef, dags. 3. febr. 1 fskj. (Nd. 30).
Mótorvjelfræði, sjá Fiskifjelag íslands 4.
Mgvatn. Veiðifjelag Mývatns skorar á Alþingi, að Mývatn verði eigi gert að
almenningi og á engan hátt skertur forn rjettur vatnsjarðabænda til
veiði i valninu. Brjef, dags. 20. jan. (Nd. 61).
Möller & Co., A. F. i Kaupmh., sjá Saltfiskur.
Wauðsladdir íslendingar. Sendiherrann í Kaupmannahöfn fer fram á, að veitt
verði nokkur fjárhæð, t. d. 3000 kr., til að hjálpa íslenskum rikisborgurum, sem i nauðir rata erlendis. Brjef, dags. 13. nóv. 1920.
(Nd. 94, 53).
Námsstgrkur.
1. Hjónin Arnór Sigurjónsson og Helga Kristjánsdóttir sækja um 2000
kr. styrk til að ljúka námi erlendis. Brjef, dags. 18. jan., með 6
vottorðum. (Nd. 354).
2. Bjarni Jósefsson, stud. polyt., sækir um 4000 kr. styrk til að ljúka
• námi i efnafræði við fjölvirkjaskólann í Kaupmannahöfn. Brjef,
dags. 20. des. 1920. (Nd. 339).
3. Brynjólfur Stefánsson sækir um 2000 kr. slvrk i tvö ár til að Ijúka
verkfræðinámi i Kaupmannahöfn. Brjef, dags. 21. febr. (Nd. 74).
4. Finnur Jónsson gullsmiður sækir um 2500 kr. styrk til að fullkomna sig i drifning (cicelörkunst). Brjef, dags. 2. febr. 5 fskj.
(Nd. 165).
5. Beiðni Guðnýjar Jónsson, dags. 1. jan. 1920, um 1000 kr. styrk til
bjúkrunarnáms í New-York (sjá Nd. 57, 1920). 2 fskj. (Nd. 56).
6. Helga Eggertsdóttir hjúkrunarkona sækir um 1000 kr. utanfararstyrk til fullnaðarnáms í hjúkrun. Brjef, dags. 22. mars. 1 fskj.
(Nd. 344).
7. H. J. Hólmjárn búfræðikandidat sækir um 4000 kr. styrk til fullnaðarnáms i jarðvegsefnafræði við háskólana i Halle og Ziirich.
Brjef, dags. 4. febr. 2 fskj. (Nd 86).
8. Inga Magnúsdóttir, dómtúlkur og skjalaþýðandi, sækir um 2500
kr. til námsdvalar i Englandi. Brjef, dags. 24. febr. (Nd. 124).
9. Jón Eyþórsson sækir um 2500 kr. framhaldsstyrk til veðurfræöináms. Brjef, dags. 4. febr. 1 fskj. (Nd. 102).
10. Jónína Pálsdóttir sækir um 1000 kr. utanfararstyrk til fullnaðarnáms i hjúkrun berklaveikra. Brjef, dags. 9. april, með áritun
landlæknis. (Nd. 252).
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11. Sigurður Guðmundsson sækir um 2000 kr. styrk á ári í tvö ár til
framhaldsnáms i byggingarfræði. Brjef, dags. 22. jan. (Nd. 2).
12. Stefán Árnason, nemandi i landbúnaðarháskólanum i Ási í Xoregi,
sækir um 2000 kr. styrk til að kynna sjer tilraunir i jurtakynbótum og frærækt á Norðurlöndum. Brjef, dags. 14. jan. 2 fskj.
(Nd. 77).
13. Steinn Emilsson sækir um 3000 kr. styrk til fullnaðarnáms í jarðefnafræði og jarðfræði. Brjef, ódags. (Nd. W).
14. Jakob Möller alþingism. sækir um 3000 kr. styrk i fjáraukalögum
handa Steini Steinsen til að ljúka verkfræðinámi i Kaupmannahöfn.
Brjef, dags. 8. mars. 1 fskj. (Nd. 155).
13. Valdimar Sveinbjörnsson fimleikakennari sækir um 3000 kr. styrk
til að ljúka iþróttakennaranámi við kennaraháskólann í Kaupmannahöfn. Brjef, dags. 4. febr. 3 fskj. (Nd. í9).
16. Baldur Sveinsson sækir um 2000 kr. styrk til handa Þuríði Jónsdóttur hjúkrunarkonu, til að fullnuma sig í hjúkrunarstörfum.
Brjef, dags. 9. febr. 4 fskj. (Nd. 8). Sbr. og Blindrakensla 2 og
Mentaskólinn 3.
Námur.
1. Skýrsla Helga Hermanns Eirikssonar námufræðings, dags. 11. febr.,
um silfurbergsnámuna í Helgustaðafjalli. 6 fskj. (Nd. 350).
2. Skýrsla sama um námurannsóknir á Vestfjörðum sumarið 1920,
dags. 22. febr. (Nd. 331).
3. Skýrsla sama um jarðefnarannsóknir við Geysi haustið 1920, dags.
12. febr. 1 fskj. (Nd. 330).
Náttúrufræðirannsóknir, sjá Fiskirannsóknir, Helgi Jónsson, Jarðfræðirannsóknir og Námur.
Náltúrufrœðisfjelag íslands. Umsókn formannsins, dags. 11. des. 1920, um 1800
kr. slyrk til fjelagsins. (Nd. 94, 98).
Nefndir, opinberar, sjá Kvenrjettindi 3.
Niðursuðuverksmiðjur. Bændur í uppsveifum Borgarfjarðar sækja um 30 þús.
kr. lán úr viðlagasjóði til að koma á fót niðursuðuverksmiðju við
hveri í Reykholtsdal. Brjef, dags. 20. jan. 1 fskj. (Nd. 70). Sbr. og
Mjólkurfjelag Borgfirðinga.
Nielsen, Chr. Fr., sjá Efnasmiðjur.
Njörður, fiskihlutafjelagið, sjá Útgerð botnvörpunga 4.
Norðurför Roalds Amundsen, jarðeðlirannsóknir í sambandi við, sjá Veðuratbuganir 1.
Norðurlandsbátur, sjá Strandferðir 11—13.
Norrœna stúdentasambandið, Reykjavikurdeildin, fer þess á leit við Alþingi, að
deildin fái að halda þeim fjárstyrk, er verið hefir. Brjef, dags. i febr.
(Nd. 91).
Nuddlækningar, sjá Jón Kristjánsson.
Núpsskólinn, sjá Alþýðuskólar 5—6.
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Oddi, sjá Prestssetur 2.

Orðabókin íslenska.
1. Brjef formanns orðabókarnefndarinnar, síra Jóhannesar L. L. Jóhannssonar, dags. í nóv. 1920, um orðabókarmálið, með tillögum
um 14. þús. kr. fjárveitingu á ári til orðabókarinnar, auk dýrtíðaruppbótar á launum þriggja fastra starfsmanna. 1 fskj. (Nd. 94, 37).
2. Brjef sama manns, dags. 25. febr., þar sem hann leggur til, að
starfsmönnum við orðabókina verði fjölgað upp i 5. 3 fskj. (Nd. 104).
3. Brjef sama manns, dags. 16. mars, með eftirriti af brjefum dr.
Poestions, Finns Jónssonar og Halldórs Hermannssonar um »Álit
og tillögur« orðabókarmannanna. (Nd. 188).
4. Brjef sama manns, dags. 28. febr., þar sem hann óskar 2000 kr.
launabótar hvort árið 1920—21. (Nd. 103).
5. Beiðni sama manns, dags. 26. febr., um endurgreiðslu ur rikissjóði
á 750 kr. prentunarkostnaði á »Áliti og tillögum um orðabókina.
2 fskj. (Nd. 105).
