1. Frumvarp
til fjárlaga fyrir árið 1933.
I. KAFLI.
T e k j u r:
1. gr.
Árið 1933 er ætlazt til, að tekjnr ríkisins verði svo sem talið er í 2.-5.
gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinam, sem þar ero taldar.
2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlazt til að nemi:
kr.
1. Fasteignaskattor........................................................................
2. Tekjnskattor og eignarskattor............................................
3. Lestagjald af skipnm..............................................................

kr.

330000
850000
40000
1220000

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aokatekjor.......... . ...............................................................
Erfðafjárskattnr........................................................................
Vitagjald......................................................................................
Leyfisbréfagjöld...................................................... ............
Stimpilgjald................................................................................
Skólagjöld ................................................................................
Bifreiðaskattor ............ .......................................................

550000
45000
400000
10000
375000
20000
100000
1500000
900000

11. Útfintningsgjald............ ... ..............................................
12. Áfengistollnr (þar á meðal óáfengt öl, áfengislans vin,
ávaxtasafi og gosdrykkir).......................................................
13. Tóbakstollor................................................... . ....................

500000
1000000

Flyt ...

1500000

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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2

kr.

14.
15.
16.
17.

.
Flutt ...
Kaffl- og sykurtollur...............................................................
ÁDnað aðflutningsgjald .......................................................
Vörutollur ................................................................................
Verðtollur ................................................................................

18. Gjald af innlendum tollvörum

1500000
975000
250000
1450000
1400000

3620000

5575000
150000

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

kr.

...........

9345000

3. gr.
kr.

I. Tekjur af rekstri
1. Rekstrarhagn.
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
—
7.
—

A.
rikisstofnana eru áætlaðar:
Simans
..........
.............................
.............................
Vineinkasölu
..
Rikisprentsmiðju
... ....................
Rikisvélsmiðjn ..
Vifilsstaðabús .. • ...
.«• •••
Kleppsbús..........
.............................
Tóbakseinkasölu
.............................

281500
710000
40000
25000
4000
3000
200000

Samtals ...
II. Frá dregst:
1. Rekstrarhalli Póstsjóðs
.......... ..................................
Útvarps................... • ... ••• ••• ••■
2.
—
Eftir
Sundurliðun.
Póstsjóður.
I. Tekjur................. ..........................

•• .............. .

kr.

1263500
13000
17600
............

30600
1232900

•••

600000

Flyt ...

600000

•••
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3

kr.
Flutt
II. Gjðld:
1. Lann:
a. Eftir lannalögnm .
.............................
b. Póstafgreiðslnmenn utan Reykjavíkur
c. Bréfhirðingamenn .
.............................
2. Póslflatningar................. • • • • ••• •••
3. Annar kostnaðnr:
a. Skrifstofnkostnaðnr i Reykjavík, eftir
reikningi................... • ••• ••• ••• ...
b. Skrifstofnkostnaðnr og aðstoð utan
Reykjavíkur .......... . .................... ...
Reykjavíkur
c. Húsaleiga
utan
á
stærri póststofnm og póstafgreiðslnm
d. Önnnr gjöld ..............................................
e. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

kr.
600000

100000
87000
25000
............

212000
270000

30000
18300
10700
60000
12000
131000
613000

Fært á 3. gr. A. II. 1

Stminn.
I. Tekjnr.....................................
II. Gjöld:
a. Til einkasíma i sveitnm
b. Til starfræksln landssimanna m. m.
1. Kostnaðnr við aðalskrifstofu iandssim8QD& ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• «••
2. Ritsimastöðin i Reykjavik ....................
3. Loftskeytastöðin i Reykjavik.................
4. Bæjarsiminn i Reykjavik ....................
5. Áhaldahúsið ..............................................
6. Ritsimastöðin á Akureyri ....................
7. Ritsimastöðin á Seyðisfirði....................
8. Ritsimastöðin á ísafirði.............................
9. Simastöðin á Borðeyri.............................
10. Simastöðin ( Hafnarfirði..........................
11. Simastöðin i Vestmannaeyjnm............

60000
157000
31000
380000
12000
45000
58000
28000
15000
18500
23500

Flyt ...

828000

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

13000

1750000
25000

25000

1750000
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Pingskjal 1
kr.
Flutt ...
12. Simastöðin á Siglufirði............................
13. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva
14. Vextir af láni frá L. M. Ericsson o. fl.

828000
17000
120000
83500

c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m.
............
d. Viðbót og viðhald stöðvanna .................... ............
e. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, allt að.............................................. ............
• >•
f. Viðhald landssímanna.....................................
g. Áframhaldsgjald.............................................. ............
h. Til kennslu fyrir simamenn
.................... ............
i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ... • • ' • • /
j. Ýms gjöld
....................................................... ............
k. Fyrning á línum, húsum og áhöldum (sjá 20. gr.)
1. Slysatrygging....................................................... ............

kr.

25000

t

1750000

1048500
45000
50000
10000
185000
25000
1000
1500
6000
70000
1500
1468500

Fært á 3. gr. A. I. 1

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

Eignahreyfingar.
Út.
I. Afborgun af láni L. M. Ericsson.................... ............
II. Til viðauka simakerfa, afborgana á húseigninni á
Seyðisfirði o. fi........................................................ ••■ •■•
III. Til nýrra simalina .............................................. ............
Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 4

Víneinkasalan.
I. Tekjur (brúttó af vörusölu) ... .................... ............
II. Gjöld:
a. Ýms rekstrarkostnaður
............................. • • • • • •
b. Fyrning á pakkhúsi og áhöldum (sjá 20. gr.) ...

281500

58700
40000
60000
............

158700

900000
184000
6000
190000

Fært á 3. gr A. I. 2

•••

•>•

710000

Þingskjal' 1
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kr.
Útvarpið.
I. Gjóld:
a. Starfræksla:
1. Yfirstjórn.......................................................
2. Útvarpsstöðin ..............................................
3. Útvarpssalur
.............................................
4. Útvarpsefni
...
5. Skrifstofan......................................................
6. Viðgerðarstofan
.....................................
7. Óviss gjóld
..............................................
8. Húsaleiga, hiti o. fl.....................................

kr.

17000
52000
18000
70000
15000
20000
10000
15000

b. Vextir af láni frá Marconifélaginu í London ...
c. Fyrning húss, véla og áhalda (sjá 20. gr.) ...

217000
21500
29100
267600
250000

II. Tekjnr................................................................................
Fært á 3. gr. A. II. tekjuhalli

17600

Eignahreyfingar.
Út.
Afborgun af láni frá Marconifélaginu i London £ 5600
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.).....................................

124040

1.
2.
3.
4.

B.
Tekjur af fasteignnm rikissjóðs eru taldar:
Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs...................
Tekjur af kirkjum ..............................................
Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar. ...
Arnarhvoll:
a. Tekjur ..............................................
b. Gjöld:
1. Vextir (6,2°/o af 350 þús.) ...
21600
2. Ýms rekstrarkostnaður............
26680
3500
3. Fyruing hússins (sjá 20. gr.)

25000
100
3500
51780

51780
Samtals ...

28600
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4. gr.
Tekjur af bðnknm og vaxtatekjur eru áætlaðar:
kr.
1. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum
lögum nr. 14, 9. júlí 1909
....................
2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6®/o af 3
3. Aðrir vextir......................................................

samkvæmt
....................
millj............

20000
180000
350195

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

kr.

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

550195

5. gr.
Óvissar tekjur eru taldar 50000 kr.

II. KAFLI.
Gjöld:
6. gr.
Árið 1933 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i
7.—19. gr.
7. gr.
Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir:
kr.
Vextir:
1. Innlend lán
........................................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 128395.86 á 122.00 ............
3. Ensk lán, £ 46295 - 12 - 0 á 22.15............................
4. Aðrir vextir
........................................................................
.

Samtals ...

kr.

125096,93
156624,95
1034447,57
90000,00
............

1406187,45
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8. gr.
kr.
Borðfé Hans Hátignar konungsins

kr.
73200

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt:
kr.
1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga
.....................................
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) .............................
Samtals ....

kr.
225000
4000
4067

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

233067

10. gr.
Til rikisstjórnarinnar er veitt:
kr.
Ráðuneytið, rikisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherra:
a. Laun............................................ ..................
b. Til risnu.............................................. ...
2.
3.
4.
5.

33375
6000

Til utanferða ráðherra.....................................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins.............................
Annar kostnaður...............................................................
Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum............................
Par af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til núverandi rikisbókara.
Flyt ...

39375
6000
90225
50000
32000

217600

kr.

Þingskjal 1
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kr.
Flutt ...
6. Til
a.
b.
c.

þess að gefa út stjórnartiðindi:
Þóknnn fyrir útgáfu- tiðindanna o. fl.
Til pappírs og prentnnar ....................
Til kostnaðar við sendingar með póstnm

kr.

217600

700
18000
1000
19700

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinn og
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá
20. gr.)............................................................... ............

5000
3667
245967

Hagstofan:
1. Laun
...............................................................
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna...
3. Prentun eyðublaða....................... ...................
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m........................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaðnr ...........

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

12250
12000
1500
5000
23000
53750

Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahófn:
a. Laun sendiherra .....................................
b. Húsaleiga.......................................................
c. Kostnaðnr við embættið
....................
d. Til skrifstofnhalds.....................................
2. Fyrir meðferð utanrikismála ....................
3. Rikisráðskostnaðnr .....................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd............

20000
6000
25000
20000
.......... .
••• •••
............

71000
14600
4000
500
90100

Samtals ...

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

389817
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11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:
kr.

kr.
A.
Dómgæzla og lögreglustjórn.
1. Hæstiréttnr:
a. Laun. ... ... ... ... ... .... ... ... .
b. Annar kostnaður, allt að..................................
í*ar aí 3000 kr. til ritara.
2. Laun bæjarfógeta, sýslnmanna og lögreglustjóra
3. Laun hreppstjóra.................. ...................................
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavík:
a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara..........................
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting........................
c. Ýms gjöld
............................................................
d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veðmálabækur ...................................................... .

29375
5000
34375
142425
25000
23000
4200
6500
1000
34700

5. Skrifstofukostnaðnr tollstjórans i Reykjavík:
a. Laun 5 skrifara...............................................................
b. Laun 6 tollritara...............................................................
c. Aðstoð og aukavinna.......................................................
d. Húsaleiga, Ijós og biti
..............................................
e. Innheimtnkostnaðnr ......................................................
f. Ýms gjöld, allt að
.......................................................

20000
30000
10000
7200
18000
14000
99200

6. Skrifstofukostnaður lögreglnstjórans i Reykjavik:
a. Laun 2 fnlltrúa og 5 skrifara.....................................
b. Húsaleiga.............................................................................
c. Hiti og ljós........................................................................
d. Ýms gjöld ........................................... ............................

25000
5000
2400
3500
35900
70000
100000

7. Toll- og löggæzla
...............................................................
8. Skrifstofukostnaðnr sýslumanna og bæjarfógeta............
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 200000 kr. framlagi
úr landhelgissjóði
...............................................................
10. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................

300000
20000

Flyt ...

861600
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kr.

861600

Flntt ...
11. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnaður fangelsa
........................................................................
(Par af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).
12. Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni.....................................
(Þar af fyrning kr. 6250, sjá 20. gr.).
13. Sakamáiakostnaður og lögreglumála .............................
14. Borgun til sjódómsmanna.....................................................
15. Borgun til setu- og varadómara .....................................
Samtals A. ...

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.
1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðareyri undir embættisbréf ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti ......................................................

kr.

13770
24250
30000
2000
5000
............

936620

45000
55000
100000

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opinberar fasteignir........................................................................
3. Til embættiseftirlitsferða......................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og
fyiir skattvirðingar ...............................................................
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fi...............................
Samtals B. ...

25000
9000
45000
30000
............

209000
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12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:
kr.
1. Laun .........................................................................................
2. Tilskrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, allt að
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga
sérstaklega erfiða læknissókn..................................... ...
Slyrkurinn skiptist þannig: 1. Til Ólafsfjarðarbúa
600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholtshreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. lil hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps
300 kr. — 5. Til öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Þingeyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sléttu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa,
300 til hvers, 900 kr. — 17. Til Borgarfjarðarhrepps i
Norður-Múlasýslu 300 kr. — 18. Tii Rauðasands- og
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Múlahrepps 250 kr„ 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps í NorðurÞingeyjarsýslu og Jókuldalshrepps f Norður-Múlasýslu,
vegna byggðar i Möðrudalsheiði og Jökuldalsheiði, 200
kr. til hvors, 400 kr. — 20. Til Árneshrepps í Strandasýslu 600 kr„ sé héraðið læknislaust. — 21. Til Nauteyrarhrepps 300 kr„ sé héraðið læknislaust. —22. TilLoðmundarfjarðarhrepps 150 kr. — 23. Viðbótarstyrkur til
Ólafstjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfum en 1600 kr„ ef þeir ráða til sin sérstakan lækni, 2000 kr.
4. Til læknis í Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkravitjunum í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara
eftir taxta héraðslækna .............................................. ...
5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavík.............................
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri.............................
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............

kr.
227250
5500
9750

1200
800
800
800
2400

Flyt ...

246100
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kr.

6,
7,

8,
9.

10

Flutt
Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnn milli augnlæknis
i Reykjavík, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eskifjarðar og ísafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum,
og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá
Hólmavík til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k.
á einni höfn eða tveim í hverri sýslu.
•
Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavík
Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteinssonar i Reykjavik ...............................................................
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavik og læknanna
Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn því skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentum
í læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, og gefi skýrslu um það.
Til radiumsjóðs íslands, styrkur til að reka radiumlækningar ................................................................................
Styrkur til héraðslækna til utanferða, i þvi skyni að
afla sér nýrrar læknisþekkingar
....................................
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.
Landsspítalinn:
Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna............................................................... ...
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsfólks.....................................
48000
60000
2. Fæði
.......................................................
3. Þvottur og ræsting
.............................
23000
15000
4. Lyf og umbúðir.....................................
32000
5. Ljós og hiti..................................... ...
10000
6. Fatnaður sjúklinga og starfsfólks ...
10000
7. Viðhald og endurbætur
....................
5000
8. Skattar ......................................................
9. Ýms gjöld
..............................................
5000
10. Fyrning húsa og áhalda ....................
24000

kr.
246100

800
800

i

2000
1500

52000
36000

232000
Flyt ...

268000

303200
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kr.
Flutt ...
C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar...........
Par frá dregst:
1. Daggjald sjúklinga.....................................
2. Tekjur af röntgendeild ... ....................

268000
4000

kr.
303200

272000
210000
10000
220000

Mismnnnr

52000

11. Holdsveikraspitalinn...............................................................
Sá kostnaðnr snnduriiðast þannig:
A. Lann læknis........................................................................
B. Annar kostnaðnr •
1. Laun starfsmanna.....................................
11400
2. Viðnrværi 35 manna.............................
13700
3. Klæðnaðnr ..............................................
1400
4. Lyf og sáranmbúðir .............................
1400
5. Ljós og hiti..............................................
9000
6. Húsbúnaður og áhöld.............................
1800
7. Viðhald á húsnm.....................................
2500
8. Þvottur og ræsting....................................
1500
9. Flutningskostnaður
.............................
1000
10. Greftrnnarkostnaðnr .............................
500
11. Skemmtanir..............................................
500
12. Skattar o. fl...............................................
3500
13. Ýmisleg gjöld
......................................
1000
14. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)
8265

64590
7125

57465
64590
12. Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spitalinn .....................................
Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig:
A. Lann læknis.................... ...........
B. önnur gjöld:
1. Kanp starfsmanna fastra
...
2. Kanp daglaunamanna ............
3. Matvæli .....................................
4. Fatnaðnr sjúklinga..................

45268

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

12000
750
26000
3000

Flyt ...

41750

6125

6125

413058
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kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Flutt ...
Klæðnaður starfsfólks ....................
Lyf og sáraumbúðir
... ............
Ljós og hiti .....................................
Viðhald og áhöld .............................
Þvottur og ræsting.............................
Flutningskostnaður.............................
Skemmtanir .....................................
Skattar m. m.......................................
Óviss gjöld
.....................................
Fyrning húsa ogáhalda (sjá 20. gr.)

41750
500
500
10000
6000
3500
1600
500
2500
1400
6480

6125

kr.
413058

74730
80855
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr. 1,50 á dag ...
Mismunur

Nýi spítalinn.....................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis ..............................................
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna fastra
............
2. Kaup daglaunamanna ....................
3. Matvæli
..............................................
4. Fatnaður sjúklinga.............................
5. Fatnaður starfsfólks . ....................
6. Lyf og sáraumbúðir..........................
7. Ljós og hiti
.....................................
8. Viðhald og áhöld .............................
9. Þvottur og ræsting.............................
10. Skattar og tryggingar ....................
11. Skemmtanir
.....................................
12. Óviss útgjöld .....................................
13. Fyrning húss og áhalda (sjá 20. gr.)

35587
45268

57083

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

6125

30000
1500
30000
2500
1000
3000
12000
3500
5500
3000
500
1500
10958
104958
Flyt ...

111083

470141
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kr.
Flutt .
Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum

111083

kr.
470141

54000
Mismunur

...

13. Heilsuhælið á Vífilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis...............................................................
B. Lann aðstoðarlæknis......................................................
C. önnur gjöld:
1. Kanp starfsmanna....................................
37000
2. Viðurværi.....................................................
85000
3. Lyf og hjúkrnnargögn.............................
10000
4. Ljós og hiti ... ......................................
31500
5. Þvottur og ræsting...................................
7500
6. Viðhald húsa..............................................
5000
3000
7. Viðhald véla..............................................
7000
8. Húsbúnaður og áhöld.............................
4500
9. Flutningskostnaður...................................
5000
10. Óviss gjöld ..............................................
11. Fyrning á húsum og áhöldum (sjá
9110
20. gr.)......................................................

57083
2410
6125
5200

204610
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 105 sjúklingum, 5 kr. á dag
Meðgjöf með 15 börnum, 4 kr. á dag ...

215935
191625
21900
213525

Mismunnr

2410

14. Heilsuhælið á Reykjum i Ölfusi .............................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
9000
1. Laun læknis og annars starfsfólks............
2. Viðurværi
.......................................................
14000
3. Lyf og hjúkrunargögn
.............................
1000
1000
4. Ljós
...............................................................
2000
5. Þvottur og ræsting
.....................................
2000
6. Viðhald húsa og áhalda .............................

2000

29000

474551

Flyt

16

Pingskjal L

kr.
Flntt ...
7. Flutningnr og símakostnaðnr....................
8. Óviss gjöld .......................................................
9. Fyrning á húsnm og áhöldum (sjá 20. gr.)

kr.
474551

29000
2000
2000
3000
36000

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með sjnklingum.......................................................

34000

Mismunur ...

2000

15. Heilsnhælið i Kristnesi:
Rekstrarkostnaður ...............................................................
16. önnnr gjöld:
a. Styrknr til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að
...
Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða
aðnjótandi, sendi nmsóknir nm hann fyrir 1. október, enda fylgi umsóknnnnm rekstrarreikningar,
gerðir eftir fyrirmælnm heilbrigðisstjórnarinnar.
Styrknpphæðirnar miðast við fjölda legudaga,
enda fari tekjnr þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkraskýlið hefir af hverjnm sjúklingi á legndag að
viðbættum styrknnm fyrir hvern legndag ekki
fram úr þeirri npphæð, sem talist getur sanngjarnt
kostnaðarverð á hverjum stað, miðað við sjúkrahúsrekstur í iandinu yfirleitt. Það er og skilyrði
fyrir styrkveitingn, að sjúklingar þeir, sem ríkissjóður greiðir sjúkrahúsnnnm eða sjúkraskýlnnum fyrir,
njóti sömn kjara sem innanhéraðssjúklingar.
b. Styrknr til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
c. Bólnsetningarkostnaðnr
..............................................
d. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðsln næmra sjúkdóma
...........
e. Gjöld samkv. 25. gr. i lögnm 6. nóv. 1902, nm
varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til lslands
f. Gjöld samkv. lögnm nr. 16 1923, um varnir gegn
kynsjúkdómnm ...............................................................
g. Kostnaðnr við heilbrigðiseftirjit lækna með alþýðnskólnm........................................................................
h. Til bjátparstöðvar hjúkrnnarfélagsins Liknar, gegn
a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjaviknr ...
Flyt ...

3000
15000

15000
3500
15000
1500
8000
3000
3000
64000

477551
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i. Til hjálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar
fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóöi
Akureyrar
........................................................................
k. Til félags islenzkra hjúkrunarkvenna ....................
1. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sjer gervilimi
m. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsev, gegn jafnmikilli launaviðbót annarsstaðar frá
....................
n. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs
............

kr.

kr.

64000

477551

500
500
2000
300
1600
68900
80000

16. Hluti rikissjóðs af launum Ijósmæðra.............................
Samtals ...

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

626451

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
kr.
A.
Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra
.................... ....................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir
reikningi, allt að
......................................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............
5. Skrifstofukostnaður, allt að .....................................

kr.

7125
6125
5000
16000
13000
47250

II. Þjóðvegir.
a. Til nýrra akvega
.......................................................
b. Viðhald og umbætur
..............................................
III. Til brúargerða
... ..................................... ............
IV. Fjallvegir................................................................................
V. 1. Til áhalda, allt að......................................................
2. Til bókasafns verkamanna .....................................

150000
500000
650000
60000
10000
15000
300
15300

Flyt ...
AlJ>t. 1932. A. (43. löggjafarþing).

.,,

...

782550
3
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kr.

Flntt ...
VI. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem atvinnumálaráðherra setnr.
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...

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

kr.
782550

30000

80000
110000

VII. Til
1.
2.
3.

dragferjuhalds:
Á Lagarfljóti
...............................................................
- Skjálfaudafljóti
.......................................................
- Biöndu ........................................................................

VIII. TjI ferju á Hrosshyl i Þjórsá ...................................
IX. Slyrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum:
a. yfir Hellisheiði............................. .............................
b. — Holtavörðuheiði.......................................................
c. — Fagradal
...............................................................