6. Jakob Jóh. Smári sækir um slyrk til að vinna að orðabókinni, svo
riflegan, að hann geti gefið sig allan við því starfi. Brjef, dags. 2.
april. (Nd. 227).
7. Sami maður biður Álþingi að hlutast til um, að honum verði
greiddur áfram styrkur sá, er honum er veittur i fjárlögum 1920
og 1921 til að safna til orðabókarinnar. Brjet, dags. 17. febr. 1
fskj. (Nd. 63).
Orðasöfnun. Þórbergur Pórðarson sækir um 2100 kr. styrk til að safna orðum
og talsháttum úr islensku alþýðumáli, og auk þess alt að 3000 kr. til
að gefa út leiðbeiningar handa aðstoðarmönnum. Brjef, ódags. 3 fskj.
(Nd. 217).
Ostagerð. Jón Á. Guðmundsson ostagerðarmaður sækir um uppgjöf á eftirstöðvum af 9000 kr. viðlagasjóðsláni til Sveinatungubúsins. Brjef (í
eftirriti), dags. 21. des. 1920. (Nd. 108).
Olur, fiskiveiðahlutafjelagið, sjá Útgerð botnvörpunga 5.
Ólafur Bósenkranz, sjá Háskólinn 3.

ósk, kvenfjelagið, sjá Húsmæðrakensla.
Óþarfur varningur, sbr. Kvenrjettindi 2.
Páll Erlingsson, sjá Dýrtiðaruppbót 4 og Eftirlaun 11.

Páll Skúlason kennari, sjá Launamál 4.
Páll Þorkelsson sækir um 3000 kr. styrk á ári til að ljúka við málsháttasafn
sitt. Brjef, dags. 8. október 1920. (Nd. 9'i, 40).
Peningamál, sjá Islandsbanki. Sbr. og Viðskiftamál.
Petersen, A. L., fyr stöðvarsljóri, sjá Símamál 5—6.
Pjetur Gunnlaugsson í Álfatröðum, sjá Alþýðufræðsla.
Pjetur Hjaltesleð, sjá Vörumerkjaskrásetjari.
Pjetur J. Thorsteinsson, sjá Síldartunnur 2.
Póstar, sjá Eftirlaun 9—10; sbr. og Póstmál.
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Póstmál.
1. Brjef aðalpóstmeistara, dags. 1. okt. 1920, um kostnað við póststjórnina 1922. 5 skjöl. (Nd. 9'r, 12).
2. Tillögur sama um póstgöngur milli Víðimýrar og Siglufjarðar, dags.
8. mars, með erindi bæjarstjórnar á Siglufirði 3. febr. (Nd. 150).
3. Tvö brjef úr Barðastrandars^’slu, dags. 14. og 17.—20. febr., um
ferðir Breiðafjarðarbáts og um að landpóstur fari milli Borgarness
og Arngerðareyrar, um Búðardal og Króksfjarðarnes. Undirskrift
58 alþingiskjósenda [sbr. og Strandferðir 5J. (Nd. 208).
4. Áskorun frá 55 alþingiskjósendum úr Dalasýslu til þingmanns kjördæmisins um að gera fyrirspurn til landsstjórnarinnar um það,
hvers vegna lögð hafi verið niður aðalpóstleiðin um Austur-Barðastrandarsýslu og DalasV’slu, og um simalinu [sbr. Simamál 2].
Brjef, dags. í janúar. (Nd. 6).
5. Jón J. Straumfjörð, dyravörður við pósthúsið í Reykjavík, fer fram
á, að launakjör sín verði í samræmi við laun annara slíkra starfsmanna. Brjef, dags. 1. mars. (Nd. 111).
G. Sami maður sækir um launabót fyrir árin 1920 og 1921. Brjef,
dags. 2. april. (Nd. 228).
7. Sigurður Pálmason, kaupmaður á Hvammstanga, kvartar undan
þeirri ráðstöfun póststjórnar, að gata frimerki á fylgibrjefum póstböggla og þau, sem látin eru gegn bögglagjaldi og tolli af útlendum
póstsendingum. Brjef, dags. 1. febr. (Nd. 133).
Póstmenn, sjá Launamál 2.
Presiafjelaqsrit. Prestafjelagið sækir um 1000 kr. styrk til útgáfu ritsins. Brjef,
dags. 9. mars. (Nd. 3'il).
Preslaköll.
1. Brjef biskups, dags. 18. des. 1920, með erindi Prestafjelagsins um
eftirlaun presta. 3 fskj. (Nd. 69, 5).
2. Biskup mælir með frv. um skiftingu Isafjarðarprestakalls í tvö.
Brjef, dags. 2. mars. (Nd. 122). Sbr. og Bolungarvik og Eftirlaun 2
og 13.
Prestsekkjur, sjá Eftirlaun 14.
Preslsselur.
1. Vigfús I. Sigurðsson, prestur að Desjarmýri, sækir um 5000 kr.
styrk til húsabóta á prestssetrinu. Brjef, dags. 25. jan. (Nd. 28).
2. Sóknarpresturinn i Odda beiðist þess, að rikissjóður kaupi hlöðu
og peningshús i Odda og leggi til staðarhúsa. Brjef, dags. 25. febr.
3 fskj. (Nd. 152).
3. Skýrsla Guðjóns Samúelssonar húsgerðarmeistara, dags. 29. mars,
um bæinn í Reykholti og kostnaðaráætlun um endurbyggingu staðarins, ásamt uppdráttum á 2 blöðum. (Nd. 3M).
4. Brjef biskups, dags 17. nóv. 1920, um fjárveitingu til að byggja upp
staðinn að Sandfelli í Öræfum. (Nd. 9'i, 28).
5. Presturinn til Grundarþinga sækir um styrk til að byggja upp staðinn að Saurbæ i Eyjafirði. Brjef, dags. 23. nóv. 1920. (Nd. 9k, 29).
6. Beiðni síra Jónmundar Halldórssonar, dags. 16. febr., um 21 þús. kr.
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(Preslssetur).
styrk til endurreisnar staðarhúsa að Stað í Grunnavik, ásamt brjefi
biskups, dags. 26. febr., og 1 uppdrætti. (Nd. 156).
7. Brjef biskups, dags. 18. febr., um kostnað við húsabælur á prestssetrinu að Útskálum. 55 fskj. (Nd. 69, 10).
Prjónles. Askorun Sambandsfjelags norðlenskra kvenna um að lögskipað verði
mat á prjónlesi. Fundarályktun, ódags. (Nd. 10).
Pönlunarfjelög, sjá Samvinnufjelög.
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Hadíumsjóður íslands. Sljórn sjóðsins sækir um 5000 kr. árlegan sfvrk til
sjóðsins. Brjef, dags. 2. april, með skýrslu Gunnl. Claessens um radíumlækningar 1919—20. (Nd. 229).
Rafstöðvar.
1. Áætlun með athugasemdum og 4 kortum um virkjun Andakilsárfossa, eftir Steingrím verkfræðing Jónsson, ásamt 5 brjefum hans
um málið, útdrætti úr aukafundargerðum svslunefnda Mýra- og
Borgarfjarðarsýslu 1. febr., brjefi sýslumanns 7. s. m. og 2 brjefum
þingmanna kjördæmanna, dags. 4. mars og 11. apríl, er þeir beiðast heimildar Alþingis til ábvrgðar rikisíyóðs á 3 miljóna króna
láni til rafveitunnar. (Nd. 115).
2. Erindi sýslumanns í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, dags. 27. nóv.
1920, um greiðslu úr rikissjóði á kostnaði við rannsókn Andakílsárfossa. Brjef atvinnumáladeildar fvlgir, dags. 25. febr., með tillögu
um, að greiddar verði 5000 kr. (Nd. 83).
3. Brjef bæjarfógetans á Seyðisfirði til þingm. Sevðf., dags. 31. jan.,
með útdrætti úr gerðabók bæjarstjórnar, þar sem skorað er á þingmanninn að úlvega kaupstaðnum 120 þús. kr. lán úr rikissjóði, til
að stækka rafstöð bæjarins, en ábyrgð ríkissjóðs fyrir því af láninu, er eigi kynni að fást úr rikissjóði. (Ed. 39).
4. Hreppsnefnd Neshrepps ulan Ennis beiðist heimildar til bakábyrgðar ríkissjóðs fyrir alt að 250 þús. kr. láni til rafstöðvarbyggingar
fyrir Sand og Keflavik. Brjef, dags. 4. febr. (Ed. 9). Sbr. og Bolungarvik 1 c og Þjórsá.
Bangársandur, flutningar að, sjá Strandferðir 21.
Rannsóknarnefnd samkv. 35. gr. stjórnarskrárinnar, sjá Útgerð botnvörpunga 2.
Ráðgjafarnefndin, sjá Sambandsmál.
Reykholt, sjá Prestssetur 3.
Itifsós. Oddvitar ólafsvíkurhrepps og Neshrepps utan Ennis sækja um 6000 kr.
styrk til lendingarbóta í Rifsósi, gegn jafnmiklu annarsstaðar að. Brjef,
dags. 15. mars, með 1 fskj. (Ed. 38).
Ríkisborgararjetlur.
1. Brjef borgarstjórans í Reykjavík til allsherjarnefndar Ed., dags. 10.
mars, þar sem hann tjáist ekki sjá neitt athugavert við það, að Meulenberg presti i Landakoti verði veitt ríkisborgararjettindi. (Ed. 68).
2. Ole Andreas Tynes á Siglufirði sækir um islenskan rikisborgararjett. Dags. 21. febr. 6 skjöl. (Nd. 287).
Alþt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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Röntgenlœkningar.
1. Brjet forstöðumanns Röntgenstofnunarinnar, Gunnlaugs læknis
Claessens, dags. 5. mars, um 18 þús. kr. fjárveilingu til breytinga
á vjelum stofnunarinnar vegna nýju rafstöðvarinnar. (Nd. tfíí).
2. Beiðni sama, dags. 30. apríl, um 800 kr. hækkun á fjárveitingu til
stofnunarinnar. (Nd. 288).
3. Beiðni sama, dags. 2. mars, um 2500 kr. styrk til að sækja fund
norrænna geislalækna í Kaupmannahöfn eða Helsingfors á komandi sumri. (Nd. t25).
&ala á landspildu til Blönduóshrepps. Brjef prófasts, sira Bjarna Pálssonar,
dags. 4. febr., er hann mælir með, að hreppurinn fái kevpta spildu ur
landi Hjaltabakka [sjá þskj. 110]. (Nd. 159).
Sala á landbúnaðarafurðum, sjá Landbúnaðarmál 1.
Sallfiskur. Firmað A. T. Möller í Kaupmannahöfn sækir um undanþágu á
innflutningsgjaldi af 310 tn. af saltfiski, íluttum frá Færeyjum til verkunar í Viðey. Brjef, dags. 3. mars. 2 skjöl. (Nd. 129). Sbr. og Spánarsamningar.
Samábyrgð lslands, sjá Leiðarljós 2.
Samband ísl. samvinnufjelaga, sjá Vöruverð 1; sbr. og Samvinnufjelög.
Samband starfsmanna rikisins, sjá Launamál.
Sambandsmál. Eftirrit af gerðabók islenska hluta dansk-islensku ráðgjafarnefndarinnar, frá 1. des. 1919 til 1. des. 1920, sent með brjefi formanns
íslenska hlufans, dags. 21. febr. (Sþ. 12).
Sambandsfjelag norðlenskra kvenna, sjá Prjónles.
Samgöngumál, sjá Bryggjur, Dragferjur, Póstmál, Símamál, Strandferðir, Vegamál og Vitar.
Samúel Eggertsson, sjá Landabrjef.
Samvinnufjelög.
1. Ályktun aðalfundar kaupfjelags Borgfirðinga 10. mars, er i felst
áskorun til Alþingis um að setja lög um samvinnufjelög, en mótmæli gegn hinum svonefnda tvöfalda skalti. Símskevti, dags. 11.
niars. (Nd. 185).
2. Svínavatnshreppsdeild kaupfjelags Húnvetninga skorar á þingmenn
kjördæmisins að beitast fyrir þvi, að sett verði hjer samskonar löggjöf og i Noregi um skattskvldu samvinnufjelaga; ennfremur á Alþingi að athuga, hvort eigi sje rjett að setja lög um samvinnufjelög.
Útdráttur úr fundargerð 29. jan. (Ed. 17).
3. Útdráttur úr fundargerðum fimm deilda kaupfjelags Húnvetninga,
Torfalækjarhrepps, 31. jan., Svínavatnshrepps, 29. jan. [sbr. Ed. 171,
Áshrepps, 7. febr., og Bólstaðarhlíðarhrepps, 2. febr., er í felast
áskoranir til Alþingis að setja lög um samvinnufjelög, einkum
skattskyldu þeirra; ennfremur Sveinsstaðahreppsdeildar, 12. febr.,
um sama og um það, að landsstjórnin eða samband samvinnufjelaganna taki að sjer hrossasöluna næsta sumar. (Ed. 32).
4. Áskorun 52 alþingiskjósenda í Vestur-ísafjarðarsýslu til Aiþingis,
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(Sanwinnufjelög).
um að selja lög um samvinnufjelög, til trvggingar því, að þau fullnægi sem best ætlunarverki sinu. 2 skjöl, dags. i jan. (Nd. 99).
5. Áskorun frá 63 alþingiskjósendum í Bevðarfjarðarhreppi til þingmanna kjördæmisins, dags. 21. jan., um að flytja á þingi lagafrumvarp um það, að kaupfjelög og pöntunarfjelög sjeu ekki lengur
undanþegin skattgjaldi til almenningsþarfa. (Nd. 48).
Sanwinnuskólinn. Bijef Hallgríms Kristinssonar um styrk til skólans, dags. 21.
des. 1920. (Nd. 94, 31).
Sandgrœðsla.
1. Beiðni Búnaðarfjelags íslands um 15 þús. kr. fjárveitingu til sandgræðslu 1922. Dags. 4. des. 1920. (Nd. 94, 49).
2. Brjef Búnaðarfjelags Islands, dags. 8. apríl, uui að fjárveiling til
sandgræðslu verði hækkuð upp í 20 þús. krónur, með skýrslu um
sandfok og uppblástur i Landmannahreppi. (Nd. 249).
Sandfell í Öræfum, sjá l’restssetur 4.
Sandgerði, sjá Leiðarljós.
Saurbær i Eyjaíirði, sjá Prestssetur 5.
Schlesch, Hans, sjá Jarðfræðirannsóknir 2.
Seðlaútgáfurjettur, sjá Islandsbanki.
Siglufjarðareyri, sjá Sjóvarnargarðar 2.
Siglutjarðarpóstur trá Víðimýri, sjá Póstmál 2.
Sigríður H. Jensson, sjá Eftirlaun 12.
Sigurbjörn A. Gíslason, sjá Launamál 5.
Sigurður Magnússon læknir, sjá Læknishjeruð 4.
Sigurður Pálmason, sjá Póstmál 7.
Sigurður Sigurðsson, fvr skólastjóri, sjá Hólaskóli 2.
Sigurður Skagfeldt, sjá Skáldastyrkur og listamanna 6.
Sigurður Þórólfsson, sjá Veðurathuganir 3.
Sigtryggur Guðlaugsson, sjá Alþýðuskólar 5.
Sigvaldi Kaldalóns hjeraðslæknir, sjá Læknisbjeruð 1.