300
300
300
900
250
8000
2000
2000
12000

X. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu fyrir
ferðamenn.............................................................................
Atvinnumálaráðuueytið veitir styrkinn ábúeudum
á afskekktum bæjum við þjóðbraut.
XI. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lögum nr. 44, 27. júni 1925 ..............................................
XII. Fyrning áhaldahússius (sjá 20. gr.)...............................
Samtals A. ...

3000

4000
1248
............

913948

B.
Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða:
a. Ríkissjóðs
......................................................
(Þar af fyrning kr. 31600, sjá 20. gr.).
b. Eimskipafélags Islands
.............................
c. H/f Skaftfellings ..............................................
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum...
Samtals B. ...

256600
60000
20000
336600
72000
408600
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kr.
c.
Vitamál og hafnargerðir.
I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra
..............................................
Hann sé umsjónarmaðnr vitamála og hafnargerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar,
hjeraðsstjórna og bæja i öllu því, er varðar
vitamál og haína.
2. Laun aðstoðarverkíræðings.....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi allt að..........
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikningi ................................................................................
5. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............

7125

5375
10000
2500
3500
28500
25000
115000
8000
5000
25000

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Laun vitavarða......................................................................
Rekstrarkostnaður vitanna..............................................
Sjómerki, þar með talið viðhald sælnhúsa ............
Til áhaldakanpa ...............................................................
Ýmislegt................................................................................
Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að ‘/s kostnaðar, gegn */» annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun
...
VIII. Til sjómælinga
...............................................................
Fyrning (sjá 20. gr.),
..............................................
Samtals C. ...

kr.

30000
10000
89790
............

336290

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

kr.

A.
Kirkjumál.
Biskupsdæmið:
1. Laun biskups........................................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að
............

8125
2000
10125

Flyt ...

• ••

•••

10125
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kr.

kr.
Flutt ...
b. önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti ríkissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt
lögnm nr. 49 1907
.......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar
og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framiag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins í Reykjavlk, fyrir skýrslugerðir
6. Embættiskoslnaður presta ............ .............................
7. Til búsabóta á prestsetrum............................................

10125
300
120
8000
260000
800
60000
24000
353220

Samtals A. ...

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

363345

B.
Kennslumál.
1. Háskólinn:
a. Laun
........................................................................
b. Til kennslu i réttarlæknisfræði.............................
c. Til kennslu í söng......................................................
d. Til kennslu i bókhaldi..............................................
e. Námsstyrkur...............................................................
f. Húsaleigustyrkur ......................................................
g. Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans
b. Til kennsluáhalda læknadeildar.............................
i. Til kennslu i efnafræði
... .............................
j. Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla .............................
k. önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000
auk hlunninda, er dyravörður hefir
áður notið.
2. Ýms gjöld............................................
5000

102375
400
800
400
15000
9000
6000
800
1600
4000

9000
750

1. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta ....................
m. Til Stúdentaráðs Háskóla íslands, til þess að
starfrækja upplýsingaskrifstofu.............................
n. Framlag fyrir eilt herbergi i alþjóðastúdentagarði í Paris, lokagreiðsla .....................................
o. Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ............

800
2500
549
153974

Flyt ...

•••

••

153974
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kr.
Fiutt ...
II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til íslenzkra stúdenta í erlendum háskólum ...
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun menntamálaráðs.................................. .....................................
Styrkinn má veita konum sem körlum til
hvers þess náms, er menntamálaráðið telur
nauðsyn að styrkja.

...........
24000

kr.
153974
•

8000

32000
III. Fræðslumálastjórnin:
1. Laun fræðslumálastjóra
... .............................
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að ............
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að ...
4. Til fræðslumálarits.....................................................

7125
800
5000
600
13525

IV. Menntaskólinn almenni:
a. Laun...............................................................................
b. önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ....................
800
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ...
8000
3. Til viðhalds ......................................
3000
Til
stundakennslu
og
til
prófdóm4.
enda, allt að .....................................
12000
5. Húsaleigustyrkur banda 15 lærisveinum, 75 kr. handa hverjum ...
1125
6. Námsstyrkur .....................................
2500
7. Læknisþóknun.....................................
400
.............................
8. Til kennslutækja
1000
9. Ýmisleg gjöld .....................................
3500
200
10. Til verðlaunabóka .............................
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
1600
12. Til bókasafnsins íþöku .................
200
....................
13. Fyrning (sjá 20. gr.)
6515

71750

40840
112590
Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleigustyrkur sé venjulega aðeins veittur utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Flyt ...

312089
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kr.
312089

Flutt ...
V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Laun..............................................................................
b. önnur gjöld:
20000
1. Til aukakennara og stundakennslu
2000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
1200
3. Til bóka og kennsluáhalda............
10000
4. Til eldiviðar og ljósa ....................
1000
5. Námsstyrkur .....................................
Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.
2000
6. Til dyravörzlu.....................................
3000
7. Til viðhalds
.....................................
....................
3500
8. Til ýmislegra gjalda
7000
9. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

88925
VI. Kennaraskólinn:
a. Laun.............................................................
b. önnur gjöld:
1. Stundakennsla.....................................
2. Eldiviður og ljós .............................
3. Bókakaup og áhöld.............................
4. Námsstyrkur .....................................
Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.
5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakennara
......................................................
6. Til viðhalds
.....................................
7. Ýmisleg gjöld .....................................
8. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

,,,

•*•
4500
2500
400
2500

1500
800
3500
1869
33944

VII. Stýrimannaskólinn:
a. Laun..................................
b. önnur gjöld:
1. Til stundakennslu ..
2. Til eldiviðar og Ijósa

«••

•••

•••

13000

2000
1800
Flyt

3800

13000

434958
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3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrirlestra ............................. ....................
4. Ýmisieg gjöld .....................................
....................
5. Fyrning (sjá 20. gr.)

23

3800

kr.

kr.

13000

434958

300
3000
1285
8385
21385

VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun..............................................................................
b. önnur gjöld:
1. Til stundakennslu ... ....................
1200
2. Húsnæði .................... ....................
3800
3. Ljós og hiti
............ ....................
500
4. Ræsting
.................... ....................
600
5. Tii prófhalda ............ ....................
900
6. Ýms gjóld.................... ....................
500

8750

7500
Við skólana undir liðunum IV.—VIII. skal vera
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir
tillögnm skólastjóra, veita undanþágu frá skólagjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.
IX. Bændakennsia:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun..................................... ............
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistarkennslu
............................. ............
c. önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, allt að
2000
600
2. Til kennsluáhalda
...
3. Til eldiviðar og Ijósa...
3500
4. Ýmisleg gjöld
............
4000
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)

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

16250

8750
1450

10100
1714
22014

Til bændaskólans á Hvanneyri
a. Laun...................................... ............
b. Til smiða- og leikfimikennslu ...

8750
1300

Flyt ...

10050

22014

472593
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c.

Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, allt að
2. Til kennsluáhalda.............
3. Til eldiviðar og ljósa ...
4. Ýmisleg gjöld
............

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)

10050

kr.

kr.

22014

472593

2400
500
4000
3500
...........

10400
1530
21980
43994

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem stunda verknám samkvæmt samningi,
eigi skemnr en 8 vikur á ári, og skila skólunum dagbókum um vinnubrögðin yfir námstimann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei hærri
upphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja
viku námstimans.
Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt
skýrslu um námið, og sé i henni getið, hve
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
X. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavik, til þess
að reka iðnskóla i Reykjavfk, nndir yfirumsjón landsstjórnarinnar
.....................................
b. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds
......................................................
c. Til Iðnaðarmannafélagsins á ísafirði, til skólahalds
.................... ..............................................
d. Til Iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds .......................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir */b rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu
skýrslu, um starf sitt.
e. Til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

6500
1500
1000 j
1200

3000
13200

Flyt ...

529787
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kr.
FJutt ...
XI. Verzlunarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélagsins i Reykjavík, til að halda uppi skóla
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón landsstjórnarinnar, þó ekki yfir */• kostnaðar............
b. Til Sambands samvinnnfélaganna, til þess að
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir *li kostnaðar ..

kr.
529787

5000

5000
10000

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavik:
a. Húsnæðisstyrkur
.......... . ............
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minnsta
kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði ............
c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að
............
d. Námsstyrkur til sveitastúlkna
...

5000

18000
4000
1000
28000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minnsta
kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði ............
b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................

12000
2000
14000
42000

Skólar þessir slanda undir yfirumsjón landsstjórnarinnar.
XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara við fasta skóla og dýrtiðaruppbót
2. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót....................
3. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, allt að............
4. Til eftirlitskennara......................................................
5. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,
samkv. skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna, allt að
6. Utanfararstyrkur handa barnakennurum............

370000
70000
4000
15000
20000
2000
481000

Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþiiig). •

•••

•••

1062787
4
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kr.

1062787

Flutt ...
XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:
a. Laun.......................................................
b. Til hannyrða, leikfimi og smíðakennslu
..............................................
1. Til kennsluáhalda
...
400
2. Til eldiviðar og Ijósa ...
4000
3. Ýmisleg gjöld
............
3000
4. Til viðhalds..
1000
c.

----------Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .............

kr.

9500
2000

8400
1680

2.
3.
4.
5.

Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929 ............
Til gagnfræðaskóla samkv. I. nr. 48 1930. ...
Til Gagnfræðaskóla Reykvíkinga
....................
Til unglingafræðslu utan kanpstaða, samkv. 20.
gr. 1. nr. 48 1930 ......................................................
6. Til þess að reisa gagnfræðaskóla samkv. 1. nr.
48 1930 ........................................................................
7. Til bókasafna við unglingaskóla
....................
8. Til þess að gefa út kennslubækur handa skólum

21580
70000
50000
2500
14000
10000
1600
1600
171280

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Þingeyinga
........................................................................
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................
Styrkir samkvæmt tölul. 1—2 eru bundnir því
skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra
samþykki reglugerðir skólanna.
3. Til kvenfélagsins Óskar í ísafjarðarkaupstað, til
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann
öðrum á ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreyttum skilyrðum.
4. Til húsmæðrafræðslu i Vík i Mýrdal.................

4500
6000

4500

800
15800

Flyt ...

1249867
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kr.
Flntt ...
XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Par af fyrning húss kr. 975,00 (sjá 20. gr.).
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemendanna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.
XVII. Biindrakennsla:
1. a. Til kennslu blindra barna, gegn jafnmiklu
framlagi annarsstaðar að
.............................
b. Til blindranáms erlendis
...........................
- 2. Til blindra manna, til þess að nema körfugerð
og þesskonar iðnað innanlands, samkv. nánari
fyrirmælum atvinnumálaráðuneytis....................

kr.
1249867
30975

800
800

500
2100

XVIII. Sundkennsla o. fl.:
1. Til sundkennslu i Reykjavík
.............................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir unglinga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfé,
njóti kennslunnar ókeypis.
2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir
sundkennslu þá, sem getur i 1. lið, og til að
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ...
3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en í Rvik...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en ríkissjóðsstyrknum nemur.
4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar
og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir almenning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að

300

2400
2400

10000
15100

XIX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi
kennslu í teikningu og tréskurði i þjóðlegum stíl
XX. Til iþróttakennslu
......................................................
XXI. Til Iþróttasambands Islands .....................................

1500
2400
5000

Samtals B. ...

1306942
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15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt:
kr.

kr.
Landsbókasafnið:
a. Laun
................................................................................
b. Launauppbót til 2. bókavarðar 1000 kr....................
c. Til aðstoðar........................................................................
d. Til þess að kaupa bækur og handrit og tii bókbands
e. Til þess að semja spjaldskrá .....................................
f. Til þess að semja og gefa út skrá yíir bandrit ...
g. Til ritaukaskrár ...............................................................
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið
.............................
i. Húsaleiga
........................................................................
j. Ýmisleg gjöld
...............................................................

21575
1000
3500
12000
800
2400
700
360
2000
1000
45335

þjóðskjalasafnið:
a. Laun
................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar
skjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýms gjöld............................................................ ............

6225
5000
1000
12225

þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar)
...........
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að.............................
c. Til þess að útvega forngripi, allt að
....................
d. Til ábalda og aðgerða
..............................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................
þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

6625
2500
1200
1200
800

12325
Náttúrufræðifélagið:
a. Tillag
................................................................................
b. Til aðstoðarmanns
......................................................
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sé til
sýnis almenningi ekki sjaldnar en einu sinni á viku.

2000
1400

3400
Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar
.............................
b. Til viðhalds og áhalda
..............................................
c. Fyrning (sjá 20. gr.) ......................................................

6500
1800
6815
15115

Flyt ...

••

•••

88400
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kr.
Flntt ...
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði......................................................
7. Aukastyrkur til þriggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskildu,
að Davið skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu
með a. m. k. 2000 kr. lannnm ank verðstnðulsnppbótar................................................................................
b. Til bókasafnsins á lsafirði, að þvi lilskildu, að
Guðmundur Gislason Hagalin rithöfnndnr hafi þar
bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk
verðstnðnlsnppbótar .....................................................
c. Til amtsbókasafnsins. á Seyðisflrði.............................
8. Til sýslubókasafna gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði
9. Til Hins islenzka bókmenntafélags..................................
enda haldi það áfram útgáfn hins islenzka fornbréfasafns sem að undanförnu.
10. Til Þjóðvinafélagsins, þar af 4000 kr. með þvi skil, yrði að félagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...
11. Til Fornleifafélagsins............................................................
12. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfirdóma o. fl..................................................................
13. Til Fornritaútgáfnnnar, 150 kr. á hverja prentaða örk,
allt að.........................................................................................
14. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um
skjöl.er lsland varða oggeymd ern i skjalasöfnum í Kaupmannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið afrit af skránni
15. Til Leikfélags Reykjaviknr, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur, enda
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds siðustu sýningu hvers leiks........................................................................
16. Til Leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
17. Til Leikfélags Isafjarðar, gegn að minnsta kosti 300
kr. framlagi frá Isafjarðarkaupstað
.............................
18. Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.
framlagi frá bæjarsjóði Reykjavikur .............................
19. Til Páls Isólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleikurum og barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis
Flyt ...

kr.
88400
1800

2500

2500
800
--------

5800
2500
2800

5400
800
2400
2400

1200

4000
1000
600
1800

120900
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kr.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Flutt ...
kennslu í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum
og barnaskólum........................................................................
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers
...............................................................
Til Halldórs Kiljan Laxness, til ritstarfa ....................
Til í’órbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sé safnið eign ríkisins.................
Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna íslenzkra á siðari öldum, enda sé
handritið eign rikisins að honum látnum ....................
Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa.....................................
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga
... ...
Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku og
visnasöfnunar ........................................................................
Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðaruppbót....................................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

28. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa.....................................
29. Til Frimanns B. Arngrimssonar, til þess að sáfna steinum og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt
30. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni
sínu
....................................................... .............................
31. Til listasafnshúss Einars Jónssonar
.............................
(Þar af fyrning kr. 1295 (sjá 20. gr.).
32. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með
verðstuðulsuppbót..............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns
sins, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
stundir á viku.
b. Til sama, til aðstoðar......................................................

kr.
120900
1600
5000
1600
2000

1600
2000
1200
1000
6125
1000
7125
400
800
800
4295

6125

1000
7125
1600
3000

33. Til fréttastofu blaðamannafélagsins .
34. Ferðastyrkur til útlanda....................
Samtals

162045
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:
1
kr.
1. Til Búnaðarfélags fslands, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins...........
2. Til tilraunastarfsemi um grasfræ- og hafrasáningu, allt að
Styrkur veitist af þessum lið eftir ákvörðun atvinnumálaráðuneytisins i samráði við Búnaðarfélag
lslands.
3. Til sandgræðslu.................... . ,...............
4. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum ... ....................
5. Til búfjárræktar:
a. Til búfjártryggingarsjóðs fslands
.............................
b. Til búfjárræktar samkv. 1. nr. 32, 1931 ....................

kr.

210000
4000

20000
540000
15000
30000
45000

6. Tillag til Búnaðarbankans:
a. Til byggingar- og landnámssjóðs ........................... .
Þar af kr. 100000 ágóði af tóbakseinkasölu.
b. Tillag til teiknistofu og leiðbeininga um húsagerð
til sveita................................................................................
c. Til bústofnslánadeildar...................................................
d. Til ræktunarsjóðs:
1. Afgjöld þjóðjarða .....................................
20000
2. Kostnaðartillag............................................
6000
3. Hluti af útflutningsgjaldi...........................
50000
e. Til lánadeildar smábýla

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

200000

4000
50000

76000
50000
380000

7. Tillag til verkamannabústaða:
a. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna,
samkv. lögnm um verkamannabústaði nr. 27, 1931
b. Helmingur af ágóða tóbakseinkasölu
....................
8. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð .............................
9. Til þess að rannsaka og gera tillögur um raforkuveitur
til almenningsþarfa utan kaupstaða, gegn jafnmiklu
framlagi frá hlutaðeigandi héruðum, allt að
............
10. Til Garðyrkjufélags fslands:
Laun garðyrkjustjóra..............................................................
Flyt...

70000
100000
170000
60000

7500
3400
1439900
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kr.
Flutt
11. Til skógræktar:
a. Laun
.......... .....................................................................
Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæmundsens.
b. Til skóggræðslu...............................................................

kr.
1439900

10600

7500
18100

12. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum
.....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýraiækninga ............
13. Til rannsóknastofu í þarfir atvinnuveganna
............
14. Til fjárkláðalækninga
......................................................
15. Til efnarannsóknarslofu í Reykjavfk:
a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum
stofnunarinnar, 4100 kr., með dýrtiðaruppbót ...
b. Til aðstoðar, allt að......................................................
c. Húsaleiga
........................................................................
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til áhaldakaupa...............................................................

15875
700
16575
15000
2000

5125
4800
3000
1200 i
500 '
------- -

16. Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa
............ ............
b. Til aðstoðar........................................................................
c. Til veðurathugana utan Reykjavfkur, áhalda o. fl.
d. Til veðurskeyta o. fl.........................................................
e. Til loftskeytatækja
.......................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting
.............................
g. Eftirlit með veðurathuguuarstöðvum o. fl.................
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum

14625

15550
16000
9000
11000
600
3000
1000
1500
57650
35000

17. Til landmælinga......................................................................
18. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og félagið sjái um
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks ............
19. Til sama félags, til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna i verstöðvum landsins ....................
20. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmenn .......................................................
b. Laun 4 ullarmatsmanna ..............................................

25000
2000

FJyt ...

27000

70000
5000

1673850
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kr.

kr.
Flult ...
c. Laun 6 kjötmatsmanna
..............................................
d. Ferðakostnaður yfírmatsmanna
.............................

27000
4500
8000

1673850

39500
21. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra..............................................
b. Til skrifstofukostnaðar, allt að.....................................
c. Ferðakostnaður allt að
..............................................

6375
8000
2000
16375
4000

22. Til markaðsleitar erlendis
..............................................
23. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvöföldu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
24. Til Sambands islenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............
Þar af 600 kr. til Geirs Þormars, til þess að balda
uppi kennslu og námsskeiðum i tréskurði á Norðurog Austurlandi.
25. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að balda
uppi kennslu og námsskeiðum i tréskurði og heimilisiðnaði.........................................................................................
26. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að útbreiðslu og eflingu heimilisiðnaðar
.............................
27. Til Kvenfélags Hvammshrepps í Vík i Mýrdal, til
þess að halda uppi kennslu i handavinnu kvenna ...
28. Til Kvenfélagasambands íslands .....................................
29. Til sambands norðlenzkra kvenna..................................
30. Til sambands austfíizkra kvenna......................................
31. Til sambands snnnlenzkra kvenna..................................
32. Til sambands vestfírzkra kvenna.....................................
33. Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýsiu
34. Til Bandalags kvenna
.................... .............................
35. Til kvenréttindafélags lslands............................................
36. Til vörumerkjaskrásetjara
..............................................
37. Handa Ungmennafélagi lslands, til eflingar iþrótta
og skóggræðslu ......................................................................
Félagið gefí landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fénu er varið.
38, Til Bandalags skáta...............................................................
39. Til Dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunarstarfsemi
................................................................................
Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

8000
4000

650
1500
500
1600
400
400
400
400
300
400
400
1600
5000

400
.
■••

. ■•

1000

1760675
5
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kr.

1760675

Fiutt ...
40. Húsameistari rikisins:
a. Laun
................................................................................
b. Skrifstofukostnaður
.....................................................

7125
5000
12125

41. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxaog silungaklak ........................................................................
42. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá....................
43. Til vatnsrennslismælinga......................................................
Samtals ...

1200
5000
1000
1780000

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

17- gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:
kr.
1. Styrkur til berklasjúklinga
............................................
Þar af til GHnar Sigurðardóttur 1200 kr.
2. Gjöld samkvæmt 66. og 67. gr. fátækralaga ............
3. Styrkur til sjúkrasamlaga
...................
....................
Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl.
prentarafélags styrk í samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.
4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
i Reykjavík................................................................................
5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
6. Til slysatryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ...
7. Til slysavarna, allt að .................... .............................
enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.
8. Til þess að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
9. Til bjargráðasjóðs ...............................................................
10. TiIIag til ellistyrktarsjóða............ ......................................
11. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ............
12. Til Rauðakrossfélags lslands..............................................
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............
Flyt ...

kr.
650000
80000
12000

3000
400
18000
4000
•

j

1000
25000
50000
6000
500
400

j

850300

j

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

kr.
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14. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps ..............................................
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps ..............................................
16. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins
Framsóknar i Reykjavík..................................... :..........
17. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmíðanema i Reykjavik ...
18. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ...
19. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda í Vestmannaeyjum.............................................................................
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar ............
21. Tilsjúkrasjóðs verkakvennafélagsinsEiningará Akureyri
22. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Pingeyri............
Fjárveitingarnar undir 13.—22. tðlul. eru bundnar
því skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi
annarsstaðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla
um starfsemina.
23. Til gamalmennahælis á ísafirði .....................................
24. Til gamalmennahælis á Seyðisfirði..................................
Samtals ...

850300
300
300
400
200
400
400
300
200
300

800
800
............