Silfurbergsnáman, sjá Námur 1.
Sindri. Iðnfræðafjelag íslands sækir um 3500 kr. styrk i eilt skifti fvrir öll til
útgáfu tímaritsins »Sindra«. Brjet, dags. 4. mars 1921. (Nd. 333).
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Sildarlunnur.

1. Beiðni Ásgeirs kaupm. Pjeturssonar, dags. 18. mars, um endurgreiðslu á sildartunnutolli, 37355 kr., er hann greiddi 1919. 6 fskj.
(Nd. 347).
2. Pjelur J. 4’horsteinsson kaupmaður fer fram á endurgreiðslu á
sildartunnutolli, 17250 kr., greiddum sumarið 1919. Brjef, dags. 11.
mai. 11 fskj. (Nd. 304).
3. Brjef Espholins & Co. á Akureyri, dags. í Kaupmh. 5. febr., til
Jóns Auðuns Jónssonar alþingismanns, um breytingar, sem gera
þyrfti á lögum um síldartunnutoll. (Nd. 355).
Síldveiðifjelag fslands.
1. Vcrksmiðjan »,Egir« i Melbo spyrst fyrir um það, hvort hún megi
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(Sildveiðifjelag íslands).
gera ráð fyrir óhindruðum atvinnurekstri i Krossanesi i ár eins
og að undanförnu. Simskevti, dags. 12. maí. (Sþ. 24).
2. Bæjarstjórn Siglufjarðar skorar á þingmenn kjördæmisins að mótmæla eindregið frumvarpi um »Síldveiðifjelag lslands«, og færir til
ástæður. Simskeyti dags. 30. april. (Nd. 289).
3. 9 menn, sem stunda síldveiði með landnótum á Austfjörðum, skora
á þingmenn Auslfirðinga að heita sjer fyrir, að landnótasild verði
undanskilin væntanlegu sildarsamlagi. Símskevli, dags. 6. maí.
(Nd 295).
Simamál.
1. Brjef landssimastjóra, dags. 23. okt. 1920, um tekjur og gjöld landssímans 1922. 1 fskj. (Nd. 94, /4).
2. Askorun frá 55 alþingiskjósendum í Dalasýslu lil þingmanns kjördæmisins um að gera fyrirspurn til landsstjórnarinnar um það,
livers vegna ekki sje farið að undirbúa símalínu frá Búðardal til
Króksfjarðarness, og um póstleið vestanlands (sbr. Póstmál 4).
Brjef, dags. i janúar. (Nd. 6).
3. Askorun 62 Evrsveitinga til Alþingis um að lagður verði sími í
(irundarfjörð, ekki siðar en árið 1922. Brjef dags. 31. jan. (Ed. 30).
1. Sveinn Ólafsson, 2. þingm. S.-M., fer fram á 6-7 þús. kr. fjárveitingu til símalagningar á milli Hafraness og Valtarness i Fáskrúðsfjarðarhreppi. Brjef, dags. 2. mars. (Nd. 342).
5. A. L. Petersen, f. stöðvarstj. i Vestmannaeyjum, leilar skaðabóta af
Alþingi, alls 25142 kr., lvrir að hafa notið of lágra launa og verið
að óverðskulduðu llæmdur úr stöðu sinni af hálfu landssimans og
landssljórnarinnar. Brjef, dags. 20. jan. (Ed. 2í; sbr. Nd. 81).
6. Bi jef stjórnarráðsins, dag'. 25. tebr., með erindi landssímastjóra 21.
des. 1920, um uppbót úr rikissjóði til A. L. Petersens fvrrum
slöðvarstjóra. 13 fskj. (Nd. 84). Sbr. og Hreppsnefnd Kjósarhrepps e.
Sjávarútvegur, sjá Fiskifjelag íslands, Fiskiklak, Fiskimat, Fiskirannsóknir,
Hvildarlimi háseta, Landhelgisvarnir, Leiðarljós, Bifsós, Sildveiðifjelag
Islands, Slvsatrvgging sjómanna, Spánarsamningar, Úigerð bolnvörpunga og Þór.
Sjómannafjelag Beykjavikur, sjá Hvildarlimi háseta.
Sjómannahæli i Hafnarfirði og á fsafirði, sjá Hjálpræðisherinn.
Sjómannaskólar, sjá Slýrimannaskólinn og Vjelstjóraskólinn.
Sjóvarnargardar.

1. Hreppsnefnd Eyrarbakkahrcpps fer þess á leit, að rikissjóður greiði
helming kostnaðar, 750 kr., við endurbyggingu á katla sjóvarnargarðsins milli Ölfusár og Evrarbakka. Brjef, dags. 8. mars. 1 fskj.
(Nd. 335).
2. Bijef stjórnarráðsins, dags. 15. mars, með erindi vitamálastjóra,
dags. 7. s. m. um viðgerð á sjóvarnargarði á Siglufjarðareyri, ásamt
2 uppdráttum. (Nd. 178).
Sjóvátryggingarfjelag íslands, sjá Leiðarljós 2.
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. Sjúkrahús.
1. Umsókn stjórnarnefndar sjúkrahússins á Akurevri (»Gudmanns Minde«), dags. 1. febr., um 60 þús. kr. slvrk til húsauka og 8000 kr.
styrk á ári, með brjefi þingm. Eyfirðinga og Akureyrar, dags. 25,
s. m., og stjórnarráðsins, dags. 1. mars. (Nd. 351).
2. Framkvæmdarnefnd sjúkrabússbvggingar i Árnessýslu sækir um alt
að 80 þús. kr. stvrk til fyrirtækisins. Brjef, dags. 1. niars. (Nd. 151).
3. Simskevti bæjarfógetans á ísafirði, dags. 27. jan., um slvrk til
sjúkrahússbvggingar þar. (Nd. 91, 9).
4. Brjef Jóns Auðuns Jónssonar alþingismanns, dags. 14. jan., um
sama efni. (Nd. 94, 10).
5. Brjef sama, dags. 11. mars, með símskeyti bæjarfógetans á Isafirði,
er i felst áskorun bæjarstjórnar þar um* 12 þús. kr. styrk til sjúkrahússins. Uppdrættir og kostnaðaráætlun fylgja. (Nd. 168).
Skaftfellingur, mótorbátur, sjá Strandferðir 18—19.
Skagfirskir borgarar og bændur, sjá Vantraustsyfirlýsing 3.
Skattskylda samvinnnfjelaga, sjá Samvinnufjelög.
Skáldastyrkur og listamanna.
1. Brjef úthlutunarnefndar (i endurrili), dags. 6. febr., um úthlulun
styrks, og tillögu um aukfjárveitingu til þriggja listamanna. 3 fskj.
j'Xd. 69, 111.

■

2. Ásmundur Sveinsson sækir um slyrk til framhaldsnáms í mvndhöggvaralist. Brjef, dags. 11. okt. 1920. 1 fskj. (Nd. 7).
3. Jón Borleifsson sækir um 3000 kr. styrk til framhaldsnáms í málaralist. Brjef, dags. 3. mars. (Nd. 237).
4. Björn O. Björnsson, slud. theol., sækir um 2000 kr. skáld og
ferðaslyrk handa Davið frá Fagraskógi, Stefánssvni. Brjef, dags. 10.
mars. (Nd. 348).
5. Benedikt Árnason söngvari sækir um 3000 kr. styrk lil llalíuferðar.
Brjef, dags. 17. mars. (Nd. 189).
6. Sigurður Skagfeldt sækir um 3000 kr. stvrk lil söngnáms erlendis.
Brjef, dags. 8. apríl. 4 fskj. (Nd. 258).
7. Ingi T. Lárusson sækir um 3000 kr. utanfararstyrk til að fullkomna
sig í sönglist. Brjef, dags. 14. mars, með 5. fskj. (Nd. 205).
Skjalarannsókhir. Skýrsla Hannesar Þorsteinssonar skjalavarðar, dags. 8. mars,
um utanför til skjalarannsókna i Kaupmannahöfn. (Nd. 156).
Skjálfandafljót, sjá Dragferjur.
Skifting prestakalla, sjá l’restaköll 2.
Skipakaup, sjá Landhelgisvarnir, Strandferðir og Ulgerð bolnvörpunga.
Skipun nefnda, sjá Kvenrjettindi 3.
Skóggni’ðsla. Skýrsla um rannsókn girðingaslaða i I’ingvallahrauni eftir Einar
Sæmundsen, dags. 29. nóv. 1920, með athugasemdum. 3 fskj.
(Nd. 69, 2).
Skólabladið. Utgefendur þess beiðast 400 kr. hækkunar á styrk þeim, sem
blaðinu er ætlaður. Brjef, dags. 27. april. (Nd. 280).
Skólahús, sjá ITæðslumál 2.
Skólar, sjá Akureyrarskólinn, Alþýðuskólar, Eiðaskólinn, Flensborgarskólinn,

1694

Skrá um erindi lil Alþingis 1921.

I’skj. 688

Iláskólinn, Hólaskóli, Hvannevrarskólinn, Hvítárbakkaskólinn, Kennaraskólinn, Kvennaskólar, Mentaskólinn, Samvinnuskólinn, Stýrimannaskólinn og Yfirsetukvennaskólinn.
Skrifstofu/je sj'slumanna og bæjarfógela 1920, skrá yíir það. (Nd. 91, í). Sbr.
og Lögreglustjórinn í Reykjavik.
Slvsasjóður, sjá Styrktar- og.
Slysatrygging sjómanna. Brjef stjórnarráðsins, dags. 28. febr., með tillögum frá
stjórn Slysatrvggingar sjómanna um nokkrar breytingar á lögum um
þetta efni, dags. 24. febr. (Nd. 97).
Sláturfjelag Suðurlands, sjá Landbúnaðarmál 1.
Smjörlikisgerðin h/f. óskar í brjefi, að sjer verði gert hægara fyrir með yfirfærslu á fje til efniskaupa fyrir verksmiðjuna. (Jdags. (Nd. 328).
Spánarsamningar. Brjef Eiskifjelags íslands, dags. 24. febr., með ályktun aðalfundar fjelagsins um það, að Sveinn Björnsson sendiherra verði sendur til Spánar til að vera við endurnýjun samninga um toll á islenskum saltfiski þar. 2 skjöl. (Nd. 90).
Staður i Grunnavik, sjá Prestssetur 6.
Stefán /rá Haitadal Sigurðsson sækir um 10 þús. kr. lán til húsagerðar og
jarðabóta. Brjef, dags. 30. jan. (Nd. 5).
Stefán Arnason búfræðinemi, sjá Námsstyrkur 12.
Stefán Eiriksson, sjá Teiknikensla.
Steíán M. Jónsson prestur, sjá Eftirlaun 13.
Stefnir, fiskiveiðafjelag, sjá Útgerð botnvörpunga 0.
Sterlingsferðir, sjá Strandferðir 2.
Steingrímur Jónsson verkfr., sjá Bafstöðvar 1.
Steinn Emilsson jarðfræðinemi, sjá Námsstvrkur 13.
Steinn Steinsen verkfræðinemi, sjá Námsstyrkur 14,
Steinsvör á Akranesi, sjá Bryggjur 1.
Steinunn Pjetursdóttir prestsekkja, sjá Eftirlaun 11.
Slokkseyrarsund. 25 útgerðarmenn og sjómenn á Stokkseyri fara þess á leit,
að veiltur verði alt að 20 þús. kr. styrkur til að dýpka siglingaleiðina
inn á Stokksevri. Brjef, dags. 27. des. 1920. 3 fskj. (Nd. 224).
Slrandferðir.
1. Skýrsla stjórnarráðsins um úlhlutun þeirra 80 þús. kr., er því var
með þingsál. 28. febr. 1920, um dýrtiðaruppbót o. II., heimilað að
ráðstafa til bátaferða á ílóum og fjörðum kringum land. Dags. 28.
febr. 12 fskj. (Nd. 106).
2. Tvö brjef Eimskipafjelagsins, dags. 11. mars, um ferðir »Sterlings«
og »Goðafoss« og viðkomustaði þeirra kringum land. 1 fskj.
(Nd. 169).
3. Brjef sama fjelags, dags. 15. mars, um viðkomu »Suðurlands« á
Borgarfjörð. (Nd. 182).
4. Brjef framkvstj. Eimskipafjelagsins, dags. 22. april, um horfur á
sölu »Borgar« og »\Villemoes« og kaup á hentugu skipi til strandferða. (Nd. 365).
5. Brjef úr Barðastrandarsýslu, dags. 17,—20. febr., um að Breiðafjarðarbaturinn fari að minsta kosti tvær ferðir milli ísafjarðar og hafn-
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(Slrandferðir).
anna í Gilsfirði, og um póstferðir. l’ndirskriftir 26 alþingiskjósenda.
[Sbr. Póstmál 3|. (.Vd. 208).
(i. Halldór Steinsson, þingni. Snæfellinga, sækir um 3000 kr. stvrkauka handa Breiðafjarðarbátnum »Svani«. Brjef, dags. 2t. febr.
1 fskj. (Nd. 327).
7. H.f. »Djúpbáturinn« á ísafirði sækir um 10 þús. kr. stvrkauka fyrir
árið 1921. Brjef, dags. 24. nóv. 1920. (Nd. 3).
8. Sama fjelag sækir um 25 þús. kr. stvrk til ferða um ísafjarðardjúp
1922. Brjef, dags. 17. mars. (Nd. 366).
9. Brjef þingm. Norður-ísfirðinga til samgöngumálanefndar Nd., dags.
26. febr., um viðkomu skipa i Bolungarvik (sbr. Nd. 35, sjá og
Bolungarvik 1. a.). (Nd. 357).
10. Sami þingmaður fer þess á leit við samgöngumálanefnd Nd., að
hún hlulist til um, að strandferðaskip landsins komi við á Aðalvík
í Norður-ísafjarðars\’slu tvisvar til þrisvar á árinu 1922. Brjef,
dags. 27. mars. (Nd. 360).
11. Sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu óskar minst 20 þús. kr. stvrks til
strandferðabáts fyrir Norðurlandi. Simskevti, dags. 17. mars.
(Nd. 202).
12. Sýslunefnd Suður-I’ingeyjarsýslu skorar á Alþingi að veita 2000 kr.
til bátaferða milli Sauðárkróks og Þórshafnar. Símskeyti, dags. 21.
mars. (Nd. 203).
13.. Sýslunefnd Norður-Pingeyjarsýslu telur með öllu ófært, að strandbátaferðir fyrir Norðurlandi leggist niður, og skorar á Alþingi að
veita til þeirra 20 þús. kr. styrk. Álvktun aðalfundar, í símskevti,
dags. 11. mai. (Nd. 309).
11. Símskeyti frá sj’slumanni Suður-Múlasýslu um samgöngur milli
Hornafjarðar og Austfjarða, dags. 22. mars. (Nd. 211).
15. I’rjú brjef þingm. Austur-Skaftfellinga: a) dags. 8. mars, með brjeti
I’órhalls Daníelssonar kaupm., dags. 15. febr., b) dags. 21. mars
og c) dags. 24. s. m., ásamt simskeyli 42 austfirskra útgerðarmanna,
öll um styrk til bátaferða milli Hornafjarðar og Austíjarða. (Nd.
363, 361 og 362).
16. Tvö brjef sama þingm., dags. 21. mars og 24. s. m., með símskeyti
42 austfirskra útgerðarmanna, dags. 23. s. m., um styrk til Austfjarðabáts. (Nd. 361 og 362).