854700

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitl:
kr.
Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ...............................................................
b. Embætlismannaekkjur og börn
.............................
c. Prestsekkjur
...............................................................
d. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923
............
e.
—
—
—
— 51 1921
............

kr.

49532.97
18785,15
6252,33
2500,00
2070,00
79140,45

Flyt ...

••

••«

79140,45
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kr.
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II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:
1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ...
600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis
405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis............
300,00

kr.
79140,45

1305
b. Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson.............................
2. — Ólivu Guðmundsson
....................
3. — Tbeodóru Thoroddsen
.................
4. — Sigriðar Hjaltadóttur
....................
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ..........
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju
7. — Sigriðar Finnbogadóttur....................
8. — Rannveigar Tómasdóttur .. ............
9. — Önnu Gunnlaugsson...........................
10. — Kristbjargar Marteinsdóttur ............
11. — Kristinar Jacobson ... ....................
12. — Kirstinar Þ. Blöndal
....................
13. — Guðlaugar Magnúsdóttur....................
14. — 2 barna hennar
.............................
15. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju
16. — Jenny Forberg.....................................
17. — Ástu Hallgrimsson .................... ...
18. — Ástu Einarson.....................................
19. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ............
20. — Dómhildar Jóhannsdóttur
............
21. — önnu Þorgrímsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með hverju
barni hennar i ómegð ....................
22. Til Soffíu Johnsen læknisekkju ............
23. — Kristinar Þórarinsdóttur læknisekkju
24. — Sigríðar Biöndal iæknisekkju............
25. — Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með einu barni
i ómegð
..............................................
26. — Sigriðar Jónsdóttur læknisekkju ...
27. — Súsönnu Friðriksdóttur....................

200
175
800
400
400
450
800
600
900
1200
600
300
2000
200
600
600
600
600
1200
1200

1300
500
400
300

700
400
500

Flyt ... 17925

1305

79140,45
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kr.

Flutt .. . 17925
28. Til Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jóns sonar ..................................................... .
450
29. — Polly Ólafson, ekkju Gisla J. Ólafson
600

1305

kr.
79140,45

18975
c. Uppgjafaprestar:
.
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar ...
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar .
3. — Guttorms Vigfússonar....................
4. — Björns Þorlákssonar ....................
5. — Jóns Árnasonar .............................
6. — Þórðar ólafssonar
.....................
7. — Páls Stephensens.............................
8. — Helga P. Hjálmarssonar ............
9. — Einars Pálssonar............ ............
10. — Kristins Danielssonar ....................
11. — Jóns Finnssonar.............................
12. — Magnúsar prófasts Bjaruarsonar

780,00
662,25
600,00
208,00
445,00
370,00
355,00
475,00
430,00
520,00
385,00
355,00
5585,25

d. Prestsekkjur:
1. Til Auðar Gisladóttur
... ............
2. — Bjargar Einarsdóttur....................
3. — Guðrúnar Björnsdóttur
............
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur ...
5. — Guðrúnar Ólafsdóttur....................
6. — Guðrúnar Pétursdóttur
............
7. — Guðrúnar Torfadóttur
............
8. — Ingunnar Lcftsdóttur....................
9. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar,
sem er í ómegð .............................
10. — Kirstínar Pétursdóttur.................
11. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............
12. — Steinunnar Pétursdóttur ............
13. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur
............
15. — Ingibjargar Magnúsdóttur............
16. — Guðfinnu Jensdóttur....................
17. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............
18. — Guðbjargar Hermannsdóttur ...
Fiutt ...

300,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
209,20
157,90
183,04
181,07
181,70
5312,91

25865,25

79140,45
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kr.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Til
—
—
—
—
—

25. —
26. —
27. —
28. —
29. —
30. —
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

—
—
—
—
—
—
—

Fiutt ...
Þórunnar Bjarnadóttur
............
Guðrúnar S. Jónsdóttur ............
Önnu Stefánsdóttur ....................
Helgu Skúladóttur
....................
Guðriðar Ólafsdóttur....................
Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jóh.
L.L. Jóhannssonar, 132 kr.,aukl00
kr. með hverjubarnihennariómegð
Arndisar Pétursdóttur....................
Guðnýjar Þorsteinsdóttur ............
Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá
Grenivik
......................................
Jakobinu Sigurgeirsdóttur fráBorg
Kamillu Briem
............ ............
Kristínar Jónsdóttur prófastsekkju
á Brjánslæk.....................................
Sígriðar Pórðardóttur....................
Sigurlaugar Knudsen ... ■............
Póru Jónsdóttur.............................
Margrétar Jónasdóttur
............
Sigrfðar Jónasdóttur....................
Sigriðar Jóhannesdóttur ............
Ástriðar Petersen prófastsekkju

5312,91
155,56
250,00
200,00
227,06
164,26

25865,25

kr.
79140,45

332.00
137,90
173,56
135,37
157,44
170,57
300,00
144.00
300,00
217,28
168,64
146,71
300,00
200,00
9193,26

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til önnu Ásmundsdóttur
............
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur
...
3. — Magnúsar Einarssonar ............
4. — Elinar Briem Jónsson
..........
5. — Steinunnar Frímannsdóttur ...
6. — Pórunnar Stefánsdóttur ............
7. — Guðmundar Björnssonar...........
8. — Jóns Strandfeids.............................
9. — Einars Hávarðssonar
............
10. — Elisabetar Jónsdóttur
............
11. — Ragnheiðar Torfadóttur ............
12. — Ásdísar Porgrimsdóttur 300 kr.,
auk 100 kr. með hverju barni
hennar f ómegð.............................
Flyt...

300,00
360,00
500,00
300,00
450,00
400,00
150,00
150,00
150,00
300,00
400,00

600,00
4060,00

35058,51

79140,45
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kr.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Til
—
—•
—
—
—
—

Flutt ...
Sigurjóns Rögnvaldssonar
...
Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju
Ögmundar Sigurðssonar............
Cathincu Sigfússon .....................
Ragnh. Guðjónsdóttur
............
Sigurgarðs Sturlusonar ............
Lárusar Rists kennara ............

4060,00
200,00
200,00
2500,00
600,00
300,00
300,00
600,00

35058,51

kr.
79140,45

8760
Póstmenn, póstar og ekkjnr þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ....................
2. — Röðvars Jónssonar.............................
....................
3. — Póru Malthfasdóttur
4. — Vigdfsar Steingrfmsdóttur
............
5. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju
Halldórs Bjarnasonar pósts............
6. - Friðriks Möllers
.............................
............
7. — Aninu Arinbjarnardóttur
....................
8. — Gliesers Eirikssonar
............
9. — Jóhannesar Pórðarsonar
10. — Guðm. Kristjánssonar ....................
11. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ...
12. — Friðriks Klemenssonar....................
...
13. — Böðvars Sigurðssonar pósts
14. — Halldórs Benediktssonar pósts ...
15. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju
Þorleifs Jónssonar.............................
.......... .
16. — Friðriks Jónssonar pósts
17. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ...
18. — Pórodds Bjarnasonar pósts...........
19. - Sigriðar Guðmundsdóttur, ekkju
Böðvars Þorlákssonar ....................
20. — Kristjáns Jónssonar pósts ..........
21. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blöndals póstritara, 300 kr., auk 100 kr.
með hverju barni hennar i ómegð

300
300
300
300
200
1200
200
200
300
300
600
2000
300
200
1000
450
300
600
300
200

600
10150

Ritböfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar
2. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum

3500
500

Flyt ...

4000

53968.51

79140,45
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kr.

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

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
Einars Hjörleifssonar Kvarans ...
Porsteins Gislasonar
....................
Guðmundar Friðjónssonar ............
dr. Helga Péturss .............................
Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu...
Einars Benediktssonar ....................
Stefáns frá Hvítadal
....................
Jakobs Tborarensens ....................
Sigurjóns Friðjónssonar
............
Guðmundar Kambans ....................
Unnar Benediktsdóttur skáldkonu
Brietar Bjarnhéðinsdóttur ............
Hesdisar Andrésdóttur ....................
Ólinar Andrésdóttur
....................

4000
3000
2000
1500
4000
1000
4000
1200
1200
1000
2000
1000
1000
500
500

53968,51

kr.
79140,45

27900
Ekkj ur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Jakobinu Pétursdóttur....................
2. — Guðrúnar Jónsdóttur ....................
............
3. — Arnbjargar Einarsdóttur
............
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur
5. — Ólínu I’orsteinsdóttur ....................
............
6. — Eleanor Sveinbjörnsson
7. — Kristínar Jakobsdóttur....................

200
300
300
300
300
1200
800
3400

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Petreu Jónsdóttur.............................
2. — Kristinar Sigurðardóttur júbilIjósmóður..............................................
3. — Matthildar Porkelsdóttur júbilljósmóður..............................................
4. — Pórdisar Simonardóttur júbilljósmóður
..............................................
5. — Pórunnar Gisladóttur ljósmóður ...
6. — önnu Porsteinsdóttnr ljósmóður...
7. — Kristinar Jónasdóttur Ijósmóður...
8. — Nikólínu Björnsdóttur Ijósmóður ...
9. — Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóður

500
500
400
300
300
300

Fiyt ...

3600

300
500
500

85268,51

79140,45
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kr.
Flntt ...
10. Til Jórunnar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
11. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður
12. — Kristinar Guðmundsdóttur ljósm.
13. — Hólmfriðar Friðfinnsdóttur ljósmóður
..............................................
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður
...
15. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður
16. — Guðrúnar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
17. — Halldóru Metúsalemsdóttur ljósmóður
..............................................
...
18. — Jensinu Pálsdóttur ljósmóður
19. — Margrétar Jónsdóttur ljósmóður ...
20. — Guðrúnar Jónasdóttnr ljósmóður
21. — Guðrúnar Magnúsdóttur ljósmóður
22. — Gróu Jónsdóttur Ijósmóður............
23. — Puríðar Jónsdóttur ljósmóður ...
24. — Guðriðar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
—
Guðrúnar
Einarsdóttur ljósmóður
25.
....................
26. — Sigriðar Narfadóttur
27. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. Hjaltasonar.............................
—
Páls
Erlingssonar .............................
28.
29. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri
.....................................
30. — Einars Guðmundssonar, fyrrum
vegavinnustjóra
.............................
31. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrum ferjumanns
..............................................
32. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns
sildarmatsm. Stetánssonar ...........
33. — Sigriðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs
Björnssonar sildarmatsmanns ...
34. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vitavarðar
..............................................
35. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vitavarðar ...................................................

3600

85268,51

79140,45

85268,51

79140,45

300
200
200
200
300
300
300
300
200
200
200
200
200
300
200
200
300
300
1200
300
300
300
200
300
400
300

Flyt ... 11300
\lþt. 1932. A. (45. löggjafarþing i.

kr.
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kr.

36. Til
37. —
38. —
39. —
40. —
41. —
42. —
43. —
44. —
45. —
46.

—

47. —
48. —
49.

—

50. —
51. —
52. —
53.

—

54. —
55. —
56. —
57. —
58. —
59. —
60. —

Flutt ... 11300
Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará
800
Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju
Magnúsar Vigfússonar ....................
600
Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórðar vitavarðar Þórðarsonar ............
300
Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnúsar Gunnarssonar .............................
300
600
Halldóru Pétursdóttur Briem . ...
Kristjönu Benediktsdóttur ............
400
Bjargar Guðmundsdóttur
............
400
Guðbjargar A. Þorleifsdóttur í
Múlakoti ..............................................
400
Henriette Kjær......................................
600
Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Zakariassonar
.....................................
400
Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100
,kr. með hverju barni bennar í ómegð 2400
Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars
Lárussonar
.....................................
300
Jóhannesar Jörundssonar bafnsögumanns, Hrísey.....................................
300
Halldóru Þórðardóttur....................
600
Vigdisar Bergsteinsdóttur fyrrv. spitalaráðskonu .....................................
300
Sigriðar Magnúsdóttur bjúkrunar500
konu.......................................................
Jónínu Marteinsdóttur hjúkrunar300
konu.......................................................
Guðleifar
Erlendsdóttur
fyrrv.
hjúkrunarkonu ...................................
300 t
Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju
Valdimars Daðasonar tollþjóns ...
300
Susie Briem, ekkju Halldórs Briems
800
Valgerðar Steinsen fyrrv. spítalaráðskonu ..............................................
500
Benedikts Þ. Gröndals ....................
800
Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ...
600
Flyt ... 26300

kr.

85268,51

79140,45

85268,51

79140,45
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kr.
Flutt ... 26300
61. Til Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju
Erlendar Zakariassonar....................
300
62. — Sigriðar Pálsdóttur, ekkju Gunnlaugs Indriðasonar.............................
400

85268,51

kr.
79140,45

27000
Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtiðaruppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............
k. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli..................................
III. Dýrtiðarnppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i.

116268,51
47852,24

...

Samtals ...

19. gr.
Til óvissra útgjalda ern veittar 150000 kr.

1000
3000

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

243261,20
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III. KAFLI.
Eignahreyfingar.
20. gr.
kr.

kr.

Inn.
I. Fyrningar:
1. Samkvæmt
2.
—
3.
—
4.
5.
—
6.
—
7.
—
8.
—
9.
—

3.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

gr. A...........................
— B...........................
—.............................
—.............................
— .............................
—.............................
— .............................
— .............................
— .............................

111100
3500
4067
3667
8020
61813
122638
23117
8110
346032

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum, keyptum skv. lögum nr. 14, 9. julf 1909 ... • •• ............
... ....................
III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur
IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna
............
V. Tekjur Menningarsjóðs............................. ....................
VI. Skemmtanaskattur..................................... ....................
Samtals ...

24000
10000
20000
15000
75000
............

Út.
I. Afborganir lána rikissjóðs og rfkisstofnana:
1. Rikissjóðslán:
a. Innlend lán ..................................... 163943,11
b. Dönsk lán, d.kr. 320433,09 á 122.00 390928,37
c. Ensk lán, £, 6000—0—0 á 22.15 132900,00
687771,48
Flyt ...

687771,48

490032

Pingskjal 1
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kr.
Flutt ...
2. Lán rikisstofnana:
a. Siminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ...........
b. Útvarpið (sjá 3. gr. A. Út) ............

kr.

687771,48

58700
124040
182740,00
870511,48

II. Til eignaaukningar rikisstofnana:
1. Búið á Vífilsstöðum (sjá 3. gr. A. I. 6)............
2. Búið á Kleppi (sjá 3. gr. A. I. 7)
....................
3. Rikisvélsmiðjan (sjá 3. gr. A. I. 5) ....................
4. Rikisprentsmiðjan (sjá 3. gr. A. I. 3)....................
5. Siminn: Ný simakerfi o. fi. (sjá 3. gr. Út II—III.)
III.
IV.
V.
VI.
VII.

4000,00
3000,00
25000,00
40000,00
100000,00
172000,00
65000,00
100000,00
10000,00
15000,00
75000.00

Til bygginga nýrra vita
..............................................
Framlag til Landsbankans, 19. greiðsla....................
Til lögboðinna fyrirframgreiðslna .............................
Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V)....................
Tii Þjóðleikhúss (sjá 20. gr. Inn VI)
....................
Samtals ...

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

1307511,48
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21. gj
I. Rekstrai
t

J

kr.
2. gr.
3. gr. A,
— B,

Tekj ur:
Skattar og tollar
..............................................
Tekjur af rekstri rikisstofnana
....................
Tekjur af fasteignum rikissjóðs ....................

4. gr.
5. gr.

Tekjur af bönkum og vaxtatekjur....................
Óvissar tekjur ......................................................

Samtals ...

kr.
9345000,00

1232900
28600

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

1261500,00
550195,00
50000,00

11206695,00

II. Sjóðs
kr.
2.-5. gr.
20. gr. I.
— II.
- III.
— IV.
— V.
— VI.

Inn:
Rekstrartekjur samkvæmt retqstraryfirliti .............................
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar .........................................................................................
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum.............................
Endurgreiddar fyrirframgreiðslur..............................................
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna.............................
Tekjur Menningarsjóðs ...............................................................
Skemmtanaskattur ........................................................................

Samtals ...

11206695,00
346032,00
24000,00
10000,00
20000,001
15000,00
75000,0$

11696727,00

1) Fyrningar færöar hér til jafnaöar sömu upphæö, sem talin er i rekstrarútgjöldur

47
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Vfirlit.
yfirlit.
kr.

kr.

10- gr11. gr. A.
— B.

Gj ö1d:
Vextir............................................
....................
Borðfé konungs.......................................................
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikDÍngs............................. .............................
Til rikisstjórnarinnar
.....................................
Til dómgæzlu og lögreglustjórnar....................
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur

12. gr.
13. gr. A.
— B.
- C.

Til læknaskipunar og heilbrigðismála............
Vegamál
...............................................................
Samgöngur á sjó
..............................................
Vitamál og hafnargerðir.....................................

913948,00
408600,00
336290,00

14. gr. A.
— B.

Kirkjumál ...............................................................
Kennslumál
.......................................................

363345,00
1306942,00

15.
16.
17.
18.
19.

Til visinda, bókmennta og lista ....................
Til verklegra fyrirtækja.....................................
Til almennrar styrktarstarfsemi ....................
Tii eftirlauna og styrktarfjár.............................
Óviss útgjöld
......................................................
Rekstrarafgangur
..............................................

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

1406187,45
73200,00
233067,00
389817,00
936620,00
209000,00
1145620,00
626451,00

1658838,00

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

1670287,00
162045,00
1780000,00
854700,00
243261,20
100000,00
863221,35

Samtals ...

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

11206695,00

yfirlit.
kr.
7—19. gr.
20.gr. I.
— II.
— III.
— IV.
— V.
— VI.
— VII.

Út:
Rekstrarútgjöid samkvæmt rekstraryfirliti ...
Aðrar útborganir:
Afborganir lána.......................................................
Til eignaaukningar rikisstofnana....................
Til byggingar nýrra vita.....................................
Framlag til Landsbankans
.............................
Lögboðnar fyrirframgreiðslur.............................
Til menningarsjóðs ..............................................
Par af kr. 3000 til menntamálaráðs.
Til þjóðleikbúss.......................................................
Greiðslnjöfnuður.......................................................

»••

,••

...

10343473.65

....................
............ ...
••• ••• • ••
....................
••♦ ••• •••
••• ••• •••

870511,48
172000,00
65000,00
100000,00
10000,00
15000,00

••• ••• . • •
....................

75000,00
45741,87

Samtals ...

11696727,00
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22. gr.
Stjórninni er heimilt:
Að greiða að helmingi halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands
ísl. samvinnufélaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1931,
miðað við verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sé
framkvæmd i samráði við landsstjórnina.
23. gr.

Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1933, svo og uppbót á
þá fjárhæö, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna,
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á etlirlaun hans, eftir sömu reglu.
Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Beck skipstjóra.
eftirlaun eftir svipuðum reglum og Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skipstjóra
sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.
24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþiugi 1931 og
hafa i för með sér tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, hreytast fjárhæðirnar tekjuog gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í Iögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda
aðeins fyrir fjáihagstímabilið.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Frumvarpið er að mestu leyti samið eftir fjárlögum fyrir árið 1932.
Er gert ráð fyrir óbreyttri skatta- og tollalöggjöf, og verða lögð fyrir Alþingi
frumvörp um framlengingar þeirra laga, sem ella falla úr gildi. Er það bersýnilegt, að ekki er unnt á svo erflðum tímum, sem nú standa yfir, að rýra
tekjur rikissjóðs frá því sem er, nema i staðinn komi aðrar og meiri tekjur.
En um möguleika á tilfærslum og tekjuauka verður rætt nánar við fjárhagsnefndir þingsins áður en slik frumvörp verða lögð fram.
Dýrtiðaruppbót embættismanna er i frv. áætluð 25 % en í fjárlögunum
fyrir 1932 er hún áætluð 40%. Einnig er gert ráð fyrir 15% lægri launum
til flestra starfsmanna rikisins, sem launalög ná ekki til, en greidd voru á
árinu 1931. Hefir stjórnin skipið fyrir um þá niðurfærsiu frá ársbyrjun 1932.
Hver dýrtiðaruppbótin verður fyrir árið 1933 eftir gildandi reglum, er nú jafnvel enn torveldara að segja um en áður við samningu fjárlagafrumvarpa. Tímarnir eru stopulir og verðlag og peningagildi sibreytilegt. Virðist þó hæfílegt
að gera ráð fyrir þriðjungi hærri uppbót, en greidd er fyrir 1932, því nokkur
hækkun á vöruverði er óhjákvæmileg vegna gengislækkunar, er varð um líkt
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leyti og dýrtíðaruppbót yfirstandandi árs var reiknuö út. Var sú gengislækkun
þá að sjálfsögðu ekki farin að hafa áhrif á verðlagið.
Er yfirleitt leitast við i frumvarpinu að áætla lögboðin útgjöld svo bátt
sem reynsla undanfarandi ára bendir til. Einu hækkanirnar á útgjöldum eru
þannig á áætlunarliðum, sem áður hefir verið haldið of lágum. Hins vegar hafa
verið færðar niður allar fjárveitingar, sem ekki eru lögbundnar. Um lausa
styrki til einstaklinga og stofnana utan 18. greinar hefír yfirleitt verið beitt
þeirri reglu, að færa þá niður um 20%, þar sem þeir hafa ekki alveg verið
felldir niður.
TEKJUBÁLKURINN.
Um 2. gr.
Skattar og tolltekjur eru áætlaðar með hliðsjón af Landsreikningum
fyrir árin 1926 til 1930 og þó alstaðar fyrir neðan meðaltal nema fasteignaskattur, bifreiðaskattur og gjald af innlendum tollvörum, en þessir skattar hafa
farið vaxandi ár frá ári.
Um 3. gr.
Um tekjur og gjöld rikisstofnana er að miklu fylgt tillögum forstöðumannanna og verða áætlanir þeirra afhentar fjárveitinganefndum.
í sundurliðuninni á gjöldum simans er launum og launauppbótum
skift niður á stöðvarnar og er ætlast til, að uppbætur á laun simritara, kvenvarðstjóra, kvensimritara o. fl„ svo og persónulegar launabætur Steindórs
Björnssonar, Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff greiðist eftir sömu reglum og verið hefir.
Um 4. gr.
Tekjur af bönkum, aðrar en vextir af stofnfé Landsbankans, eru felldar
niður, enda hafa þær engar verið undanfarið.
4. töluliður, aðrir vextir, sundurliðast þannig:
Búnaðarbankinn:
6% af kr. 1500000 ............................... ... kr. 90000
136400 kr. 226400
6,2 •/, af — 2200000 ...............................
Sildarverksmiðjan:
6,2 % af kr. 1480000 ............................... .......... • • • . • • — 90960
Arnarhvoll:
6,2 % af kr. 351000 ............................... .......... .......... — 21700
Reykjavíkurbær:
Rafveitulán 6®/o af 50000 ........................ ... kr. 3000
Bráðabirgðalán 51/'* #/o af 30000................. ... — 1575 —
4575
Lóðakaupalán ca.................................................... ........ . ••• ... —
1000
Eimskipafélag íslands:
Lán vegna e/s Selfoss, 6°/o af 84000 ... ••• ••• ••• ... 5040
Finnur Jónsson málari:
520
6 % af 8666,67
Kr. 350195
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

7

50

Pingskjal 1

GJALDABÁLKURINN.
Um 7. gr.
Yfirlit um vexti og afborganir (sbr. 20. gr.) fastra lána 1933 og um
greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans:

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

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

A. Vextir og afborganir fastra lána 1933.
1. Innlend 1 á n :
Vextir
kr.
Lán til ritsíma tekið 20. okt. 1916 til 25 ára með
bankavöxtum bjá Landsbankanum kr. 100000 ...
2160,00
Lán til ritsima tekið i Landsbankanum 20. jan.
2040,00
1918 til 25 ára, með bankavöxtum kr. 85000 ...
Lán bjá Háskóla íslands tekið 10. jan. 1919, með
5#/o vöxtum, afborgunarlaust ...............................
50000,00
Innlenda Iánið tekið 1. júlí 1920, með 51/#*/* vöxt65000,00
um til 20 ára kr. 3 milj..........................................
318,93
Veðdeildarlán Staðarfells ......................................
Lán vegna Reykjatorfu i Ölfusi, bjá Landsbanka
486,00
Lán hjá Landsbankanum tekið 13. sept. 1928,
með 6°/o vöxtum, til vinnubælisins, til 20 ára ...
2250,00
Lán samkv. skuldabréfi til Gisla Ðjörnssonar, til
2860,00
25 ára og 5 ’/o ársvöxtum, kr. 65000 .................
lsl. kr.
125096,93
2. Dönsk lán.
Álj2°/o lán tekið 1909 bjá dönskum bönkum, kr.
1500000, til 30 ára, til að kaupa III. íl. bankavaxtabréf Landsbankans ......................................
4*/a % lán bjá lifsábyrgðarstofnuninni i Kaupmannahöfn kr. 250000, tekið 1912 til 30 ára, til
að kaupa III. fl. bankavaxtabréf Landsbankans...
4°/o ritsimalán 1913, endurgreiðsla á 30 árum með
með föstu árgjaldi, tekið bjá m. norr. ritsimafél.
kr. 500000
............................................................
5*/» ritsimalán 1917, tekið bjá m. norr. ritsimafél.
til 30 ára, kr. 500000 .............................................
5% lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júli 1919
til 20 ára, kr. 47» milj.............................................
Lán bjá Bicuben til heilsuhælisins á Vifilstöðum
D. kr.

Afborganir
kr.

4000,00
3400,00

150000,00
243,11
1200,00
2500,00
2600,00
163943,11

14062,50

50000,00

3838,75

8333,34

10050,95

18940,07

16364,77

15988,57

78750,00
5328,89
128395,86

225000,00
2171,11
320433,09
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3. E n s k 1 á n.
Vextir
Lán frá 1921. Vextir & 16595-12-0. Afb. £ 6000-0-0
kr.
á 22/15 ...................................................................
376592,57
Lán 1930. Vextir £ 29700-0-0 = kr. 657855 ..........
657855,00
ísl. kr. 1034447,57
4. Aðrir vextir.
Áætlað ..........................................................................

Afborganir
kr.

132900,00
132900,00

90000,00

B. Greiðslur af lártum ríkissfóðs og framlag til Landsbankans.
kr.
I. Vextir:
1. Innlend lán ................................................... .. 125096,93
2. Dönsk lán, d. kr. 320433,09 á 122/00 ........ .. 156429,50
3. Ensk lán
JB 46295-12-0 - 22/15 ......... . 1034447,57
kr.
4. Aðrir vextir ................................................... ,
90000,00
1405974,00
II. Afborganir:
1. Innlend lán ....................................................
163943,11
2. Dönsk lán, d. kr. 320433,09 á 122/— .........., 390928,37
3. Ensk lán
£ 6000-0-0 - 22/15
........
132900,00
687771,48
III. Framlag til Landsbankans 20. greiðsla
.......... .................
100000.00
2193745,48
Um 8. gr.
Liðurinn er talinn í islenzkum krónum.
Um 9. gr.
Alþingiskostnaðnr er bér áætlaður binn sami og i fjárlögum fyrir 1932.
10. gr.
I. 1, b. Til risnu. Liðurinn er lækkaður um 2000.00.
Eigi þykir fært annað en hækka kostnað rikisfébirðis og prentun
stjórnartiðinda með tilliti til greiðsla síðustu ára. Aftur er umbóta- og viðhaldskostnaður yfirleitt færður niður með tilliti til þess að umbótum sé
frestað, þegar illt er i ári og eingöngu varið fé til nauðsynlegs viðbalds.
II. Fjárveitingin til útgáfu manntalsins 1703 er felld niður. Tillögur
hagstofustjóra verða afbentar fjárveitinganefndum.
III. Kostnaður við embætti sendiherra er lækkaður um kr. 4000.00
með tilliti til þess að unnt verði að spara þá ijárbæð á risnu o. tl.
Um 11. gr.
A, 4. d-liðurinn lækkar um kr. 1500.00, þar sem spjaldskrá yfir afsalsog veðmálabækur verður að mestu lokið 1933, en ýms gjöld bækka óbjákvæmilega að sama skapi, sbr. tillögur lögmanns.
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A, 5. óhjákvæmilegt er að hækka laun skrifara og innheimtukostnað
móts við það, sem raun hefir orðið á. Innheimtustörf bjá tollstjóra hafa farið
vaxandi og verða sist lægri i vondu árferði.
A, 6. Athugasemdin um fasta starfsmenn á skrifstofu lögmanns, tollstjóra og lögreglustjóra er óþörf og því feld niður.
A, 7. Nýr liður. Rétt þykir að taka kostnað við toll- og löggæzlu
undan þvi, sem veitt er til sakamálakostnaðar og lögreglumála og ætti þá að
nægja að áætla þann lið (13. tölulið) tvöfalt hærra en áður var titt.
A, 9. Vart er gerandi ráð fyrir að tekjur landhelgissjóðs nemi meira
en 200,000 kr. árið 1933 og verður þá að nægja að hafa tvö skip við gæzlu
að staðaldri, þvi ekki verður talið kleift að veita meíra fé úr ríkissjóði til
landhelgisgæzlunnar en gert er i fjárlögum fyrir 1932.
A, 12. Tillag til vinnuhælisins á Litla-Hrauni er rniðað við áætlun forstöðumannsins og þó að frádregnu þvi fé, er hann fer fram á til viðbótarbygginga, efnis og aðkeyptrar vinnu. Verður það að bíða betri tima.
B, 1. Kostnaður víð burðareyri og embættisskeyti hefir jafnan reynst
hærri en áætlað hefir verið og er liðurinn þvi hækkaður samtals um kr.
15,000, frá því, sem áætlað er fyrir 1932.
B. 4. Fasteignamatinu verður lokið á yfirstandandi ári, og telst þvi
nóg að hækka þennan lið um kr. 5000. Kostnaður við skattstofuna i Reykjavík eina hefir undanfarin ár verið um og yfir 40 þús. kr.
12. gr.
1. Skrifstofukostnaður landlæknis hefir undanfarin ár farið langt fram
úr fjárveitingu og er óhjákvæmilegt að hækka fjárveitinguna upp i 5.500 kr.
10. Ljósmæðraskólinn er fluttur frá 14. gr. B. XII, yfir á Landsspítalann, og spitalanum ætlaðar kr. 4 þús. til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar. Rekstrarkostnaður Landsspitalans er, eftir tillögum landlæknis, áætlaður hinn sami og i fjárlögum fyrir 1932, að öðru leyti en því, að fæði,
viðhald, endurbætur og áhöld er lækkað nokkuð þar og á öllum spítölunum. Er líklegt að fæðiskostnaður verði lægri í ár og næsta ár en verið hefir
undanfarin ár, enda þótt búast megi við nokkurri hækkun á verðlagi frá þvi
sem nú er. Áhaldakaupum og endurbótum verður að fresta að þvi leyti sem
unnt er.
14. Fyrning af Kristneshæli er felld niður, þvi að hælið er einkastofnun.
15, b. Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli hefir fallið niður af fjárlögum fyrir 1932, af einhverjum ástæðum, en hér er tekin upp aftur
kr. 15 þús., fjárveiting i þvi skyni.
Um 13. gr.
A, I. Fjárveitingarnar til aðstoðarmanna og skrifstofukostnaðar eru
hækkaðar að mun með tilliti til undanfarinna ára, og þykir réttara að sérfræðingar séu, þegar litið er um framkvæmdir, fremur látnir gera rannsóknir
og áætlanir um framkvæmdir, sem ætla má að siðan verði ráðist i, en að
þeim sé sagt upp störfum.
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II. Til nýrra akvega eru ætlaðar kr. 150 þús., eu ekki sundurliðað
hvaða vegir skuli lagðir á árinu. Er rétt að atvinnumálaráðherra úrskurði
hvernig þessari fjárveitingu verður varið, eins og brúafé, í samráði við vegamálastjóra og með tilliti tií þeirra tillagna, sem samgöngumálanefnd telur ástæðu til að gera.
Til viðhalds og umbóta þjóðvega eru ætlaðar kr. 500000, og sýnir
reynsla undanfarinna ára, að ekki verður komist af með minna, en ef dregið
verður úr umbótum, sem stundum hafa verið teygðar nokkuð langt, ætti þessi
fjárhæð að geta hrokkið. Rómv. liður IV (bifreiðaskattur) er felldur niður og
tekinn upp í þennan lið. Eru þessir tveir liðir alveg runnir saman í framkvæmdinni og engin ástæða til að halda þeim aðgreindum i fjárlögum.
VI. Sýsluvegasjóðsgjöld hafa undanfarið farið langt fram úr áætlun,
en þar sem ætla má, að þröngt verði fyrir dyrum sýslunefnda, eins og annara,
er hætt á að hækka ekki áætlunarupphæðina að þessu sinni.
IX. Styrkur til vetrarflutninga með snjóbilum hefir undanfarið farið
langt fram úr áætlnn og er óhjákvæmilegt að hækka hann nokkuð. Er hér
lagt til, að hann hækki samtals um kr. 5000.
B, 1. Fjárveitingin til strandferða rikisskipanna er óbreytt frá þvi sem
er i fjárlögum fyrir 1932, en þess ber að gæta, að þessi fjárhæð leyfði ekki
að bæði strandferðaskipin gangi allt árið.
3. Styrknr til flugferða er felldur niður, þar sem Flugfélag lslands er
hætt störfum, og ekki þykir ráðlegt að rikið taki að sér flugfer.ðirnar að
svo stöddu.
C. Til bygginga nýrra vita eru ætlaðar kr. 65000, — en liðurinn er
fluttur á 20. gr. (eignahreyfingar).
XI. Hér er bætt við nýjum lið til sjómælinga, og er ætlast lil, þó litið
verði um nýjar mælingar, að Friðrik ólafsson, fyrv. skipherra, sem hefir
unnið að sjómælingum og sérstaklega búið sig undir þessi störf, að tilhlutun
stjórnarinnar, haldi áfram að vinna úr þeim mælingum, sem þegar hafa verið
gerðar og að sjókortagerð.
Um 14. gr.
A, b, 6 nýr liður, embættiskostnaður presta, samkvæmt lögum frá siðasta þingi.
A, b, 7 nýr liður, til húsabóta á prestssetrum, samkvæmt lögum frá
siðasta þingi.
B. I. Fjárveiting til kennslu í augnlækningum er felld niður hér, sbr,
12. gr. 5 a og athugasemdina við 7. tölulið sömu greinar.
Tekin er upp kr. 500 fjárveiting til kennslu í réttarlæknisfræði og hefir
sá kennslukostnaður áður verið greiddur úr ríkissjóði.
Fjárveitingin til fyrirlestrahalds erlendra vísindamanna er felld niður
að sinni.
IV, 12. Kr. 200 — fjárveiting til bókasafnsins íþöku — er flutt hingað
af 15. gr., þar sem hún hefir áður staðið.
IX. Fjárveiting til steinsteypukennslu er felld niður.
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L'm breytingar á fjárveitingum til skóla, visast til erinda skólastjóranna.
XIV. Felld er niður fjárveiting til að reisa héraðsskóla í sveitum. Fjárveitingar og umframgreiðslur hafa verið miklar til þessara skólabygginga undanfarin ár og er nú fullnægt hinni brýnustu þörf í þessu efni. Fjárveiting til
að reisa húsmæðraskóla er og felld niður. En 10 þús. kr. tillag til byggingar
gagnfræðaskóla i kaupstöðum er látið standa, því þar er nú rikust húsnæðisþörfln, og hrekkur þessi fjárveiting hvergi nærri fyrir þörfum, en ef betur árar en á horflst, mætti nota heimild til lántöku i lögum nr. 48, 1930 um gagnfræðaskóla til að leggja á móti tryggum tillögum kaupstaðanna
15. gr.
Lausar fjárhæðir í 15. og 16. gr., eru viðast færðar niður um 20 °/o.
Að öðru leyti visast til erinda forstöðumanna stofnananna.
Styrkur til Fræðafélagsins er felldur niður og nokkrir styrkir til einstakra manna. Þá er og felld niður þóknun fyrir störf Menntamálaráðs og er
ætlast til að sú þóknun verði hér eftir greidd af tekjum sjóðsins sjálfs, svo og
allur óhjákvæmilegur kostnaður.
16. gr.
1. Styrkur til Búnaðarfélags Islands, er lækkaður m. a. með tilliti til
þess að búfjárræktarkostnaður færist á 5. tölulið.
5. Nýr liður, til búfjárræktar, samkvæmt lögum frá siðasta þingi.
6. Styrkurinn til leiðbeiningar um húsagerð i sveitum, heflr undanfarið verið greiddur til teiknistofu Búnaðarbankans og er því fluttur hingað.
7. Vegna hækkunar sem gerð var á siðasta þingi á rikissjóðstillagi til
byggingarsjóða er ekki fært að áætla þennan lið lægri.
9. Bétt þykir að hlutaðeigandi héruð leggi fram á móti rikinu helming kostnaðar við rannsóknir á rafveitunni i stað fimmtungs áður.
18. Styrkir til flugferða og til háfjallastöðvar eru felldir niður. Er
upplýst að alþjóða veðurrannsóknir þær, sem ráðgerðar voru, falla niður
vegna heimskreppunnar.
22. Launum fiskiyfirmatsmanna er breytt i samræmi við lög frá síðasta þingi og falla þá uppbæturnar niður.
23. Nýr liður, ferðakostnaður vegna eftirlits með skipum og bátum, er
óbjákvæmilegur, enda hefir sá ferðakostnaður jafnan verið greiddur.
Um 17. gr.
Áætlunarliðir eru færðir upp til móts við það, sem ætla má að verði
eftir reynslu undanfarinna ára, en aðrir liðir lækkaðir um ca. 20°/«.
Um 18. gr.
Vísast til skrár um lögmælt eftirlaun, er fylgir.
Um 19. gr.
óbreytt.
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Um 20. gr.
Út, II. 4. Ágóði ríkisprentsmiðju er færður af eignaaukning og er það
réttara en að telja hann til afborgana af lánum ríkisstofnana. Fjárveitingin til
nýrra vita er og færð á eignaaukning á sama hátt og fjárveiting til nýrra
símalína.
Sundurliðun fyrninga, sem er i fjárlögum fyrir 1932 er sleppt og telst
yfirlitíð i upphafí greinarinnar nægja.
Um 21. gr.
1 grein þessari eru dregnar saman niðurstöðutölur frumvarpsins og
vísast til nánari skýringar til athugasemdar við sömu grein frumvarps til fjárlaga fyrir 1932 (á vetrarþinginu).
Að öðru leyti visast til framsöguræðu og þeirra erinda um undirbúning fjárlagafrumvarpsins, sem send verða fjárveitinganefnd.
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S KRA
yfir lögmælt eftirlaun til embættismanna og embættismannaekkna og barna í árslok 1930.

kr.

A. Embættismenn:
1. Einar Benediktsson, sýslumaður i Rangárvallasýslu (konungsúrskurður ’/« 1927
..................................................................................
2. Marinó Hafstein, sýslumaður i Strandasýslu (konungsúrskurður ’°/u 1908).......................................................................................
3. Helgi Guðmundsson, héraðslæknir i Siglufjarðarhéraði (konungsúrskurður '/» 1910)........................................................................
4. Axel Valdimar Tulinius, sýslumaður i Suður-Múlasýslu (konungsúrskurður ’/? 1911)........................................................................
5. Sigurður Pórðarson, sýslumaður i Mýra- og Borgarfjaröarsýslu (konungsúrskurður ’/” 1914)...................................................
6. Davið Scheving, héraðslæknir i ísafjarðarhéraði (konungsúrskurður ’/« 1914)..................................................................................
7. Guðmundur Eggerz, sýslumaður i Árnessýslu..........................
8. Skúli Árnason, héraðslæknir í Grimsneshéraði..........................
9. Jón Jónsson, læknir..................................................................................
10. Sigurður Magnússon, læknir.............................................................
11. Stefán Gíslason, héraðslæknir.............................................................
12. Magnús Guðmundsson fv. ráðherra..............................................
13. Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðslæknir...............................
14. Karl Einarsson, fv. bæjarfógeti........................................................
15. Ólafur Thorlacius, fv. héraðslæknir..............................................
16. Sig. H. Kvaran, fv. héraðslæknir...................................................
17. Jóhannes Jóhannesson, fv. bæjarfógeti.........................................
18. Magnús Helgason, fv. skólastjóri.........................................................
19. Sigurðnr Eggerz, fv. ráðherra..............................................................
20. Porgrimur Pórðarson, læknir.............................................................
21. Guðm. Björnson, landlæknir..............................................................
22. Lárus H. Bjarnason, hæstaréttardómari.........................................

kr.

641,91
1008,00
1000,00
1876,62
2276,70
1266,67
1558,52
800,00
991,67
963,33
1000 00
1060,00
1000,00
1461,22
700,00
595,00
8000,00
4200,00
3000,00
1133,33
7000,00
8000,00
49532,97

1.
2.
3.
4.

B. Embættismannaekkjur og börn:
Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassens amtmanns,
frá ,0/i 1891.................................................................................................
Ásta Hallgrimsson, ekkja Tómasar Hallgrímssonar læknaskólakennara, frá V1 1894........................................................................
Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar héraðslæknis i
4. læknishéraði, frá '/« 1894 ..............................................................
Puriður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslumanns i SuðurMúlasýslu, frá ’/n 1895 .............................................................................
Flyt

750,00
350,00
305,00
430,80
1835,80

49532,97
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kr.

kr.

Flntt
5. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briems amtmanns, frá
«/i 1905 ............................................................................................................
6. Elin G. Blöndal, ekkja P. Blöndal héraðslæknis..........................
7. Guðrún B. Gisladóttir, ekkja Jóns Signrðssonar héraðslæknis
8. Lára Malvina Scheving, ekkja Guðmnndar Scheving héraðslæknis, frá «/> 1909 ..................................................................................
9. Elina Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgrims Sveinssonar
bisknps, frá ’/i 1910......................................................................................
10. Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar háraðslæknís
i Hróarstnngnhéraði, frá ’/e 1910........................................................
11. Póra Gfsladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar héraðslæknis í
Sanðárkrókshéraði, frá '/” 1910.........................................................
12. Oiiva Maria Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Gnðmundssonar,
frá */. 1913......................................................................................................
13. Sigriður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfirdómara, frá
*/7 1915...................................................................................................... t
14. Theódóra Thóroddsen, ekkja Skúla Thóroddsen sýslnmanns,
frá «/» 1916............................................................................................ .....
15. Elin Stephensen, ekkja Magnúsar landshöfðingja Stnphensen'
frá */. 1917............................... .......................................................................
16. Sofia Johnsen, ekkja fyrv. héraðslæknis Porgrims Johnsen,

1835,00

49532,97

frá */. 1917............................................................................................................

321,53

17. Pórunn Stefánsdótttr, ekkja fyrv. kennara sira Jónasar Jónassonar, frá ’/io 1917..................................................................................
18. Vigdis G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals héraðslæknis i Borgarfjarðarhéraði.................................................................................................
19. Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófessors, frá
'/. 1920 ............................................................................................................
20. Sigriður Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yfirkennara . . .
21. Finnboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar héraðslæknis i
Reykhólahéraði............................................................................................
22. Steinunn Frimannsdóttir, ekkja Stefáns Stefánssonar skólameistara á Akureyri..................................................................................
23. Anna Danielsson, ekkja hæstaréttardómara Halldórs Danielss.
24. Guðrún Björnsdóttir, ekkja Pórðar Pálssonar læknis . . .
25. Ingibjörg Magnúsdóttir, ekkja Júliusar Halldórssonar héraðslæknis, frá */• 1924 ..................................................................................
26. Margrét Lárnsdóttir, ekkja Guðmundar Porsteinssonar héraðslæknis, frá ’/i 1924 .............................................................................
27. Rannveig Tómasdóttir, ekkja Magnúsar Jóhannssonar héraðslæknis, frá ’/i 1924 ................................................... kr. 187,40
Samkvæmt konungsúrskurði ,8/r 1924, með hverju
barni hennar til 16 ára aldurs 80 kr. árlega:
1. Karl Jóhann, f. 7/8 1916.
2. Guðriður Erla, f. 8/i 1918.
3. Axel Valgarður, f. ’% 1922 ....................................— 240,00

625,00
187,50
189.37
187.50
875,00
150,00
212.50
560,83
500,00
535,17
1166,67

200,00
187.50
340,00
450,00
187,50
715,82
859.37
187.50
212.50
150,00

427,40
Flyt

Alþt. 1932 A. (45. löggjafarþing).