17. a. Ólafur J. Hvanndal, fvrir hönd s.f. »Úlfars« býðst til að taka
að sjer strandferðir fyrir Austurlandi, frá Hornafirði til Langaness, með mótorskipinu »l’lfi«, gegn 33 þús. kr. stvrk. Brjef,
dags. 2. apríl.
b. Sami gerir nýtt tilboð um ferðir þessar, og jafnframt um ferðir
milli Hornafjarðar og Akurevrar, eða þá áætlaðar Vesturlandsstrandferðir. (Nd. 364).
18. Erindi h.f. »Skaftfellings«, dags. 20. april, um ferðaáætlun og flutningsgjaldskrá mótorbátsins »Skaflfellings«, með brjefi stjórnarráðsins, dags. 2. maí. 5 skjöl. (Nd. 290).
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(Strandjerðir).
19. Símskej’ti sýslumanns Skaftfellinga, dags. 7. mars, um þörf á ferðum »Skaflfellings« og styrk til hans. (Xd. 358).
20. Tvö brjef þingmanns Mýramanna, dags. 12. mars og 4. apríl, um
10 þús. kr. styrk í fjáraukalögum 1920—21, til að fjölga Borgarnesferðum síðari hluta þessa árs. (Nd. 359).
21. Þingmenn Rangæinga sækja um 10 þús. kr. styrk í fjáraukalögum
1920—21 til flutninga að Rangársandi. Brjef, dags. 3. mars. (Nd. 356).
Strandvarnir, sjá LandheJgisvarnir.
Stúdentar, sjá Háskólinn 2 og Norræna stúdentasambandið.
Styrktar- og slysctsjóður verkamanna i Dagsbrún. Brjef stjórnar sjóðsins, dags.
18. febr., um 1000 kr. slvrkveiting til sjóðsins. (Nd. 119).
Stýrimannaskólinn.
1. Brjef forslöðumanns, dags. 9. okt. 1920, um fjárveiting til skólans
1922. (Nd. 9't, 25).
2. Brjef sama, dags. 20. jan., um þóknun handa Sveinbirni Egilssyni
fyrir fyrirlestra við skólann. (Nd. 69, 6), Sjá og Launamál 4—5.
Suðurland, eimskipið, sjá Strandferðir 3.
Svanur, Breiðafjarðarbáturinn, sjá Strandferðir 5—0.
Sveinbjörn Egilson, sjá Slýrimannaskólinn 2.
Sveitabæir, sjá Vátrygging.
Svör hjeraðslækna um lyf og áfengi, sjá Einkasala 2; svör lögreglusljóra um
verðtoll og vörutoll, sjá Vörutollur.
Sýningar, sjá Búnaðarfjelag lslands 2 og Heimilisiðnaður 2 — 3.
Sýslumannsselur í Borgarnesi. Guðm. Björnsson sýslumaður í Borgarnesi beiðist 60 þús. kr. láns úr viðlagasjóði til húsabvggingar, í slað þess er
brann. Brjef, dags. 29. des. 1920. (Nd. 94, 57).
Sýslumenn og bæjarfógetar, sjá Skrifstofufje.
Sýsluvegasjóðir, sjá Vegamál 2.
Sæmundsen <ít Co., Carl, sjá Tekjuskattur.
Söngnám, sjá Skáldastvrkur og listamanna 5—7.
Tekjuskatlur. Brjef stjórnarráðsins, dags. 8. mars, með 6 skjölum um ógreiddan tekjuskatt firmans Carl Sæmundsen & Co. á Blönduósi, er því var
gert að greiða á manntalsþingi þar 1920. (Nd. 153).
Teiknikensla og trjeskurður. Stefán Eiríksson sækir um 2000 kr. styrk til að
halda uppi kvöldskóla í teikningu og trjeskurði. Brjef, ódags. 1 fskj.
(Nd. 80).
Terrazzo, gólfefni, sjá Landsbókasafn 2 og Listasafn.
Titan, fossafjelagið, sjá Þjórsá.
Tímarit, sjá Lögfræðitímarit, Prestafjelagsrit, Sindri og Skólablaðið.
Tjörnes, sjá Jarðfræðirannsóknir 2.
Tollar, sjá Síldartunnur og Vörutollur.
Traust á stjórninni, sjá Vantraustsyfirlýsing.
Trjeskurður, sjá Teiknikensla og.
Trvggingar, sjá Elli- og áfallatryggingar, Slvsatrygging sjómanna, Stvrktar- og
slysasjóður og Váfrygging sveitabæja.
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Tunnutollur, sjá Síldartunnur.
Tynes, Ole Andreas, sjá Ríkisborgararjettur 2.
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Ullariðnaður. 16 alþingiskjósendur í Fljótsdalshjeraði skora á Alþingi að hlutast til um, að á næsta sumri verði athugað, hvar hest sjeu skilvrði til
ullariðnaðar á Austurlandi. Brjef, dags. i mars. (Xd. 27'fí).
Umbúðasmiður. Læknafjelag Reykjavíkur sækir um 8000 kr. styrk til að kosta
nám umbúðasmiðs og gervilima. Brjef, dags. 30. mars. (Nd. 220).
Unglingaskó'.akennarar, sjá Dýrtiðaruppbót 5.
Uppeldismál, styrkur til að kynna sjer, sjá Guðmundur Einarsson próf.
Utanfararstyrkur, sjá Brynleifur Tobíasson, Eiðaskólinn 2, Guðmundur Einarsson, Jóhannes Kr. Jóhannesson, Jón Kristjánsson, Umbúðasmiður
og Yíirsetukonur; sbr. og Námsstyrkur.
ÍJtflutningsvörur. Brjef Verslunarráðs íslands til samvinnunefndar peningamála, dags. 7. mars, er það tjáist ekki geta látið i tje þær upplýsingar,
sem nefndin hefir óskað, um óútfluttar og útflutlar, en óseldar, innlendar vörur frá síðasta ári. (Nd. 145).
Úlgerð botnvörpunga.
1. Fjelag íslenskra botnvörpuskipaeigenda skýrir Alþingi frá samþvkt
sinni um að leggia skipunum upp, og frá horfum útvegsins og úrræðum til bjargar. Prentaður bæklingur, dags. 28. febr., með kostnaðaráætlun og athugasemdum. (Nd. 113).
2. Askorun verkamannafjelagsins »Dagsbrúnar« um að Alþingi skipi
nefnd, samkv. 35. gr. stjórnarskrárinnar, til að rannsaka reikninga
yfir útgerðarkostnað hjá eigendum botnvörpuskipa í Reykjavík.
Brjef, dags. 13. mars, er í felst fundarályktun 9. s. m. (Nd. 175).
3. Brjef fiskiveiðahlutafjelagsins »Hauks« til formanns peningamálanefndar Nd., dags. 15. mars, um ábyrgð á skuldum fjelagsins í
Englandi út af kaupum á tveim botnvörpungum. (Nd. 183).
4. Stjórn fiskihlutafjelagsins »Njarðar« i Reykjavík beiðist þess, að
Alþingi heimili ábyrgð rikissjóðs á skuld fjelagsins við banka í
Fleetwood vegna kaupa á botnvörpuskipi. Brjef, dags. 21. mars,
með 1 fskj. (Nd. 204).
5. Fiskiveiðahlutafjelagið »Otur« sækir um 450 þús. kr. lán til greiðslu
á andvirði skips, er fjelagið hefir byggja látið í Þýskalandi. Brjef,
dags. 12. april. (Nd. 263).
6. Ýms skjöl áhrærandi ábyrgð rikissjóðs á skipaskuldum þessara
botnvörpuskipafjelaga: »Draupnis« í Vestmannaeyjum, »Ara fróða«,
»AtIanta«, »Hauks«, »lslands«, »Kára« og »Stefnis« í Reykjavik.