11264,46

49532,97
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Flutt
28. Katrin Skúladóttir, ekkja Guðm. Magnússonar prófessors, frá
’/.. 1924 ............................................................................................................
29. Anna Gunnlaugsson, ekkja Halldórs Gunnlaugssonar héraðslæknis, frá */i 1925..............................................................kr. 150,00
Samkvæmt konungsúrskurði 10/. 1925, með syni
henuar til 16 éra aldurs, 100 kr. árlega:
Gunnar Pór, f. i0/. 1919................................................... — 100,00

11264,46

kr.
49532,97

425,00

250,00
30. Kirstin Þ. Blöndal, ekkja Ásgeirs Blöndal héraðslæknis, frá */. 1926............................................................. kr. 187,50
Samkvæmt konungsbréfi ”/8 1927, með kjördóttur
hennar Esther, f. »4/u 1915, til 16 ára aldurs . . — 100,00
287,50
31. Þórunn Siemsen, ekkja Frans Siemsens sýslumanns, frá */t
1926 .............................................................................................................
32. Þóra Magnússon, ekkja Jóns Magnússonar ráðherra, frá ’/?
1926 .................................................................................................................
33. Jenny Forberg, ekkja Oluf Forberg landssimastjóra, frá */«
1925 ......................................... .......................................................................
34. Ragna Gunnarsdóttir, ekkja Ólafs Gunnarssonar héraðslæknis,
frá */. 1927 .............................................................................kr. 150,00
Samkvæmt konungsúrskurði '% 1927 með hverju
barni hennar til 16 ára aldurs:
1. Nanna, f. »•/. 1915..............................................................—
8,33
2. Sigrún, f. »/. 1916..............................................................— 100,00
3. Kristín, f. i0/. 1918............................................................. — 100,00
4. Björn, f. >/,. 1920 ..............................................................— 100,00
5. Gunnar, f. °/i 1922 ............................................................. — 100,00
6. Ólafur, f. >8/i 1924 ..............................................................- 100,00

391,90
1200,00
500,00

658,33
35. Sigriður Blöndal, ekkja Björns Blöndal héraðslæknis, frá 7«
1927 .................................................................................................................
36. Kristin Þórarinsdóttir, ekkja Kr. Kristjánssonar héraðslæknis,
frá */« 1927 .................................................................................................
37. Aðalbjörg Sigurðardóttir, ekkja Har. Nielssonar prófessors .
38. Sigriður Jónsdóóttir, ekkja Sigurðar Ólafssonar sýslumanns
39. Anna Jónsson, ekkja Kl. Jónssonar...................................................
40. Sigriður Jónsdóttir, ekkja Bjarna Jenssonar læknis . . . .
41. Cathinka Sigfússon, ekkja Jóhannesar Sigfússonar kennara,
frá
......................................................................................................
42. Susie Briem, ekkja Halldórs Briem bókavarðar, frá
43. Margrét Árnadóttir, ekkja Páls V. Bjarnasonar sýslumanns,
frá
......................................................................................................
44. Súsanna Erlendsson, ekkja Henriks Erlendssonar læknis, frá
.................................................................................. kr. 187,50
Samkvæmt konungsúrskurði ’/. 1931, með hverju
barni hennar til 16 ára aldurs:
1. Þórhallur, f. “/7 1918.............................................. — 100,00
Flyt kr. 287,50

150,00
237.50
340,00
465,46
750,00
187.50
240,00
300,00
350,00

17997,65

49532,97

59

Pingskjal 1
kr.

2.
3.
4.
5.
6.

Flutt kr. 287,50
Halldóra Sigriður, f. »/, 1919....................................- 100,00
Kristín, t. >•/., 1920 ................................................... — 100,00
Sigriður, f. >•/. 1922 ................................................... - 100,00
Friðrik, f. “/s 1925 ................................................... — 100,00
Bjarni, f. •/« 1927 ........................................................ — 100,00
.
------------------

17997,65

kr.
49532,97

787,50
18785,15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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.
37.
38.
39.

C. Prestsekkjur:
Anna Kristjánsdóttir frá Póroddsstað..............................................
Ástriður Petersen frá Svalbarði........................................................
Bergljót Blöndal frá Hvammi i Skagafirði....................................
Camilla S. Briem frá Hruna..................................................................
Elin Scheving frá Vogsósum..................................................................
Guðriður Pétursdóttir frá Höfða.........................................................
Björg Einarsdóltir frá Undirfelli........................................................
Guðrún J. Jóhannesdóttir frá Bergstöðum....................................
Guðrún Jónsdóttir frá Kolfreyjustað..............................................
Guðrún Ólafsdóttir frá Otradal.........................................................
Guðrún Pétursdóttir frá Görðum...................................................
Guðrún Torfadóttir frá Hólmnm........................................................
Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað.........................................
Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri . . . . '...............................
Margrét Pórðardóttir frá Gaulverjabæ..............................................
Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað i Steingrimsfirði . . .
Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi...............................
Sigriður Jónsdóttir frá Melstað.........................................................
Sigriður Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka....................................
Vigdis Einarsdóttir frá Grunnavik...................................................
Pórey Kolbeins frá Staðarbakka........................................................
Helga Ketilsdóttir frá Grindavik...................................................
Sigrún Kjartansdóttir frá Mosfelli...................................................
Vilborg Jónsdóttir frá Prestsbakka...................................................
Sigriður Halldórsdóttir frá Holti i Önundarfirði.....................
Guðlang Vigfúsdóttir frá Stafafelli....................................................
Ingibjörg Magnúsdóttir frá Laufási....................................................
Guðfinna Jensdótlir frá Miklabæ........................................................
Guðrún Sigurðardóttir frá Flatey...................................................
Guðbjörg Hermannsdóttir frá Pingvöllum....................................
Pórunn Bjarnadóltir frá Vigur..............................................................
Anna Stefánsdóttir frá Stað i Súgandafirði....................................
Helga Skúladóttir frá Kálfafellsstað...................................................
Valgerður Karólína Guðmundsdóttir frá Grenivik.....................
Guðrún Hermannsdóttir frá Breiðabólstað....................................
Arndis Pétursdóttir frá Vatnsfirði...................................................
Guðriður Ólafsdóttir frá Húsavik...................................................
Porbjörg Pálsdóttir frá Gilsbakka....................................................
Guðriður Helgadóttir frá Kvennabrekku....................................
Flyt

100,52
100,00
100,00
129,43
100,00
114,63
100,00 |
107,54
183,78
100,00
314,81
134,40
158,95
101,55
139,86
131,36
118,60
188,06
131,26
104,16
115,53
100,00
147,50
102,65
184,36
90,80
142,10
116,96
118,93
118,30
144,44
100,00
72,94
164,63
212,94
162,10
135,74
100,00
168,00
5156,83

68318,12

60

Pingskjal 1
kr.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Flutt
Guðný Þorsteinsdóttir frá Nesi i Norðfirði....................................
Jakobina Sigurðardóttir frá Borg........................................................
Kristin Jónsdóttir frá Brjámslæk.........................................................
Sigriður Þórðardóttir fri Stafholti...................................................
Margrét Jónasdóttir frá Stað i Steingrimsfirði..........................
Sigriður Jóhannesdóttir frá Hruna....................................................
Þóra Jónsdóttir frá Auðkúlu..............................................................
Jóhanna Magnúsdóttir frá Staðarhrauni.........................................

5156,83
126,44
142,56
103,00
156,00
131,36
129,42
82,72
224,00

I

kr.
68318,13

6252,33
D. Lög nr. 119, 1922:
Einar Þorkelsson fyrv. skrifstofustjóri Alþingis..........................

E. Lög nr. 51, 1921, 8. gr.:
1. Ásta Einarsson, ekkja Magnúsar Einarssonar dýralæknis . .
2. Anna Þorgrimsdóttir, læknisekkja....................................................
3. Hrefna Einarsdóttir, læknisekkja...............................kr. 350,00
Sonur hennar Sigurður, f. ’*/? 1920, til 16 ára
aldurs..................................................................................— 100,00
4. Hedvig Blöndal, ekkja Óla P. Blöndal póstritara.....................
5. Polly Ólafsson, ekkja Gisla J. Ólafsson landsimastjóra . . .
6. Aldný Magnúsdóttir..................................................................................

2500,00

250,00
300,00

450,00
350,00
500,00
220,00
2070,00

Samtals

79140,45
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2. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árið 1930.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1- gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögum 1930, eru veittar
kr. 5125572.87 til útgjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2.--12. gr. hér á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt

Við
.—
—
—

2.
4.
5.
6.
7.

I. Ráðuneytið o. fl.
kr.
8049.65
Utanferðir ráðherra ..........................
31414.13
Annar kostnaður................................
6113.78
Fyrir að gegna ríkisféhirðisstörfum
13745.97
b. Til pappírs og prentunar...........
Til umbóta og viðhalds á stjórnar1341.11
ráðshúsinu og ráðherrabústaðnum

—
—

kr.

60664.64

•

Við

kr.

II. Hagstofan.
2. Pappír, prentun og hefting hag2886.48
skýrslna .................................................
3800.64
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður
46.00
6. Til að gefa út manntal 1703 ....
6733.12

Við

III. Utanríkismál o. fl.
4. Kostnaður við sambandslaganefnd .................

1724.77
-------------------

69122.53

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:

Við
—

A. Dómgæzla og lögreglustjórn:
1. b. Annar kostnaður ..........................
2074.25
4. a. Laun .................................................
2970.00
Flyt

5044.25

69122.53
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Við
5.

6.
7.
9.
11.
12.
13.
15.

kr.
5044.25
1174.48
21443.00
1020.00
475.00
922.00
8599.75
8106.28

kr.

Fluttar
d. Ýms útgjöld ....................................
a. Laun fulltrúa og 4 skrifara ....
b. Laun 6 tollvarða
.................
c. Húsaleiga .........................................
e. Innheimtukostnaður ...................
a. Laun fulltrúa og 3 skrifara ....
d. Ýms gjöld .......................................
Skrifstofukostnaður
sýslumanna
og bæjarfógeta .................................
3940.00
Til landhelgisgæzlu ......................... 139979.86
Til hegningarhússins í Revkjavík
og viðhaldskostnaður fangelsa ..
2875.46
Til vinnuhælisins á Litla-Hrauni .. 70000.00
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m.................................. 106353.70
Borgun til setu- og varadómara . .
594.00

kr.
69122.53

370527.78

Við

1.
3.
4.
5.

B. Sameiginlegur kostn. við emb.rekst.:
a. Burðareyrir .....................................
23422.50
b. Embættisskeyti ............................
28482.01
Til embættiseftirlitsferða ...............
2533.15
Skattanefndakostnaðurm. m...........
99521.03
Eyðublöð o. fl........................................
29272.35
--------- .---------

183231.04
553758.82

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt:

Við

2.
3.
9.
14.
16.

Til læknaskipunar og lieilbrigðismála:
Skrifstofukostnaður landlæknis ..
2800.00
Læknisvitjanastyrkur ........................
1400.00
Geislalækningastofa rikisins .........
168.18
Heilsuhælið á Vífilsstöðum ...........
5100.00
a. Til byggingar landsspítala .... 867432.70
c. Til sjúkraskýla og læknisbústaða .................................................
1289.80
h. Heilbrigðiseftirlit með alþýðuskólum .............................................
1717.10
p. Styrkur til lækninga erlendis
1000.00
880907.78
Flvt

1503789.13
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Fluttar

kr.
1503789.13

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:
A. Póstmál.
Við 1. b.Póstafgreiðslum. utan Reykjavíkur .................................................
3550.00
—
c. Bréfhirðingamenn ........................
128.77
— 2. Póstflutningur ......................................
60726.98
— 3. a. Skrifstofukostnaður ......................
3843.08
—
d.
Önnur gjöld ..............................
39424.46
------------------

107673.29

B. Vegamál.
I. 3. Ferðakostn. og fæðispeningar
4752.61
4. Til aðstoðarm. ogmælinga
8880.68
5. Skrifstofukostnaður ...............
6780.91
II. Þjóðvegir:
a. 1. Kjalarnesvegur ....................
1848.25
2. Stykkishólmsvegur ...........
12079.60
3. Holtavörðuheiðarvegur . .
11603.12
4. Vesturlandsvegur ...............
36671.84
6. Langadalsvegur .................
6999.81
7. Blönduhlíðarvegur ......
13097.51
8. Öxjiadalsvegur ....................
3207.37
9. Vaðlahejiðarvegur .............
1449.04
13. Skaftáreldahraunsvegur ..
2927.92
14. Vopnafjarðarvegur ...........
2760.52
b. Viðhald og umbætur ............ 371338.70
III. Til brúagerða samkv. brúalögum 307806.30
V. Til slitlags á akvegum .............
50000.00
VI. Fjallvegir .......................................
20948.30
VII. 1. Til áhalda ................................
19217.89
VIII. 1. Til akfærra sýsluvega...........
36478.71
XI. Til vetrarflutninga .....................
19115.22
-------------------

937964.30

Við
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Við

C. Samgöngur á sjó.
1. a. Til strandferða .........................................
Flyt

135000.00
1180637.59

1503789.13
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D. Hraðskeyta- og talsímasamband:
Við I.—II. Til nýrra símalagninga o. fl. .. 319887.84
—
III. 2. Kostnaður við aðalskrifstofu
9640.47
—
3. Ritsímastöðin i Reykjavik ..
15287.46
—
4. Þráðlausa stöðin í Reykjavík
2285.06
—
5. Ræjarsíminn i Reykjavik ..
60947.92
—
6. Áhaldahúsið ..............................
2832.94
—
7. Ritsíminn á Akureyri ...........
5615.00
—
8.
—
- Seyðisfirði
....
6524.84
—
9.
—
- Isafirði ................
6640.88
—
10. Símstöðin - Rorðeyri ...........
959.99
—
11.
—
- Hafnarfirði ....
6071.65
—
12.
■—
- Vestm.eyjum ..
1259.71
—
13.
•—
- Siglufirði ..........
4357.75
—
14. Til aukaritsímaþjónustu ....
8242.40
—
15. Til annara símastöðva og
eftirlitsstöðva ............................
11539.39
—
16. b. Til uppbótar á launum
símritara ..............................
4216.04
—
c. Til .uppbótar .á .launum
kvenvarðstjóra o. fl...........
483.18
—
IV. Eyðublöð o. fl..................................
24674,41
—
V. Viðbót og viðhaldstöðvanna . .
81270.84
—
VI. Ferðakostnaður ............................
437.30
—•
VII. Viðhald lands$ímanna ...............
39600.00
— VIII. Áframhaldsgjöld
......................
1465.05
—
XI. Ýmisleg gjöld ................................
3718.92
-------------------

Við
—
—
—
—
—
—
—

E. Vitamál.
I. 2. Til verkfróðrar aðstoðar ..
3. Til skrifstofuhalds .............
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar ...........................................
II. Laun vitavarða ............................
III. Rekstrarkostnaður vitanna ....
IV. Sjómerki .........................................
V. Til vitabygginga ............................
VI. Ýmislegt ...........................................

5992.90
279.00
17473,21
1028,19
25255,99
115818.13

Flyt

174693.76

kr.
1180637.59

kr.
1503789.13

617959.04

442.32
8404.02

1798596.63

1503789.13
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Við
—

Fluttar
VII. Til brvggjugerða oglendingabóta
XI. Til að dýpka Snepilrás...............

65
kr.
174693.76
8086.23
2563.84

kr.
1798596.63

kr.
1503789.13

185343,83
1983940,46

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt:

Við
—
—
—
—
—-

I.

II.
III.

—
—
——
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

IV.

V.

VI.
VII.

B. Kennslumál.
f. Heimsókn erl. vísindamanna
266.52
1. Hiti, Ijós o. fl...............................
1376.76
m. 2. Ýms gjöld..............................
5356,72
a.
Til ísl. stúdenta erlendis
1259,01
b. 1. — bókasafns skólans . . .
259.13
2. — eldiviðar ljósa
og
ræstingar .....................
2627,53
3. — skólahússins utan og
innan ............................
355,59
4. — stundak. og prófdómenda ..............................
2344,45
8. — vísindalegra áhalda .
537.60
9. — ýmislegra gjalda ....
3978,40
10. — verðlaunabóka ............
142,30
b. 1. Aukakennarar og stundakennsla ................................
10399.19
3. Bækur og kennsluáhöld . .
5411,82
4. Eldiviður og Ijós................
7408,03
6. Dyravarzla ..........................
750,00
8. Ýms gjöld .............................
10535,10
b. 1. Stundakennsla...................
4426,28
3. Bókakaup og áhöld ....
1049.95
6. Viðhald og aðgerð skólahússins ..................................
13864,80
7. Ýms gjöld.............................
2117,79
b. 1. Stundakennsla ..................
500.00
4. Ýms gjöld .............................
313.34
b. 1. Stundakennsla ....................
65,00
5. Próf .......................................
160.00
6. Ýms gjöld .............................
144.92
Flvt

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

75650.23

3487729.59
9

j
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Við
—
—
—
—
—■
—
—
—
—•
—
—■
—
—
—
—
—
—•
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Fluttar
VIII. 1. c. 3. Eldiviður og ljós.............
4. 'Ýms gjöld...........................
2. c. 1. Verklegt nám .................
3. Eldiviður og ljós..............
4. Ýms gjöld .........................
IX. a. Iðnskóli í Reykjavik ............
e. Iðnaðarmannastyrkur ............
XIII. 1. b. Skrifstofukostnaður............
5. Prófdómarar .............................
6. Til þess að reisa barnaskóla
utan kaupstaða ........................
XIV. 1. b. 1. Kennsluáhöld .................
2. Eldiviður og ljós...........
4. Til þess að reisa héraðsskóla
í sveitum ....................................
8. Til útgáfu kennslubóka ....
XVI. Til kennslu hevrnar og málleysingja ...........................................
XVIII. Til Málfríðar Jónsdóttur ............
XIX. 4. Sundlaugar ................................

kr.
75650.23
1371.89
712.09
262.60
1898.20
7535.55
1000.00
61.00
5282.86
10923.26

kr.

kr.
3487729.59

5000.00
73.90
207.72
28000.00
125.00
11351.23
200.00
1516.00. •
151171.53

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:
Til vísinda, bókmennta og lista.
Við
1. j. Ýms gjöld .....................................
1500.00
— 2. b. Bókband o. fl..................................
268.84
— 3. b. Til aðstoðar ................................
300.00
—
d. Til ábalda og aðgerðar...............
1200.00
— 5. a. Landsbókasafnsbúsið ...............
311.80
— 6. Kaupstaðabókasöfn ........................
350.00
— 8. Sýslubókasöfn og lestrarsalir ....
60.00
— 23. Ingibjörg Steinsdóttir......................
100.00
— 31. Alþingissagan ...................................
16879.95
— 50. Utanfararstyrkir ...............................
5932.12
26902.71
Flyt

3665803.83
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kr.
Fluttar

kr.

kr.
3665803.83

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:
Við
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Til verklegra fyrirtækja.
3. Sandgræðsla .......................................
4078.24
4. Áveita og sandgræðsla i Meðallandi ........................................................
5000.00
9. Rannsókn og till. umraforkuveitur
7606.83
18. b. Aðstoð .............................................
1166.65
19. b. Veðurstofan .................................
3898.00
d. Veðurskeyti o. fl...............
1659.49
f. Húsaleiga o. fl................................
708.46
20. Landmælingar ...................................
28108.46
23. e. Ferðakostnaður vfirmatsmanna
6026.90
24. Eftirlit með skipum og bátum ....
4855.85
43. Leiðbeiningar um húsagerð til
sveita .....................................................
1000.00
46. Mælingar og rannsókn vatnasvæðis
Þjórsár og Markarfljóts ...............
9682.33
73791.21
9. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 17. gr. er veitt:

Við
—
—

Almenn stvrktarstarfsemi.
6. Slysatryggingar .................................
9745.72
7. Slysavarnir ...........................................
500.00
8. Hjólp handanauðstöddum fslendingum erlendis ............................
3085.61
13331.33
10. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt:
Óviss gjöld ..................................................................

141673.01

11. grTil viðbótar við gjöldin í 23 gr. er veitt:
Ýmsar heimildir.
Við VIII. Skrifstofubvgging á Arnarhólstúni ................................................... 126000.00
Þingvallavegurinn nýi ............... 360366.15
Flyt

486366.15
4380965^53
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kr.

kr.
4380965.53

12. gr.
Vmsar greiðslur samkv. lögum m. m.
'
Bryggjugerð í Borgarnesi ................................
9340.53
Bygging héraðsskóla ......................................... 209828.07
Síldarbræðlustöðin á Siglufirði ................... 425035.29
Væntanleg fjáraukalög ....................................
84218.39
Þingsályktanir .....................................................
16185.06
744607.34
Samtals kr. 5125572.87

Astæður
fyrir frumvarpi þessu eru í landsreikningnum 1930, athugasemdum yfirskoðunarmanna við þann reikning og svörum ráðherra gegn þeim athugasemdum.
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3. Frumvarp
til laga um samþykkt á landsreikningnum 1930.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
Áætlun

Reikningur

kr.

kr.

I. T e k j u r :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Fasteignaskattur .........................................................
Tekju- og eignarskattur ..........................................
Lestagjald af skipum ..............................................
Aukatekjur ....................................................................
Erfðafjárskattur .........................................................
Vitagjald ........................................................................
Levfisbréfagjöld .........................................................
Stimpilgjald ............... ..................................................
Skólagjöld . .’...............................................................
Bifreiðv.skattur ...........................................................
Útflutningsgjald ...........................................................
Áfengistollur. ...............................................................
Tóbakstollur ..................................................................
Kaffi- og sykurtollur ..............................................
Annað aðflutningsgjald ............................................
Vörutollur ......................................................................
Verðtollur ......................................................................
Gjald af brjótsykur- og konfektgerð....................
Pósttekiur ......................................................................
Símatekjur ....................................................................
Víneinkasalan ...............................................................
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs o. fl...................
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ....................
Óvissar tekjur, ýmsar greiðslur og endurgjöld
Tekjur samkv. sérstökum lögum (skiptimynt)
Innkomið af teknum lánum .................................
Lækkun á sjóði ...........................................................

250000.00
1200000.00
40000.00
450000.00
30000.00
350000.00
10000.00
325000.00
15000.00
60000.00
1075000.00
350000.00
950000.00
850000.00
200000.00
1350000.00
1500000.00
35000.00
450000.00
1580000.00
450000.00
34600.00
205000.00
170000.00

283536.04
1240021.69
53106.40
612921.92
66552.04
497929.88
15829 30
445967.39
2100.00
108 336.70
1075795.99
752689.05
1279012.20
1045096.69
286844.87
1949791.92
2337628.70
144659.01
719716.46
2029126.84
1250000.00
21443.41
255981.85
660240.53
74322.16
6014425.00
2546620.82

Samtals ....

11929600.00

25769696.86
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II. G j öld :
1. Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til
Landsbankans .............................................................
2. Borðfé hans Hátignar konungsins........................
3. Kostnaður við Alþingi og yfirskoðun landsreikninganna ..........................................................................
4. Til ríkisstjórnarinnar:
I. Ráðunevtið, rikisféhirðir o. fl..........................
II. Hagstofan .............................................................
III. Utanríkismál o. fl.................................................
5. A. Dómsgæzla og lögreglustjórn ........................
B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur
6. Læknaskipun og heilbrigðismál ............................
7. Til samgöngumála:
A. Póstmál ....................................................................
B. Vegabætur ...............................................................
C. Samgöngur á sjó ..................................................
D. Hraðskevta og talsimasamband ......................
E. Vitamál ....................................................................
8. Til kirkju- og kennslumála:
A. Andlega stéttin .......................................................
B. Kennslumál .............................................................
9. Til vísinda, bókmennta og lista.............................
10. Til verklegra fvrirtækja ..........................................
11. Til almennrar stvrtarstarfsemi .............................
12. Eftirlaun og styrktarfé ............................................
13. Óviss útgjöld ...............................................................
14. Lögboðnar fyrirframgreiðslur ...............................
15. Lán til Jóh. Jósefssonar ..........................................
16. Heimildargreiðslur .....................................................
17. Greiðslur samkvæmt lögum, fjáraukalögum og
þingsálvkktunum .......................................................
18. Aukin innstæða (bls. XVIII.) .................................
19. Lækkun á lausaskuldum ..........................................
Samtals ....

Fjárveiting

Reikningur

kr.

kr.

1295536.00
60000.00

1850343.00
73200.00

229350.00

324997.43

210100.00
55500.00
103500.00
702200.00
192000.00
702875.00

291644.59
60218.16
100422.45
1103000.05
374336.68
1554102.67

509500.00
1002350.00
375500.00
1575500.00
367400.00

605488.31
1980236.57
509400.00
2187666.05
541845.25

314650.00
1243650.00
303660.00
1535960.00
791300.00
226893.95
100000.00
10000.00

342854.28
1551483.50
395392.03
1859.017.51
908055.78
234196.76
241673.01
42035.40
40850.10
971519.67
3690486.02
1236945.97
2698255.62

11907424.95

25769696.86

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Frumvarp þetta er i sama formi og reikningslög þau. er áður hafa verið
samþykkt. Landsreikningurinn fyrir árið 1930 verður lagður samhliða þessú
frumvarpi fyrir Alþingi, en hann telur allar tekjur og gjöld i sömu röð og fjárlögin, og vísast því til hans um nánari sundurliðun tekna og gjalda.
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4. Frumvarp
til laga um bifreiðaskalt o. fl.
'

(Lagt fyrir Alþingi 1932).

1. gr.
Til viðhalds og umbóta akvegum skal greiða sérstakt innflutningsgjald
og skatt af bifreiðum, sem hér segir:
a. Af benzíni 4 aura innflutningsgjald af hverjum litra.
b. Af lijólabörðum og gúmmíslöngum á bifreiðar 1 — eina — krónu i innflutningsgjald af hverju kg.
c. Af bifreiðum, sem aðallega eru gerðar til fólksflutninga:
1. Af leigubifreiðum til mannflutninga, 6 — sex — krónur í þungaskatt
árlega af hverjum fullum 100 kg. af þunga þeirra.
2. Af einkabifreiðum, 12 — tólf — krónur í þungaskatt árlega af hverjum
fullum 100 kg. af þunga þeirra.
Verði ágreiningur um gerð bifreiðar, sker fjármálaráðherra úr.
d. Af tvihjóla bifreiðum 20 — tuttugu — krónur árlega af hverri bifreið.
2. gr.
Undanþegnar skatti samkvæmt 1. gr. c. og d. lið eru bifreiðar erlendra
sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi islenzkir ríkisborgarar.
Ennfremur eru undanþegnir þessum skatti vagnar, sem renna á spori eða eru
notaðir eingöngu af slökkviliði eða til sjúkraflutninga, eða til aksturs á snjó.
3. gr.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um skilgreiningu
á benzini, um hvernig skuli reikna gjaldið af benzíni, svo og önnur atriði, er
þurfa þykir vegna innheimtu innflutningsgjalds og skatts samkv. 1. gr.
Heimilt er að setja í slíka reglugerð ákvæði um gjaldfrest á innflutningsgjaldi af benzíni, er miðast við sölu af birgðum innflvtjanda.
Sama innflutningsgjald, sem segir í 1. gr. b-lið, skal greiða af hjólabörðum og gúmmíslöngum, sem fylgja bifreiðum, er fluttar eru til landsins.
4. gr.
Eindagi gjalds þess, er ræðir um í 1. gr. c- og d-lið er 1. júlí ár hvert i
fyrsta skifti 1932, og innheimtist þar, sem bifreið eða bifhjól er skrásett. Gjaldskylda telst frá afhendingu bifreiðarmerkis, ef um ný skrásetta bifreið er að
ræða, en ella frá 1. júli 1931, og reiknast skatturinn hlutfallslega fvrir hluta úr
ári, hvort sem svo stendur á, að merki hefir verið afhent á gjaldárinu eða gjaldskyld bifreið hefir ónýtzt. Skatturinn telst aðeins fyrir heila mánuði, þannig, að
15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minná broti er sleppt.
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Skattinn skal sá greiða, sein er eigandi á gjalddaga eða síðast var eigandi, ef bifreið er ónýtt.
Skatturinn hefir lögtaksrétt, enda er bifreiðin að veði fyrir lionuni, og
gengur það veð fyrir öðrum veðum.
Heimilt er að setja i reglugerð ákvæði uni lækkun skattsins, ef eigandi
bifreiðar afhendir lögreglustjóra í því umdænii, þar seni bifreiðin er skrásett,
einkennismerki bifreiðarinnar til geymslu um tíma, en sleppa skal broti úr mánuði við frádrátt skattsins.
5. gr.
Sama gjald af benzíni er segir í 1. gr. a., skal greiða af öllum benzinbirgðum innflytjenda, sem til eru í iandinu þá er lög þessi ganga í gildi, sömuleiðis af birgðum einstakra manna eða félaga, þó skulu gjaldfriálsir 300 1. hjá
hverjum eiganda.
Gjaldið skal greiða livort heldur benzínið er i vörzlum eiganda sjálfs
eða ekki.
Sérhver sá, er á eða hefir umráð vfir 300 1. af benzíni eða meira þann
dag, er lög þessi ganga í gildi skal skyldur að tilkynna það innheimtumanni
innan 10 daga. Skal hann skyldur að aðstoða við að kanna birgðir hans og
mæla, ef til kemur.
Sama gjald af hjólabörðum og gúmmislöngum á bifreiðar og segir í 1.
gr. b. skal og greiða af öllum birgðum innflytjenda og lieildverzlana, sem til
eru í landinu, þá er lög þessi ganga í gildi.
Innheimtumaður getur krafizt upplýsinga hjá benzíninnflytjendum og
benzinsölum um sölu samkvæmt verzlunarbókum til viðskiptamanna áður en
lög þessi ganga í gildi.
6. gr.
Innheimtu gjaldsins annast lögreglustjórar, en í Revkjavík tollstjóri, og
fer um reikningsskil eftir því, sem ráðuneytið skipar fyrir.
7. gr.
Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett ákvæði um endurgjald á innflutningsgjaldi af benzíni, er sönnur eru færðar á, að það liafi ekki verið notað
eða verði ekki notað til bifreiða. Má í reglugerðinni setja ákvæði, er takmarki
endurgreiðslu við ársnotkun, er nemi að minnsta kosti 750 1. hjá hverjum notanda, svo og aðrar takmarkanir, er nauðsynlegar þvkja til að tryggja, að heimildin til endurgreiðslu gjaldsins nái réttum tilgangi.
8. gr.
Tekjum samkvæmt lögum þessum skal varið sem hér segir:
a. 70 c/c af hvers árs tekjum skal varið til viðhalds og umbóta akfærum þjóðvegum. Um skipting fjárins til einstakra vega og vegakafla fer eftir sörnu
regluin og um annað fé til viðhalds þjóðvegum.
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b. 10% af hvers árs tekjum má verja til akfærra sýsluvega, samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur. Skiptir atvinnumálaráðuneytið þessum
hluta milli einstakra sýslna eftir tillögum vegamálastjóra. Skal þess gætt,
að lagt verði fé eingöngu til þeirra sýsluvega, þar sem er tiltölulega mikil
umferð bifreiða og örðug aðstaða til fullnægjandi viðhalds, enda sé skilyrði fyrir framlagi í hvert sinn, að jafnt komi á möti úr sýslusjóði eða
sýsluvegasjóði.
Verði þessi hluti skattsins ekki notaður upp eitt ár, má verja eftirstöðvunum til viðhalds þjóðvegum til viðbótar a-lið.
»
c. 20% af hvers árs tekjum skal verja til þess að greiða aukakostanað, er af
því stafar, að malbika þjóðvegakafla eða gera slitlag úr öðru varanlegu
efni, þar sem mest er umferð bifreiða og til að halda þeim köflum við. Verði
þessi hluti skattsins ekki notaður upp eitt ár, skal leggja eftirstöðvarnar í
sérstakan sjóð, er nefnist „Sjóður til malbikunar akvegum“, og má ekki
verja fé úr sjóðnum til annara vegabóta.
Sjóður þessi skal vera í vörzlum atvinnumálaráðuneytisins, en vegamálastjóri skal árlega gera reikning sjóðsins.
Um skipting tekna samkvæmt framangreindu, fer eftir reglum, er fjármálaráðunevtið setur.
9. gr.
Brot gegn lögum þessum og gegn reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim
verða settar, varða sektum frá 10—500 kr., nema þyngri refsing liggi við eftir
öðrum lögum.
Mál út af broti gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, sæta sömu meðferð og almenn lögreglumál.
10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 56, 27. júní 1921 um bifreiðaskatt.
11- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er nær samhljóða frv. er lagt var fvrir vetrarþingið 1931
sem stjórnarfrumvarp. Vísast til greinargerðar fyrir því frv.
.
Þessar eru helztu breytingar, er gerðar hafa verið á frv.:
L’m 1. gr.
Innflutningsgjald af benzíni er nú miðað við litra í stað kg. og sett 4 aur.
á 1. í stað 6 aur. á kg. sem svarar til 4,2 aur. Er þvi gjaldið lækkað um sem
næst 5%.
Aljit. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Þungaskattur af einkabifreiðum er hækkaður um helming, með þvi að
rétt þvkir, að notendur þeirra taki einnig þátt i þeirri heildarhækkun á bifreiðaskattinum, sem frv. gerir ráð fvrir. Samkvæmt talningu bifreiða frá 1. júlí 1931
voru fólksbifreiðar samtals 609. Er talið líklegt, að af þeim séu um 150 leigubifreiðar til mannflutninga, en binar eru einkabifreiðar. Þessar einkabifreiðar
eru flestar l-manna og mun skattur af hverri bifreið vera nú að meðaltali 160—
200 kr.
Með þessum þungaskatti má áætla, að liann nemi að jafnaði kr. 144.00 af
einkabifreiðum, bér við bætist svo innflutningsgjaldið, sem fer eftir þvi, bve
mikið bifreiðin er notuð, en verður nálægt 15 kr. fyrir hverja 1000 km., sem bifreiðinni er ekið. Verður því um nokkra bækkun að ræða frá því sem nú er, því
meðalakstur einkabifreiða má líklega áætla 6—10 þús. km.
Um 5. gr.
Rétt þykir að gjald verði einnig greitt af birgðum af bilagúmmí, sem
fyrir eru i landinu þegar lög þessi öðlast gildi, og er bætt við málsgrein þess
efnis.
Um 8. gr.
Rétt þvkir að balda þeirri skiptingu skattsins milli vegaflokka, sem tekin
var upp í fyrra stjfrv. Skattgreiðendur eiga réttlætiskröfu til þess, að skattinum
verði sérstaklega varið til þess að viðhalda þeim vegum, þar sem umferð bifreiða
er mikil og þá einnig til þess að umbæta svo slitlag þjóðvega þar sem almest er
umferðin, með malbikun eða öðru varanlegu efni, svo að vegurinn fullnægi þessari umferð eftir því, sem fært þykir hér á landi kostnaðar vegna.
Þykir því ekki rétt að ætla sýsluvegum meira en 10% af skattinum. Má
gera ráð fyrir, að sú upphæð verði í byrjun minnst 30 þús. kr. og er það allriflegur styrkur til viðhalds þeim sýsluvegum, þar sem veruleg bifreiðaumferð
er. Ekki sízt með tilliti til þess, að með lögum frá 1930 voru rúinir 300 km. úr
tölu sýsluvega teknir í tölu þjóðvega.
Innflutningur á benzíni hefir aukizt til muna á siðustu 2 árum og mun
benzíneyðsla hafa orðið full 4000 t. (tæplega 6 millj. 1.) árið 1931. Ekki verður
þó talið rétt að lækka innflutningsgjaldið úr 4 aur á 1., því að hvorttveggja er
að með auknum innflutningi eykst jafnframt bifreiðaumferðin og slit veganna
og eins mun, eins og nú eru horfur, mega búast við nokkrum afturkipp í bííanotkun, sem og þegar er farið að koma fram.
1 Danmörku hefir verið benzínskattur 7 aur. á 1., en var hækkaður í okt.
siðastliðnum um 2 aura fyrst um sinn, þó aðeins til 31. okt. 1932, og nú liggur
fyrir danska þinginu stjfrv. um að bækka enn skattinn um 1 eyri i sambandi
\ið fyrirhugaðar tvær óvenjukostnaðarsamar brúagerðir. Verður skatturinn þá
orðinn 10 aur. á lítra. En í þessu frv. er skatturinn ákveðinn aðeins 4 aur. á litra.
Hér við má að vissu leyti bæta gengismun á ísl. og d. kr. f öðrum löndum hefir
og heyrst, að benzínskattur hafi verið hækkaður nokkuð á síðastliðnu hausti
vegna kreppunnar.
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5. Frumvarp
til laga uin framlenging á gildi laga um verðtoll.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
Lög nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll á nokkrum vörum, svo og lög nr.
5, 3. apríl 1928, um breyting á þeim lögum, skulu gilda til ársioka 1933.

Greinargerð.
Lögin um verðtoll falla úr gildi um næstkomandi áramót, en þar sem enn
eigi hefir verið samin heildarlöggjöf um tolla og skattamál, og ríkissjóður má
fyrirsjáanlega einskis missa i tekjum, mun óhjákvæmilegt að framlengja lög
þessi.

6. Frumvarp
til laga um brevting á lögum nr. 36, 7. mai 1928 (Gengisviðauki).
(Lagt fvrir Alþingi 1932).
í stað „til ársloka 1930“ i 1. gr. komi: til ársloka 1933.

Greinargerð.
Gengisviðaukinn hafði áður verið framlengdur til áramótanna næstkomandi. Það er hverjum manni ljóst að ríkissjóður má ekki við þvi að missa þann
tekjuauka, sem gengisviðaukinn gefur. Þar sem enn er ekki útkljáð um tilhögun
tolla og skatta i framtiðinni, er þvi með þessu frv. farið fram á bráðabirgðalausn
á þessu atriði.
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7. Frumvarp
til laga um lax- og silungsveiði.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
I. KAFLI.
Orðaskýringar.

1. gr.
1 lögum þessum merkja:
Drættir: Allir þeir staðir í veiðivatni, þar sem ádráttarveiði verður við

komið.
Fastar veiðivélar: Öll veiðitæki, sem fest eru i vatni og fiskur getur
ánetjazt í eða króazt, svo sem lagnet, króknet, kistur og girðingar.
Félagsveiði: Félagsskap eigenda eða notenda veiðiréttar um sameiginlega hagnýtingu veiðihlunninda.
Fiskihverfi: Veiðivatn eða vötn, sem sami fiskstofn byggir og fer
um fram og aftur, eða ætla má að sami fiskstofn byggi og fari um fram
og aftur, þá er ræktaður hefir verið.
Fiskrækt: Hverskonar aðgerðir, sem ætla má, að skapi eða auki
fiskmagn veiðivatns, svo sem klak, flutningur fiskseiða i vatnið, friðun á
fiski, eyðing sels og annars veiðivargs og aðgerðir til að greiða fyrir
fiskför um vatn.
Fiskur: Lax og silungur.
Fiskvegir: Hverskonar mannvirki, er gera veiðivötn fiskgeng eða
gera fiski auðveldari för um þau.
Göngusilungur: Silungur, er gengur úr sjó i ferskt vatn, svo sem sjóbirtingur og sjóreyður.
Lagnir: Allir þeir staðir í veiðivatni, þar sem föstum veiðitækjum
verðrn við komið.
Leirur: Þau svæði við sjó, sein þurr eru eða með grunnum vöðlum
um stórstraumsfjöru, en sjór fellur yfir um stórstraumsflóð, og ógróin svæði
við stöðuvötn, sem vatn eða ár ganga yfir í flóðum, en þurr eru eða með grunnum vöðlum þegar vötn eru lítil.
Ós í á: Þar sem straumlína þverár sameinast straumlínu höfuðár.
Ós í sjó: Það svæði í á, er liggur milli þess staðar, er straumur fellur
niður í ánni um stórstraumsflóð, og niður til þess, er straumur fellur niður
um stórstraumsfjöru.
ós í stöðuvatn: Það svæði, er liggur milli þess staðar, er straumur fellur niður þá er vatn stendur hæst, og þess, er straumur fellur niður, er vatn
stendur lægst.
Ös úr stöðuvatni: Sá staður, er straumlina ár hefst.
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Straumlína (strengur): Lina, sem liggur eftir endilöngu straumvatni um

þá staði þess, þar sem straumur er mestur.
Vatn: Ósalt vatn, straumvatn eða stöðuvatn.
Vatnasilungur: Silungur, sem elur allan aldur sinn í fersku vatni, svo
sem vatnaurriði, vatnableikja og murta.
Veiðimagn: Samanlögð þyngd veiddra fiska.
Veiðitala: Tala veiddra fiska.
Veiðivötn: Ár og stöðuvötn, sem veiði er i eða mætti vera í, ef fiskur
væri ræktaður í vatninu.
II. KAFLI.
Um veiðirétt.

2. gr.
1. Landeiganda er einum heimil veiði í vötnum á landi sínu.
2. Nú hefir maður fengið veiðiskírteini, slíkt er ræðir um í 20. gr., og er
honum þá veiði heimil hvar sem er til klaks eða visindalegra rannsókna. Veiðieigandi á þó rétt á að hagnýta sér fisk, sem veiddur er með slikri lieimild og
drepinn á veiðistað, nema nota verði hann til vísindalegra rannsókna. Að öðru
leyti ber veiðieiganda ekki endurgjald fyrir veiði þessa.
3. Nú er jörð byggð á leigu, og fylgir þá veiði ábúðinni.
4. Eigi má skilja veiðirétt að nokkru eða öllu leyti við landareign,
hvorki fyrir fullt og allt né um tiltekinn tíma, sbr. þó 2. málsgr. 55. gr. Þó má
skilja rétt til stangarveiði við landareign um tiltekið tímabil, er eigi má vera
lengra en 10 ár, nema leyfi ráðherra komi til, og mæli veiðimálastjóri og
veiðimálanefnd með því að leyfið sé veitt.
5. Nú er réttur til stangarveiði skilinn við landareign samkvæmt 4.
málsgrein, og er þá löglegt að landeigandi jafnframt afsali sér rétti til annarar veiði i vatninu það tímabil, er stangarveiðin er við landareignina skilin.
3. gr.
1. Veiðiréttindi, er skilin hafa verið við landareign áður en lög þessi
tóku gildi, er eigendum landareigna þeirra, ér þau ella myndu hafa fylgt
samkvæmt 1. málsgr. 2. gr., rétt að leysa til sin, hverjum fyrir sinni landareign, ef ráðherra leyfir, að fengnu samþykki veiðimálanefndar, enda krefjist
meiri hluti þeirra innlausnar.
2. Nú er innlausnar krafizt samkvæmt 1. málsgr., og eigi af hálfu
allra þeirra landeigenda, er innlausnarrétt eiga, og getur þá eigandi veiðiréttarins krafizt þess, að þeir landeigendur, sem eigi kröfðust innlausnar,
leysi einnig til sín veiðirétt í vatninu, hver fyrir sínu landi.
3. Um mat á andvirði veiðiréttarins, og greiðslu þess, fer eftir þvi
sem segir í 83. og 84. gr.
4. Ákvæði þessarar greinar gilda eigi um veiðiréttindi, sem eru eign
ríkis, kirkju, sveitarfélaga og fiskræktarfélaga.
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4. gr.
1. Nú er landareign eða veiðiréttur í óskiptri sameign, og er þá sameigendum öllum veiði jafnheimil. Rétt er þeim, er telst vanhaldinn, að krefjast
skipta á veiði, annaðhvort svo, að hvor hafi sinn hluta vatns eða veiði sinn
tima, dag eða viku, að tiltölu við eignarhluta sinn, en eigi skal skipti
lengur standa en eitt ár um sinn. Mat skal ráða, ef menn skilur á um
veiðiskipti.
2. Nú er landareign í sameign, en er skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða eignar, og á þá sameigandi hver veiði fyrir sínu landi, nema skipt
hafi verið veiði samkvæmt 1. málsgr. eða önnur lögmæt skipun verið á ger.
5. gr.
1. Héraðsmönnum öllum er veiði jafnheimil í vötnum i afréttum og
almenningum, sem héruð eiga eða nota með löglegri heimild og ekki eru
einstaks manns eign.
.
2. Öllum er veiði heimil í vötnum í afréttum og almenningum og öðrum lendum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað einstaklingsréttar heimild til þeirra. .
6. gr.
Nú skilur vatn landareignir, og er þá landeiganda hvorum veiði jafnheimii. Rétt er hvorum þeirra að hafa ádráttarveiði og draga vað að hvoru
landi sem vill. En bæta skal hinum landspell eftir mati, ef ekki semui
Skipta má veiði samkvæmt 4. gr.
7. gr.
Nú leggst á eða lækur í nýjan farveg eða stöðuvatn tekur sér nýtt
leg, og hverfur þá veiðiréttur til þess, sem land á undir.