(Nd. 368). Sbr. og Hvildartími háseta.
Útskálahamar, símstöð, sjá Hreppsnefnd Kjósarhrepps e.
Útskálar, húsabætur þar, sjá Prestssetur 7.
Valdimar Sveinbjörnsson, sjá Námsstyrkur 15.
Vantraustsgflrlgsing.
1. Símskeyti frá Búðardal, dags. 13. mars, undirritað »Dalamenn«, er
Alpt. 1921. A. (33. löggjafarþing).
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(Vantraustsyfirlýsing).
lýsir megnri óánægju á vantraustsyfirlýsingunni á stjórnina, telur
Alþingi hafa annað nauðsynlegra að gera, enda ekki liklegt, að
breytt verði til bóta, og biður stjórnina lifa. (Nd. 174).
2. Símskeyti Árna læknis í Búðardal til Bjarna frá Vogi, dags. 14.
mars, þar sem hann tjáir skeyti, undirritað »Dalamenn«, vera frá
aðeins fáeinum mönnum í einum hreppi. (Nd. 174).
3. Skagfirskir borgarar og bændur lýsa trausti á þingmönnum sinum
og stjórninni, einkum fjármálastefnu hennar, og lýsa vanþóknun á
vantraustsyfirtysingu þeirri, sem flutt er í þinginu. Símskeyti, dags.
5. apríl, og samhljóða yfirlýsingar á 12 blöðum með 320 undirskriftum, dags. í apríl. (Nd. 243).
Vatnsfjarðarkirkja, sjá Bolungarvik 4.
Vattarnessími, sjá Símamál 4.
Válrggging sveitabœja. Álit formanns Brunabótafjelags íslands um frumv. um
breyting á lögum um vátrygging sveitabæja og annara húsa í sveitum,
dags. 14. mars, ásamt skrá yfir brunabótasjóði sveitarfjelaga. 2 skjöl.
(Nd. 191).
Veðarathuganir.
1. Forstöðumaður veðurathuganastofunnar óskar þess, að 15 þús. kr.
fjárveiting til jarðeðlisrannsókna, í sambandi við norðurför Roald
Amundsens, verði tekin upp í fjárlög 1922. Brjef, dags. 22. okt.
1920. (Nd. 94, 45).
2. Brjef stjórnarráðsins, dags. 3. mars, með 2 brjefum landssímastjóra
og brjefi forstöðumanns veðurathuganastofunnar, um að 20 þús.
kr. verði veittar í fjárlögum fil veðursimskeyta á næsta ári. (Nd. 329).
3. Sigurður Þórólfsson, f. skólastjóri, sækir um 2500 kr. styrk til að
geta haldið áfram veðurathugunum. Brjef, dags. 21. febr. 2 fskj.
(Nd. 116).
Veðurfræðinám, sjá Námsstyrkur 9.
Veðurskeyti, sjá Veðurathuganir 2.
Vegamál.
1. Tillögur vegamálastjóra um fjárveitingar til vega 1922, dags. 6. des.
1920. (Nd. 94, 13).
2. Sami sendir samgöngumálanefnd frumvarp um sýsluvegasjóði, ásamt athugasemdum, með brjefi, dags. 14. apríl. (Nd. 266).
3. Erindi sýslunefndar Árnessýslu, dags. 16. apríl, um vegamál í sýslunni, einkum Flóabrautina og viðhald hennar, og krafa um, að
þeirri braut verði algert Ijett af sýslunni. 1 fskj. (Nd. 325).
4. Oddviti sýslunefndar Rangárvallasýslu beiðist 7000 kr. fjárveitingar til viðhalds Holtabrautinni á þessu ári. Brjef, dags. 1. mars.
[Sbr. Ed. 109]. (Nd. 144).
5. Símskeyti sama, dags. 23. apríl, um sama efni. (Ed. 109).
6. Brjef sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu til þingmanna
kjördæmisins, dags. 1. mars, er í felst ályktun aðalfundar sýslunefndarinnar 15. april 1918 um að vegurinn milli Hafnarfjarðar
og Keflavíkur verði tekinn upp í tölu þjóðvega. 1 fskj. (Nd. 198).
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(Vegamál).
7. Skýrsla vegamálastjóra, dags. 31. mars, um viðhaldskostnað vegarins milli Hafnarfjarðar og Keflavíkur árin 1912—1920. (Nd. 326).
Sbr. og Hreppsnefnd Kjósarhrepps c.
Veiðifjelag Mývalns, sjá Mývatn.
Verðtollur, sjá Vörutollur.
Verkfræðingafjelag Islands, sjá Fossamál.
Verkfræði, sjá Námsstyrkur 3 og 14.
Verslunarjöfnuður, sjá Útflutningsvörur.
Verslunarráð íslands, sjá Einkasala 1, Landbúnaðarmál 2, Landsverslunin 1,
Útflutningsvörur og Vöruverð 2.
Vesturlandspóstur, sjá Póstmál 3.
Viðlagasjóðslán, sjá Alþ5Tðuskólar 2, Gistihús i Borgarnesi, Ostagerð og Sýslumannssetur í Borgarnesi.
Viðskiftahöft, sjá Landsverslun.
Viðskiftanefnd, sjá Landsverslun og Vörubirgðir 4—5.
Viðskiftamál, sjá Einkasala, Hrossasala, Islandsbanki, Landbúnaðarmál, Landsverslunin, Samvinnufjelög, Spánarsamningar, Útflutningsvörur, Vörubirgðir og innflutningur og Vöruverð.
Viðurkenning. Sveinn alþm. Ólaísson fer þess á leit, að Alþingi veiti hreppstjórunum Einari Jónssyni i Norðfirði og Jóni P. Hall á Starmýri
1500 kr. hvorum, i viðurkenningarskyni fyrir langa hreppstjórn og
góða. Brjef, dags. 18. mars. 5 fskj. (Nd. 337).
Vigfús I. Sigurðsson prestur, sjá Prestssetur 1.
Vilar.
1. Brjef vitamálastjóra, dags. 24. sept. 1920, með 1 fskj., um áætluð
gjöld til vitanna 1922. (Nd. 94, 15).
2. Brjef sama, dags. 23. febr., um heimild til að breyta olíuvitanum á
Arnarnesi i gasvita o. 11. [Sbr. og eftirlaun 4j. (Nd. 136).
3. Brjef sama, dags. 5. apríl, um breytingar og aðgerðir á vitum á
komandi sumri, og um 50 þús. kr. fjárveitingu til að kaupa skip i
þarfir vitanna. (Nd. 244 b). Sbr. og Leiðarljós.
Viðimýri og Siglufjörður, póstur á milli, sjá Póstmál 2.
Vífilsstaðir.
1. Brjef landlæknis, dags. 15. okt. 1920, um rekstrarkostnað heilsuhælisins 1922, með 3 fskj. (Nd. 94, 7).
2. Brjef heilsuhælislæknisins um fyrirhugaða ralleiðslu frá Elliðaám
til Vifilsstaða. 2 fskj. (Nd. 94, 11).
Vinandi, sjá Efnasmiðjur.
Vjelsljóraskólinn. Brjef forstöðumanns, dags. 16. des. 1920, um fjárveiting til
skólans 1922. (Nd. 94, 21). Sbr. og Launamál 4—5.
Vörubirgðir og innfiutningur.
1. Skýrsla hagstofunnar um vörubirgðir á íslandi 15. ágúst. 3 skjöl.
(Nd. 370, 5).
2. Brjef hagstofunnar, dags. 10. febr., með skýrslu uni vörubirgðir í
kaupstöðum utan Beykjavíkur 3. janúar þ. á. (Nd. 370, 1).
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(Vörubirgðir og innflulningur).