8- gr.
1. Landeigendum, er land eiga að stöðuvatni, er einum heimil veiði
i almenningi vatnsins og er hún þeim öllum jafnheimil. Sé forn venja til
þess, að veiðiréttur í almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða tilteknum
landareignum, og skal þá sú venja gilda eftirleiðis.
2 Nú hefir dorgarveiði um ís verið tiðkuð að undanförnu i almenningi vatns frá jörðum, er ekki eiga land að vatninu, og skal þá slík veiði
heimil framvegis.
3. Rétt er að skipta veiði þeirri, er ræðir um í þessari grein, eftir 4. gr.
4. Nú er fiskræktarfélag stofnað við stöðuvatn, og hverfur þá veiðiréttur til þeirra einna, er félagar eru i fiskræktarfélaginu, enda starfi félagið
svo sem fvrir er mælt í samþykkt þess.
9. gr.
Eigi má maður leyfa öðrum veiði í sameignarlandi eða félagsvatni
(4. gr. 1. málsgr.) eða í afrétti eða aimenning (5. gr. 1. málsgr. og 8. gr. 1.
og 2. málsgr.)
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III. KAFLI.
Um skrásetningu veiðivatna, merkingu veiðarfæra og veiðiskýrslur.

.
.
10, gr<
1. Skrásetja skal veiðivötn i landinu.
2. I skránni skal greina:
a. Nafn veiðivatns og legu þess.
b. Hvaða jörðum fvlgi veiðiréttur í vatninu og frá hvaða jörðum hafi verið
stunduð veiði.
c. Veiðiaðferðir, er tíðkaðar liafa verið í vatninu.
d. Fastar veiðivélar, er notaðar voru í vatninu síðasta veiðitíma áður en lög
þessi tóku gildi, svo og þær, er síðar eru teknar til notkunar.
e. Lagnir, drætti og hrygningarstaði í vatninu.
f. Fossa og aðrar fyrirstöður fyrir fiskför i vatninu.
g. Önnur atriði, sem þýðingu hafa um veiði í vatninu og þörf þykir að skrásetja.
3. Veiðimálastjóri hefir með höndum skrásetningu veiðivatna. Öllum
veiðieigendum er skylt að gefa honum þær upplýsingar, er hann óskar, um
þau atriði, er skrásetja þarf um veiðivatn þeirra.
4. Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um skrásetningu veiðivatna. I reglugerðinni má ákveða, hver veiðivötn skuli skrásett.
11- gr1. Ákveða má i samþykkt fiskræktarfélags, eða reglugerð, er ráðherra
setur, að merkja skuli tilteknu merki öll ádráttarnet og lagnet, sem nota á
til veiði i tilteknu vatni, svo og lagnet, er nota á til silungsveiða í sjó.
2. Eftirlitsmenn með veiði hafa merkingu veiðarfæra með höndum,
eða hreppstjórar, þar sem eigi er eftirlitsmaður við veiðivatn.
3. Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um merkingu veiðarfæra. I reglugerð má kveða á um gjald fvrir merkingu, er eigandi veiðarfæra
skal greiða. Gjald þetta rennur til sýslusjóðs upp í kostnað hans til eftirlits
með veiði.
12. gr.
1. Hver veiðieigandi skal á mánuði hverjum gefa skýrslu um veiði sína.
2. Hver sá, sem kaupir lax eða silung, veiddan innanlands, til sölu innanlands eða utan, svo og gistihús, matsöluhús, sjúkrahús og þess háttar
stofnanir, er kaupa þessa vöru svo að meiru nemi en 25 kg. á mánuði,
skulu á mánuði hverjum gefa skýrslu um þessi kaup sin.
3. Skýrslur þessar skulu gerðar eftir fyrirmynd, er veiðimálastjóri setur,
og skal veiðimálastjóri sjá um, að þeir menn, sem skýrslur eiga að gefa, geti
fengið evðublöð undir þær sér að kostnaðarlausu. Kostnaður við prentun
eyðublaðanna greiðist úr ríkissjóði.
4. Eftirlitsmenn með veiði, eða lireppstjórar, þar sem eigi er eftirlitsmaður við veiðivatn, skulu safna veiðiskýrslum hver í sínu umdæmi og
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senda þær veiðimálastjóra. Þeir, sem skýrslur eiga að gefa samkvæmt 2.
málsgi., skulu senda þær beint til veiðimálastjóra.

IV. KAFLI.
Um friðun lax og göngusilungs.

13. gr.
1. Eigi má veiða lax, í sjó.
2. Nú veiðist lax í sjó í veiðitæki, sem ætluð eru til veiði annara
fiska, og skal þá þeim, er veiðir, skvlt að sleppa honum í sjó aftur.
3. Nú liefir laxveiði í sjó annaðlivort verið metin sérstaklega til dýrleika í fasteignamati því, er öðlaðist gildi 1. apríl 1922, eða tillit hefir
verið tekið til hennar við ákvörðun fasteignarverðs í því mati, og skal þá
sú veiði leyfileg framvegis.
4. Ef veiðieigendur, einn eða fleiri, í veiðivatni, er svo nærri liggur
sjávarveiði, slíkri sem ræðir um í 3. málsgr., að ætla megi, að áliti veiðimálastjóra, að sjávarveiðin rýri veiði í vatninu, óska að leysa sjávarveiðina til sín, þá skal það heimilt, ef ráðherra Ieyfir, að fengnu samþykki veiðimálanefndar. Um mat á andvirði veiðiréttarins og greiðslu þess fer eftir því,
sem segir í 67. og 68. gr.
14. gr.
1. Veiða má silung í sjó á færi og á stöng, í ádráttarnet og i lagnet,
þó eigi í króknet, fleygnætur, herpinætur né önnur net, þau, er lax má
í veiða.
2. Eigi má leggja silunganet né hafa ádrátt í sjó nær árósum en 500
metra, ef um á er að ræða, sem fiskur gengur í úr sjó.

15. gr.
1. Eigi má hafa ádrátt i ósum í sjó eða á leirum við sjó.
2. Eigi má veiða fisk i ósum í ár eða í ósum í stöðuvötn, og eigi 100 metra
upp frá slíkum ósum eða 250 metra niður frá þeim. Eigi má heldur veiða
fisk í ósum úr stöðuvötnum þeini, er lax eða göngusilungur fer um, né 50
metra upp eða niður frá slíkum ósum.
3. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, veitt undanþágu að
nokkru leyti eða öllu frá banni því, er ræðir um i 1. og 2. málsgr., þar sem svo
hagar til, að veiði i ós eða við eigi er talin skaðvænleg. Undanþága frá banni 1.
málsgr. má þó því aðeins veita, að laxför sé ekki um ósinn né leiruna.
4. Ráðherra getur einnig, með samþykki veiðimálanefndar og eftir tillögum veiðimálastjóra, bannað veiði lengra upp frá ós eða niður frá ós en
segir í 2. málsgr., enda þyki það nauðsvnlegt til viðhalds veiði í vatninu.

81

Pingskjal 7

16. gr.

1. Eigi má veiða lax nema á tímabilinu frá 1. júní til 15. september
ár hvcrt.
2. Á tímabili þvi, er getur í 1. málsgr., má þó hvergi stunda laxveiði, aðra
en stangaveiði, nema 3 mánuði. Ráðherra setur, eftir tillögum veiðimálastjóra
og með samþykki veiðimálanefndar, ákvæði um það, livenær veiðitími þessi
skuli standa í hverju fiskhverfi. Skylt er að leita álits hlutaðeigandi fiskræktarfélaga eða sýslunefnda um þetta efni.
3. Göngusilung má eigi veiða nema á tímabilinu frá 1. apríl til 15.
september ár hvert.
4. Á tímabilinu frá 1. apríl til þess er laxveiði hvrjar má eigi nota önnur
veiðitæki til veiðigöngusilungs en lagnet og dráttarnet.
5. Nú veiðist lax á tíinabilinu frá 1. apríl til þess er laxveiði byrjar, og er
þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum í vatn aftur.
6. Á friðunartímum þeim, sem ræðir um í þessari grein, skulu allar
fastar veiðivélar teknar upp úr veiðivötnum, sbr. þó 3. málsgr.
17. gr.

1. Á veiðitíma þeim, er getur um í 16. gr., skal lax og göngusilungur
vera friðaður fyrir allri veiði, annari en stangarveiði, 60 stundir á viku
hverri, frá föstudagskvöldi kl. 9 til mánudagsmorguns kl. 9. Ádrátt má auk
þess aldrei hafa milli kl. 12 á miðnætti og kl. 12 á hádegi, og aldrei nema
fjóra daga í viku, frá mánudegi til fiinmtudags. Þó getur ráðherra, eftir
tillögum veiðimálastjóra, leyft að hafa megi ádrátt í á fimm daga í viku, ef
drættir eru fáir og skammir í ánni.
2. Ráðherra getur ákveðið, að friðun sú, sem ræðir um í 1. málsgr.,
skuli gilda aðra daga ofar í á en neðar, enda telji veiðimálastjóri það nauðsynlegt til að jafna fiskgengd í vatninu.
18. gr.
1. Heimilt er ráðherra að banna alla veiði, aðra en stangarveiði, i
Iiyljum undir fossum, eða á öðrum þeim stöðum, þar sem fiskur safnast
fvrir vegna fyrirstöðu á göngu sinni, enda telji veiðimálastjóri hættu á því,
að önnur veiðitæki á þeim stað hindri fisk svo mjög á göngu, að fiskstofni
árinnar sé hætta af því búin. — Með sama skilorði getur ráðherra bannað
að nota fastar veiðivélar, eða vissar tegundir þeirra, í fossum eða á fossabrúnuin.
2. Ráðherra er og heimilt eftir tillögum veiðimálastjóra að banna alla
veiði, aðra en stangarveiði, á tilteknum svæðum ár, þar sem fiskur safnast saman til hrygningar, enda telji veiðimálastjóri, að önnur veiði á þeim stöðum sé
hættuleg fyrir fiskstofn árinnar.
3. Ráðherra getur ennfremur eftir tillögum veiðimálastjóra friðað tiltekna drætti fyrir ádráttarveiði, þar sem á er svo auðdræg, að veiðimálastjóri
telur fiskstofn árinnar hættu búna af ádráttarveiði. Á sama hátt getur ráðherra
friðað heilar ár fyrir allri veiði, annari en stangaveiði, enda séu árnar svo litlar,
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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að ckki virðist unnt að vernda fiskistofn þeirra á annan hátt fvrir gerevðingu.
I slíkuni ám skal þó veiðifélagi vera Iieimilt að stunda veiði með föstuni veiði
vélum, en þó því aðeins, að veiðimálastjóri samþykki.
4. Friðun þá, er ræðir uní í 1.--3. málsgr., má binda við tiltekinn tíma.
Friðunarákvæði þessi liggja undir samþykki veiðimálanefndar.
19. gr.
1. Eigi má veiða lax, er minni sé en 35 cm. að lengd, og eigi göngusilung,
sem sé minni en 25 cm. að lengd.
2. Nú veiðist lax eða göngusilungur, minni en segir í 1. málsgr., og
skal þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa lionum aftur í vatn.
20. gr.
1. Þrátt fvrir ákvæði 15.—19. gr. skal leyfilegt vera að veiða lax eða
göngusilung hvenær sem er og hvar sem er og án tillits til stærðar til klaks
eða vísindalegra rannsókna.
2. Til veiði þeirrar, er ræðir um i 1. málsgr., þarf veiðiskírteini.
Eáðherra gefur út veiðiskirteini, að fengnum meðmælum veiðimálastjóra.
Skal skírteinið gefið út til tiltekins tíma og hljóða á nafn eða vera gefið
út fiskræktarfélagi til handa. Skírteini um veiði til klaks skal þó aðeins
heimila veiði í fiskhverfi því, sem klakið er starfrækt í og má binda leyfið því
skilyrði, að sleppt sé bæfilegri tölu seiða i vatn það, er veitt var í.
21. gr.
1. A tímabilinu frá 20. september til 1. júní ár hvert skal vera bannað að gefa, selja eða láta lax með öðrum hætti af liendi, kaupa hann,
þiggja að gjöf eða taka við honum með öðrum hætti, svo og að flytja hann
úr landi. Sama gildir um göngusilung á tímabilinu frá 20. september til 1.
apríl ár hvert.
2. Bann það, er ræðir um í 1. málsgr., gildir eigi um
a. Lax eða göngusilung, sem sannanlega er veiddur erlendis.
b. Lax og göngusilung, sem sannanlega er veiddur á lögleyfðum tíma,
enda sé hann afhentur eða útfluttur frosinn, saltaður, reyktur eða
niðursoðinn.
.
c. Lax eða göngusilung eða seiði þeirra, sem afhent eru til fiskræktar
innanlands.
3. Sönnunarbvrði þess, að lax eða göngusilungur sé veiddur erlendis
eða á löglevfðum tíma, hvílir á þeirn, er sóttur er til sakar fyrir brot gegn
banni því. er felst í þessari grein.
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V. KAFLI.
Um friðun vatnasilungs.

22. gr.
1. 1 vötnum, sem klak er ekki starfrækt í, skal vatnasilungur, annar en murta, vera friðaður fvrir allri veiði, annari en dorgar- og stangarveiði, á tímabilinu frá 27. september til 31. janúar ár livert.
2. I vötnum, sem klak er starfrækt í, má friðunartími sá, sem ræðir
um í 1. málsgr., vera jafnmörgum vikum styttri en i 1. málsgr. segir, sem
tala seiða, sem sleppt er í vatn úr klaki, er mörgum sinnum hærri en
veiðitala í vatninu. Þá er sleppt er í vatnið 18 seiðum fyrir hvern silung
veiddan, má friðun falla niður, ef veiðimálastjóri mælir með því og fiskræktaifélag við vatnið eða % hlutar þeirra, er veiði eigi i vatninu,
æskja þess.
3. Veiðimálastjóri setur reglur mn það. hvernig friðun skuli stytt eftir
2. málsgr. í hverju fiskhverfi ,og skal haga styttingunni svo, að jafnan falli burtu
sá hluti friðunartímans, þegar lirygning er minnst. Ef hrygning er mismunandi
á ýmsum hluturn fiskihverfisins, má stytta svo, að friðunartími verði mismunandi, þótt í sama vatni sé. Reglur um styttingu skulu háðar samþykki veiðimálanefndar.
4. Ráðherra setur,, eftir tillögum veiðimálastjóra, í reglugerð ákvæði
um friðun vatnasilungs i vötnum, þar sem liann hrygnir að sumarlagi. Skal
friðunartimi þá vera einn mánuður í vötnum, sem klak ekki er starfrækt í,
en styttast samkv. ákvæðum 2. málsgr. í öðrum vötnum.
23. gr.
1. Ráðherra getur, með samþykki veiðimálanefndar og eftir tillögum
veiðimálastjóra, bannað, að nokkru eða öllu leyti, silungsveiði, á tilteknum svæðum í vötnum, þar sem hitasilungur eða ungviti safnast fyrir eða þar, sem silungsgengd er mikil til hrygningar, enda sé hætta á, að önnur silungsveiði á þeim
svæðum sé hættuleg fiskstofni vatnsins eða rýri hann til muna.
2. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, lakmarkað eða
fellt með öllu niður friðun þá, er ræðir um 22. gr. og 1. málsgr. þessarar
gr., þar sem nauðsynlegt þykir að fækka fiski i vatni eða uppræta úr því
úrkynjaðan kynstofn, til þess að rækta annan fiskstofn kynbetri.
3. Ráðherra getur og, eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki
veiðimálanefndar, leyft lagnetaveiði á friðunartima þeim, er ræðir um í 22. gr., í
þeim fiskihverfum, þar sem fiskrækt er stunduð. Leyfi þetta skal binda þeim
skilyrðum, er nauðsynleg þvkja til tryggingar þvi. að brygnandi fiskur verði
veiddur á þennan bátt, svo sem með fjarlægð lagna frá hrygningarsvæðum.
4. Akvæði greinar þessarar um friðun og undanþágu frá friðun má hinda
við tiltekið tímabil.
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24. gr.

Ákvæði 20. gr. gilda einnig um veiði vatnasilungs.

VI. KAFLI.
Vm veiðitæki og veiðiaðferðir.
25. gr.
1. I ám má aðeins nota þau veiðitæki til laxveiða eða silungs, er
liér segir: Stöng, færi, kistur, lagnet, króknet, ádráttarnet og girðingar.
2. Ráðherra getur þó leyft, að reynd séu eða upptekin önnur veiðitæki,
enda mæli veiðimálanefnd og veiðimálastjóri með því. Leyfi þessi skal hinda
þeim skilyrðum um gerð tækjanna eða notkun, er nauðsvnleg þykja.
3. Lagnir, sem eigi voru notaðar síðasta veiðitíma áður en lög þessi
tóku gildi, má eigi taka til notkunar nema veiðimálastjóri leyfi.
26. gr.
1. Eigi má veiða lax eða silung með krók eða sting eða í háf. Þó
má nota þessi tæki til að ná á land fiski, sem fastur er á öngli eða í neti
eða kominn er í kistu eða veiðikró, og skal gerð þeirra nriðuð við þau not ein,
2. Eigi má veiða lax eða silung með þvi að veita af þeim vatni.
27. gr.
1. Laxakistur og silunga skulu þannig gerðar, að í þeirri hlið kistunnar, er mest veit móti straumi, séu ekki færri en tiu spelar sivalir, er
standi lóðrétt og nái frá botni kistunnar til vfirborðs vatns, og má eigi
vera minna bil en 4,5 cm. á milli spelanna. Slár má þvi aðeins hafa milli
spela, að þær gangi þvert i þá, og sé aldrei minna bil en 50 cm. á milli
slánna
2. Garður sá, sem gengur niilli lands og kistu, skal einnig vera gerður úr spelum, og skal spelunum og slám á milli þeirra vera svo fyrir komið,
sem segir í 1. málsgr. Á garði þessum skal vera hlið, þar sem straumur
er mestur eða ætla má, að fiskur eigi greiðasta för í þeim hluta ár, er garðurinn nær vfir, eigi þrengra en 40 crn. og ná frá botni til yfirborðs vatns.
3. Garður sá, sem gengur forstreymis frá kistu, skal vera gerður úr
spelum, og skal spelunum og þverslám i garðinum svo hagað sem segir í 1.
málsgr. Eigi má garður þessi ná lengra út í á en svo, að % hlutar af
breidd árinnar séu utan hans, og aldrei má hann ná yfir aðalstraumlínu
árinnar sbr. þó 68. gr. Veiðimálastjóri getur skipað fyrir um, að sett skuli hlið i
garð þennan, þar sem ætla má, að fiskför verði mest í þeim hluta árinnar, er
garðurinn nær yfir. Hlið þessi skulu svo gerð, sem fyrir er mælt í 2. málsgr.
4. Þann tíma viku, er á er friðuð samkv. 17. gr., skulu hlið þau öll, er
ræðir um í 2. og 3. málsgr., opin standa. Inngangur í kistu skal þá vera
lokaður eða lilið opið úr kistu straunmiegin, svo gert sem segir í 2. málsgr.
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5. Kistum öllum skal þannig fyrir komið, að auðvelt sé að ganga að
þeim úr landi til eftirlits.
28. gr.
1. Lagnet og króknet, sem notuð eru í ám þeim, er lax og göngusilungur fer um, mega eigi vera smáriðnari en svo, að 4,5 cm. séu milli hnúta,
þá er net eru vot.
2. Ráðherra setur, eftir tillögum veiðimálastjóra, reglur um möskvastærð lagnetja og króknetja, er nota á til veiði vatnasilungs í ám, er lax eða
göngusilungur fer ekki um.
3. Aldrei má lagnet, króknet eða leiðari frá slíku neti ná lengra út
í á eu svo, að % hlutar af breidd árinnar séu utan þeirra, og aldrei svo, að
aðalstraumlína ár sé girt með þeim, sbr. þó 68. gr.
4. Eigi má nota tvöföld net. Þó má í ám, sem mikið bera af slýi eða
slafaki, hafa net til varnar fvrir reki þessu. Varnarnet þessi mega þó hvergi
vera nær neti eða netgarði en 3 metra, og skulu þau vera þannig gerð, að
fiskur geti ekki ánetjazt í þeim eða króazt. Veiðimálastjóri getur sett reglur um
gerð varnarnetja þessara.
5. Þann tíma viku, er á er friðuð samkv. 17. gr., skulu öll lagnet
upp tekin eða svo um þau búið, að fiskur geti með engu móti í þau veiðzt
eða hindrazt af þeim á göngu.
29. gr.
1. Ádráttarnet, sem nota á í ám, ér lax og göngusilungur fer um,
mega eigi vera smáriðnari en svo, að 4,5 cm. séu milli hnúta, þá er net
eru vot.
2. Eigi má draga ádráttarnet yfir meira en % hluta af breidd ár í
senn, og skal fiskför því jafnan vera frjáls og óhindruð um þriðjung af breidd
árinnar,
3. Fyrirstöðunet eða annað, er tálmar undankoinu fisks, má eigi nota
við ádrátt í ám. Eigi mega ádráttarnet vera tvöföld.
4. Eigi má hafa ádrátt í á nær fastri veiðivél en 200 metra.
5. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, sett reglur um lengd
ádráttarnetja þeirra, er nota má i tiltekinni á eða í tilteknum dráttum í henni.
30. gr.
1. Girðingar í veiðivötnum, er lax eða göngusilungur fer um, skulu
þannig gerðar, að við inngang í veiðikrær sé hlið á girðingu, eigi minna en 5
metrar á breidd. Veiðimálastjóri getur auk þess mælt fyrir um, að hlið skuli sett
á girðingar þar, sem þær liggja yfir ála, sem ætla má að mikil fiskför sé í. Hlið
þessi öll skulu standa opin þann tíma viku, er á er friðuð samkvæmt 17. gr., en
krærnar sjálfar þá vera lokaðar, sbr. þó 68. gr.
2. Girðingar mega aldrei ná yfir meira en % hluta af breidd árinnar og
aldrei má girða yfir aðalstraumlínu ár. Aldrei má girðing ná yfir meira en
hluta af breidd óss eða leiru.