3. Brjef hagstofunnar, dags. 2. mars, með skýrslu um vörubirgðir í
Reykjavík, á 5 blöðum. /Nd. 370, 2).
4. Skýrsla um veitt innflutningsleyfi frá í ágúst 1920 til febrúarloka
þ. á., á 5 blöðum. (Nd. 370, 3).
5. Skrá yfir vörur, sem viðskiftanefnd hefir synjað um innflutningsleyfi fyrir frá 12. mars til 31. des. 1920, á 9 blöðum. (Nd. 370, 4).
Yöramerkjaskrásetjari. Pjetur Hjaltesteð sækir um bækkun á þóknun fvrir
starfa sinn og einhverja árlega fúlgu lil skrifstofubalds. Brjef, dags.
9. april 1921. (Nd. 257).
Vörulollur. Svör 10 lögreglustjóra, S. í. S. og verslunarráðs Islands um verðtoll eða vörutoll. (Nd. 93).
Yuruverð.
1. Skýrslur Sambands ísl. samvinnufjelaganna, með 2 brjefum, dags.
5. og 11. mars, um innkaupsverð á ýmsum vörum. 1 Iskjöl. (Nd. 770).
2. Þrjú brjef Verslunarráðsins, dags. 9. og 11. mars, með skýrsluni
sama efnis. (Nd. 771).
Willemocs, skip rikissjóðs, sjá Strandferðir 1.

Yfirgangur togara, sjá Landhelgisvarnir.
Yfirsetukonur.
1. Skrá yfir laun þeirra 1920, með brjefi stjórnarráðsins, dags. 5. mars.
(Ed. 26).
2. Brjef landlæknis, dags. 21. sept. 1920, um utanfararstyrk ljósmæðra
1922. (Nd. 94, 8).
3. Brjef sama, dags. 25. sept. 1920, um 300 kr. slyrk lil yíirsetukonu
í Grímsev. 2 fskj. (Nd. 69, 7).
Yfirselukvennaskólinn. Brjef landlæknis, dags. 7. okt. 1920, um fjárveitingu til
skólans 1922. (Nd. 94, 16).
Pingmálafundargerðir.
1. Af Akureyri, 29. jan. (Nd. 81).
2. Úr Barðastrandarsýslu, sex, 14. júlí 1920, 25., 28. og 30. jan., 2. og
9. febr. 1921. (Nd. 55).
3. — Borgarfjarðarsýslu, þrennar, 18., 20. og 29. des. 1920. (Nd. 29).
1. — Dalasýslu, tvennar, 22. okt. 1920 (Nd. 5), og 13. febr. (Nd. 163).
5. — Eyjafjarðarsýslu, fimm, 16., 17., 19., 21. og 30. jan. (Nd. 71).
C. — Gullbringu- og Kjósarsvslu, fernar, 15., 16. og 26. jan. og 10.
febr. (Ed. 13).
7. — Húnavatnssýslu, tvennar, 21. jan. og 10. febr. (Ed. 16).
8. — Xorður-lsafjarðarsýslu, fimm, 18. nóv. 1920 (Nd. 32), 21. jan.
1921 (Nd. 33), 19. nóv. og 19. des. 1920 og 17. jan. 1921. (Nd. 34).
9. — Vestur-ísafjarðarsýslu 25. og 26. nóv. 1920. (Nd. 51).
10. Af ísafirði, 31. jan. (Nd. 45).
11. Úr Suður-Múlasýslu, tvennar, 21. og 26. jan. (Nd. 38).
12. — Mýrasýslu, 6. febr. (Nd. 31).
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(Þingniálafiuulargerðir).
13. Af Sevðisfirði, 30. jan. (Ed. 5).
14. Úr Skagafjarðarsýslu, sex, 17., 19., 20, 21., 22. og 24. jan. (Nd. 88).
15. — Austur-Skaftafellssýslu, fimm, 9., 15., 17., 21. og 21. jan. (Nd. 66).
16. — Snæfellsnessýslu (Éyrarsveit), 22. jan. (Ed. 8).
17. — Strandasj’slu (Arneshreppi), 22. jan. (Nd. 72).
18. — Þingeyjarsýslu, þrennar, 15. og 16. júni og 4. júlí 1920. (Nd. 15). •
Þingvellir, sjá Skóggræðsla og Þjóðmenjasafnið 2.
Þjóðjarðasala. Skjöl, er varða þjóðjarðir þær, er seldar hafa verið siðan Alþingi var háð 1919, ásamt skrá yfir þær. Með brjefi sljórnarráðsins,
dags. 22. apríl. (Sþ. 20). Sbr. Kirkjujarðasala.
Þjóðmenjasafnið.
1. Brjef fornmenjavarðar, dags. 5. okt. 1920, um fjárveitingar til safnsins 1922. (Nd. 94, 58).
2. Brjef fornmenjavarðar til fjárveitinganefndar Nd., dags. 3. mars,
um að fjárveitingar til safnsins verði ekki lækkaðar, eins og til er
ætlast í frumv. stjórnarinnar, og ekki feld niður fjárveiting til viðgerða á Þingvöllum. (Nd. 128).
3. Fornmenjavörður sækir um 400 kr. fjárveitingu til umgerða um
nokkur málverk listasafnsins. Brjef, dags. 9. mars. (Nd. 162). Sbr.
og Bessastaðakirkja.
Þjóðskjalasafn. Brjef þjóðskjalavarðar, dags. 18. okt. 1920, um fjárveilingar til
safnsins. (Nd. 94, 36). Sbr. og Skjalarannsóknir.
Þjórsá. Helgi Skúlason i Herru skorar á Alþingi að skvlda fossafjelagið »Titan«
til að nota rjettindi sin til neðsta orkuvers við Þjórsá innan tveggja
ára, að viðlögðum missi þeirra. Brjef, dags. 3. mars, með 2 fskj.
(Nd. 143).
Þórbergur Þórðarson, sjá Orðasöfnun.
Þorleifur H. Bjarnason, sjá Mentaskólinn 6.
Þór.
1. Áskorun bæjarstjórnar i Vestmannaeyjum til Alþingis, að endurgreiða bæjarsjóði Vestmannaeyja kostnað, er hann kann að hafa
af útgerð björgunar- og eftirlitsskipsins »Þórs« frá þvi i janúar
fram i mai þ. á. Símskeyti, dags. 28. febr. (Ed. 19). Brjef, dags.
26. s. m. (Ed. 55).
2. Brjef fjárveitinganefndar Nd. til sjávarútvegsnefndar, dags. 7. april,
með simskevti bæjarfógetans i Vestmannaevjum um sama efni.
(Nd. 323).
3. Björgunarfjelag Vestmannaeyja fer þess á leit við Alþingi, að það
hlulisl til um, að »Þór« verði tekinn í þjónustu landsins eftir 11.
maí þ. á. Brjef, dags. 20. april. 1 fskj. (Nd. 294).
4. Brjef þingmanns Vestmannaevja til fjárveitinganefndar Nd., dags.
12. april, um útgerð og starfsemi björgunarskipsins, með 9 fskj.
(Nd. 260).
Þórdís Ólafsdóttir á Fellsenda, sjá Iíannyrðakensla.
Þórður blindi Jónsson, smiður á Mófellsstöðum, sækir um 2000 kr. styrk til
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að koma sjer upp smiðahúsi. Brjef, dags. 2. april, með brjefi Pjeturs
alþm. Ottesens. Dags. 9. s. m. og 2 fskj. (Nd. 256).
Þuriður Jónsdóttir hjúkrunarkona, sjá Námsstyrkur 16.
Þýskur konsúll, sjá Landhelgisvarnir 6.
Ægir, sildarverksmiðja, sjá Síldveiðifjelag lslands 1.
örnefnarannsóknir, sjá Fornleifaljelagið.