86

Pingskjal 7

3. í girðingum og veiðikróm mega net eigi vera smáriðnari en svo, að
4,5 cm. séu milli hnúta, þá er net eru vot.
4. Inngangur í veiðikrær skal jafnan vita undan straumi og má lciðari
frá gírðingu aldrei liggja upp á móti straumi, né girðingu að öðru leyti vera
þannig hagað, að liætta sé á, að hún taki fisk, er leitar út úr á eða árósi.
31. gr.
1. Lengd fastrar veiðivélar frá bakka og út í á skal miðuð við það, að
meðalrennsli sé i ánni.
2. AIilli fastra veiðivéla, hvort heldur eru sömu megin ár eða sín
frá hvoru landi, skal jafnan vera 100 metra bil eftir endilangri á, þar
sem skemmst er á milli þeirra. Þó má bilið aldrei vera skennnra en fimmföld lengd veiðivélarinnar frá árbakka og út í á. Leiðari, er liggur frá fastri
veiðivél, telst liluti hennar.
32. gr.
1. I þann hluta ár, sem fiskur á að eiga frjálsa för um framhjá
fastri veiðivél, samkvæmt því, sem að framan er sagt, má ekki láta grjót
eða aðra hluti, er tálma myndu för fisksins framhjá veiðivélinni. Eigi má
heldur dýpka farveg ár niður frá fastri veiðivél eða upp frá henni, svo að
dýpri verði en sá hluti árinnar, sem fiskur á för um framhjá veiðivélinni.
2. Nú hefir veiðieigandi hrotið gegn ákvæðum 1. málsgr., og skal
honum þá skvlt, er þess er krafizt, að nema farartálmann í burtu eða fvlla
farveg svo, að í samt lag komist og áður. Verk þetta má eftirlitsmaður
með veiði eða hreppstjóri láta vinna á kostnað veiðieiganda, ef hann lætur eigi vinna það sjálfur. Veiðivél skal þá og upp tekin og má eigi setja
bana niður í á fyrr en áin er komin í samt lag og áður.
3. Bannað er að styggja eða teygja fisk i fastar veiðivélar eða
ádráttarnet, svo sem með hávaða, grjótkasti, ljósum eða þesskonar.
33. gr.
Nú rennur á í kvíslum, og skal þá svo haga veiði í kvísl hverri, sem
væri nún sjálfstæð á.
34. gr.
1. I stöðuvötnum má nota þau veiðitæki ein til fiskveiða, er liér
segir: Færi, dorg, stöng, lóð, lagnet og ádráttarnet. Þó getur ráðherra levft,
að upp séu tekin önnur veiðitæki samkvæmt því, sem segir í 2. málsgr.
25. gr.
2. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, sett reglur um
möskvastærð netja þeirra, er notuð eru í vötnum þeim, er ræðir um í 1.
málsgr., um lengd lagnetja og millibil milli þeirra, um gerð ádráttarnetja
og notkun og uni iágmarksstærð silungs, er veiða má.
3. Nú veiðist vatnasilungur minni en leyfilegt er að veiða samkv.
reglum þeim, er ræðir um í 2. málsgr., og skal þá þeim, er veiðir, skylt að
sleppa honum aftur í vatn.
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VII. KAFLI.
Um fiskvegi og aðra mannvirkjagerð i veiðivötnum.
35. gr.
1. Ráðherra getur leyft að gera fiskveg í vatni eða meðfram vatni.
Leyfi þetta skal því aðeins veitt, að veiðimálastjóri mæli með því og hafi
samþykkt gerð fiskvegarins og tilhögun, enda sé verkið unnið undir umsjón hans.
2. Hverjum manni er skylt að láta af hendi land eða landsafnot, svo
og vatn eða afnot vatns, er með þarf tiJ þess að fiskvegur sé gerður, svo
og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem fiskvegurinn kann að hafa i för með sér, enda komi fullar bætur fyrir, eftir
mati, nema samkomulag verði.
‘
3. Um breytingu á fiskvegi, eða ef vatnsmagn i honum er aukið eða
minnkað, fer eftir þvi, sem segir í 1. og 2. málsgr.
36. gr.
1. Eigi má veiða eða styggja fisk í fiskvegum né nær neðra mynni
þeirra en 50 metra og nær efra mynni þeirra en 30 metra. Ákvæði þetta
gildir þó eigi um veiði til klaks eftir veiðitima, né um veiði til visindalegra rannsókna, enda liafi þeir, er veiða, fengið veiðiskírteini samkvæmt 20. gr.
2. Eigi má spilla fiskvegum né tálma með nokkrum hætti fiskför að
þeim né um þá.
37. gr.
1. Nú er stífla gerð í veiðivatni eða önnur mannvirki, sem eigi eru lögleg veiðitæki, er tálma fiskför i vatninu, og skal þá þeim manni, er gera
lætur það mannvirki, skylt að gera fiskveg i vatninu eða meðfram þvi, svo
að fiskur geti átt jafngreiða för um það og áður, og að halda fiskveginum
við. Gerð fiskvegarins og tilhögun iiggur undir samþvkki veiðimálastjóra,
og sé verkið unnið undir umsjón hans.
2 Ákvæði 1. málsgr. gilda ekki:
a. Ef vatnið eigi er fiskgengt af öðrum ástæðum.
b. Ef talið er í matsgerð, að gerð fiskvegarins og viðhald hafi meiri
kostnað í för með sér en liagnaður er af veiðinni, enda séu þá veiðispjöll þau, er af mannvirkinu leiða, goldin fullum bótum.
3. Heimilt er eignarnám samkv. 2. málsgr. 35. gr. til fiskvega, sem
gerðir eru samkv. þessari grein.
38. gr.
Nú er vatni veitt úr veiðivatni til áveitu, vatnsveitu eða annarar
áþekkrar notkunar, eða vatni er veitt i veiðivatn úr áveituskurðum. vatnsveituskurðum eða þess háttar skurðum eða leiðslum, og getur þá veiði-
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málastjóri krafizt þess, að búið sé svo um skurðina eða leiðslurnar, að fiskur
eða fiskseiði gangi ekki í þá. Kostnaðinn af umbúnaði þessum greiðir eigandi \eitunnar.
VIII. KAFLI.
Vm fiskræklarfélög.
39. gr.
Heimilt er mönnum þeim, er veiðirétt hafa í sama fiskihverfi, að
gera félagsskap með sér um fiskrækt, með þeim hætti, er hér segir á eftir.
40. gr.
1. Nú vilja menn stofna fiskræktarfélag við fiskihverfi, sem veiði er
í, og skal þá kveðja til fundar eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er
stunduð eða hefir verið stunduð i því fiskihverfi. Ef félag á land, skal
boða formann félagsstjórnar. Hafi veiðiréttur verið skilinn með öllu frá
landareign, skal boða eiganda eða eigendur veiðiréttarins i stað landeiganda. Verði landeiganda eigi boðaður fundur nægilega snemma vegna fjarveru, skal boða leiguliða á fundinn. Þá menn, er veiði eiga i almenningi
stöðuvatna, samkv. 2. málsgr. 8. gr., er eigi skylt að boða á fundinn, en gefa
skal þeim kost á þátttöku í félaginu, er það hefir verið stofnað.
2. Þegar stofna á fiskræktarfélag við fiskihverfi, sem áður er veiðilaust, skal boða á fund alla þá, sem lönd eiga að fiskihverfinu.
3 Fundi skal boða skriflega og eigi síðar en 3 dögum fyrir fundardag.
41. gr.
1. Á fundi þeim, sem boðaður hefir verið samkv. 40. gr., skal ræða
stotnun félags og verkefni. Bóka skal fundargerð.
2. Atkvæðisrétt á fundinum hafa allir þeir, er boða skal til fundar
samkv 40. gr. Fela mega þeir öðrum að fara með atkvæði sitt, enda sé
umboðið skriflegt og þess getið í fundarbók. Nú er leiguliði boðaður á
fund í stað landeiganda, og má hann þá taka þátt í umræðum, en hefir
eigi atkvæðisrétt, fyrr en hann hefir verið úrskurðaður félagi í stað
landeiganda, samkv. 44. gr.
3. Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkv. 40. gr. og
atkva'ðisbærir eru, samþykkja félagsstofnunina, má stofna félagið þegar
á fundinum.
4. Nú verður félagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá
fundurinn kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Skal nefndin
semja frumvarp til samþykktar fyrir félagið samkvæmt 46. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem líklegt er að starfsemi þess hafi í för með
sér, leita álits kunnáttumanna um það, sem þurfa þykir, og að öðru
leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn óskar eða nauðsynleg þykja.
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42. gr.
1. Þegar nefndin hefir lokið störfum, skal hún kveðja til fundar
á ný, samkv. 40. gr.
2. A fundinum skal nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefir
aflað. Skal þá enn ræða stofnun félagsins og taka ákvörðun um hana,
Ef % þeirra manna, er boða skal á fund samkvæmt 40. gr. og atkvæðisbærir eru samkvæmt 41. gr., eða umboðsmenn þeirra, samþykkja félagsstofnunina, skal öllum hinum, sem boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast félagar.
43. gr.
Nú mæta eigi á fundi % þeirra manna, er boða skal á fund, eða
umboðsmenn þeirra, og skal þá nefndin enn boða til fundar á hæfilegum fresti. Ef samþykkt er á þeim fundi með % atkvæða að stofna félagið, skal öllum hinum, sem boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast
félagar.
44. gr.
1. Stofnfundur, eða annar lögmætur félagsfundur, getur úrskurðað, að leiguliði skuli gerast félagi i stað landeiganda, ef leiguliði óskar
þess og landeigandi samþvkkir, eða ef fyrirsjáanlegt er, að landeigandi geti ekki tekið þátt í félagsskapnum. Jafnan skal boða leiguliða sjálfan á þennan fund.
2 Skylt er landeiganda, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum 10-falda þá upphæð, sem úttektarmenn meta, að árlegt afgjald jarðarinnar megi hækka fvrir þá veiðiaukningu, sem orðið hefir á jörðinni,
meðan leiguliði bjó þar og greiddi gjöld þau, er jafnað er niður samkvæmt 48. gr., enda megi þakka veiðiaukninguna starfsemi félagsins.
45. gr.
Taka má í félagið aðra menn en þá, sem taldir eru í 40. og 44. gr.,
ef löginætur félagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæðisrétt í félaginu, nema þeim séu ákveðin iðgjöld í gjaldskrá félagsins.
46. gr.
1. Nú er stofnun félags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykkt
fyrir félagið þegar á stofnfundi, eða öðrum fundi, boðuðum á sama hátt.
Um samþykktina ræður afl atkvæða, svo og um önnur félagsmálefni,
hafi °igi verið öðruvísi um mælt í samþykkt. Hver félagsmaður hefir
eitt atkvæði i félagsmálum, sbr. þó 45. gr.
2. 1 samþykkt félags skulu vera ákvæði um:
a. Nafn félags, heimilisfang og varnarþing.
b. Verkefni félags og félagssvæði.
c. Skipun og starfssvið félagsstjórnar.
d. Fundahöld.
e. Reikninga félags og endurskoðun.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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f. Hvernig fara skuli um greiðslu kostnaðar þess, er leiðir af starfsemi
félagsins.
g. Sektir fyrir brot á samþykkt félags.
h. Hvernig samþvkkt félags verði breytt.
i. Hvernig fara skuli um félagsslit.
47. gr.
Samþvkkt skal félagsstjórn senda ráðherra til staðfestingar og
láta fylgja benni kostnaðaráætlun. Ef samþykkt þykir ekki svo úr garði
gerð, að staðfesta megi bana, sendir ráðherra hana aftur til félagsstjórnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann
samþykkt, svo og þegar lagað hefir verið það, er atliugavert þótti, enda mæli
veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með staðfestingu. Aldrei má samþykkt hrjóta
í hág við réttarákvæði, almennar grundvallarreglur laga né réttindi einstakra
manna.
48. gr.
1. Iíostnaði þeim, sem starfsemi félagsins hefir i för með sér, skal
jafna niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt i félagsskapnum. Þó má, ef samþykkt mælir svo fyrir, jafna allt að % kostnaðarins niður eftir landverði þeirra jarða, samkvæmt fasteignamati, er
þátt taka í félagsskapnum. Samkvæmt þessum reglum skal semja skrá,
er sýnir hundraðshluta þann af kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði),
sem hver félagsmaður á að greiða. Skráin skal gerð með hliðsjón af
veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til eru.
2. Gjaldskrá skal lögmætur félagsfundur samþykkja, og gildir hún
um 5 ár, nema % félagsmanna samþykki að breyta henni fvrr. Gjaldskrá skal senda ráðherra til staðfestingar samkvæmt 47. gr.
49. gr.
1. Nú verða eigendaskipti að jörð, sem er á félagssvæðinu, og er
þá liinum nýja eiganda skylt að gerast félagi. Þegar ábúendaskipti verða
á jö.ð, þar sem leiguliði er félagsmaður í stað landeiganda, getur lögmætur félagsfundur úrskurðað, að hinn nýi ábúandi gerist félagi.
2. Xú er veiði liafin fyrir landi jarðar eða jarða, er liggja að
fiskiliverfi, er fiskræktarfélag starfar við, en utan félagssvæðis, og má þá
leggja þær jarðir við félagssvæðið og skvlda eigendur þeirra til að gerast
félagsmenn, ef lögmætur félagsfundur samþykkir, enda hafi eigendum
jarða þessara verið hoðað á fundinn og þeir átt þar atkvæðisrétt
um samþvkkt þessa.
50. gr.
1. Nú þykir æskilegt, að félag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og
er það heimilt, ef ”3 af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð
i hverju fiskihverfi fyrir sig, samþykkja félagsstofnunina. Að öðru leyti
fer um stofnun félagsins eins og sagt er í lögum þessum.
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2. Xú þykir æskilegt, að tvö félög eða fleiri sameinist í eitt, og er
það heimilt, ef 73 félagsmanna í hverju félagi samþvkkja, enda mæli
veiðimálasljóri með sameiningunni. Skal þá stofna eitt félag, er nái yfir
svæði heggja félaganna eða allra, og fer um stofnun þess eins og lög
þessi mæla fyrir.
'
51. gr.
Gjöld félagsmanna, sem ákveðin eru í staðfestri gjaldskrá, má
taka lögtaki og fylgir þeim, i 2 ár frá eindaga, lögveð í jörð eða veiðiréttindum, er stendur framar öllu sanmingsbundnu veði.
.
..
52’ gr'
1. Ef einhverjir félagsmenn þykjast vanhaldnir um skiptingu veiði eða
um aðrar framkvæmdir félagsins, er þeim heimilt að skjóta máli sinu til veiðimálastjóra. Útskurðar liann um ágreiningsefnið með samþykki veiðimálanefndar. Skylt er að gera stjórn félagsins kost á að láta uppi álit sitt um málið.
2. Stjórn fiskræktarfélags skal árlega gefa veiðamálastjóra skýrslu um
starfsemi félagsins. Þær upp lýsingar, er veiðimálastjóri kann að óska eftir. er
stjórninni og skylt að gefa honum.
53. gr.
1. Xú starfa fiskræktarfélag við fiskihverfi, þar sem áður hefir engin veiði
verið eða svo litil, að hún hefir eigi verið talin i skýrslum um undanfarin 10 ár,
og er þá félaginu heimilt að gera samþykkt, á lögmætum félagsfundi, um að
friða með öllu fisk í fiskihverfi félagsins eða fyrir allri veiði, annari en
stangaveiði.
2. Samþykkt um friðun samkv. 1. málsgr. gildir um 5 ár í senn, nema 23 félagsmanna samþykki að hreyta henni fyrr eða ráðherra skipi svo fyrir. Leita
skal staðfestingar ráðherra í samþykkt samkv. 17. gr.
54. gr.
Fiskræktarfélagi skal heimilt á lögmætum félagsfundi að gera
samþykkt um möskavídd netja, er nota megi á félagssvæðinu, og um
friðun tiltekinna svæða fiskihverfisins. Friðun þessi má ná til allrar veiði eða
til tiltekinna veiðarfæra eða veiðiaðferða og skal hún bundin við tiltekið tímabil.
2. Samþykkt samkv. 1. málsgr. er háð staðfestingu ráðherra samkv. 47. gr.
55. gr.
1. Hverjum manni er skvlt að láta af hendi land eða landsafnot,
svo og vatn eða afnot vatns, er með kann að þurfa vegna hvggingar eða
starfrækslu klakstöðvar, svo og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, er bygging klakstöðvarinnar eða starfræksla kann að
hafa i för með sér, enda komi fullar bætur fvrir eftir mati, nema samkomulag verði.
2. Xú eru skilyrði til friðunar samkvæmt 18. gr eða 1. málsgr. 23. gr.
eigi fvrir hendi, og getur þá ráðherra, eftir tillögum veiðimálastjóra, leyft
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fiskræktarfélagi að taka eignarnámi til leigu um ákveðið tímabil, og gegn fullum bótum, veiði i veiðivatni eða á tilteknu svæði í því, innan fiskihverfis þess,
er félagið starfar við, þar, sem hentugt þykir, að félagið afli sér klakfiska.
IX. KAFLI.
Um veiðifélög.
56. gr.

1. Heimilt er mönnum að gera með sér félagsskap um veiði í þeim tilgangi:
a. að félagið sjálft láti stunda veiði,
b. að félagið selji á leigu rétt til stangaveiði, samkvæmt 3. málsgrein 2. gr.
2. Um slíkan félagsskap, scm ræðir um í 1. málsgr., skal fara svo sem sagt er
fvrir í kafla þessum.
57. gr.
Félagssvæði veiðifélags getur verið:
a. heilt fiskihverfi,
b. einstakt vatn í fiskihverfi,
e. hluti af vatni, þar sem sérstaklega hagar til um veiðiskap eða vatnskosti.
Ef um hluta straumvatns er að ræða, verður félagssvæði ætíð að ná svo
langt upp með vatninu sem veiði er stunduð í því fiskihverfi.
58. gr.
1. Til þess að veiðifélag verði löglega stofnað, þarf leyfi veiðimálastjóra og
veiðimálanefndar að koma til.
2. Þeir, sem stofna vilja slikt félag, skulu sækja til veiðimálastjóra um leyfi
til félagsstofnunarinnar. Umsókninni skal fvlgja:
a. greinargerð fyrir fyrirhugaðri starfsemi félagsins: veiðiaðferðum og veiðistöðum, ásamt ástæðum þess, að slíkt félag teljist æskilegt,
b. skýrsla uin vatn eða vötn á fvrirhuguðu félagssvæði. Skal hún gerð samkvæmt 2. málsgr. 10. greinar, enda hafi vatn þetta eða vötn eigi verið
skrásett áður.
e. skýrsla um fyrirhugað félagssvæði og greinargerð fyrir takmörkum þess,
ef um liluta vatns er að ræða, samkvæmt e. lið 57. greinar.
3. Þegar veiðiinálastjóri hefir rannsakað skjöl þau, er ræðir um í 2. málsgr.
og aðra málavöxtu, leggur liann málsskjölin, ásamt áliti sínu, fyrir veiðimálanefnd, sem svo tekur ásamt veiðimálastjóra fullnaðarákvörðun um það,
hvort leyfa skuli félagsstofnunina eða ekki.
4. Þegar ákveðið hefir verið að veita leyfi lil félagsstofnunar samkvæmt 3.
málsgr. gefur veiðimálastjóri út leyfi þetta, og skal það hundið við tiltekið
félagssvæði og tiltekna starfsemi félags.
5. Akvæði greinar þessarar skulu eigi gilda um stofnun félaga, er hafa það
starfssvið, er getur um i 2. málsgr. h. lið 1. greinar, og er þeim, sem stofna
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vilja slíkt félag, heimilt að kveðja til stofnfundar, samkvæmt 59. gr., án
frekari undirbúnings.
59. gr.
1. Nú er stofnun félags löglega samþykkt samkv. 58. gr. og skulu þá frumkvöðlar félagsstofnunarinnar kveðja til fundar uin málið.
2. Ef stofna á félagið við vatn eða vötn, sem veiði er í, skal kveðja lil fundarins ábúendur allra þeirra jarða á binu fyrirhugaða félagssvæði, þar sem veiði
er stunduð eða hefir stunduð verið um undanfarin 10 ár. Ef félag á eða befir
til afnota land, sem veiðiréttur fvlgir, skal boða formann félags. Hafi veiðiréttur verið skilinn frá landareign, skal boða notanda veiðiréttarins.
3. Ef stofna á veiðifélag við vatn eða vötn, sem áður liafa verið veiðilaus, skal
boða til fundar ábúendur allra þeirra jarða, sem lönd eiga að vatni eða vötnum á liinu fvrirhugaða félagssvæði.
4. Fundi skal boða skriflega og eigi síðar en 3 dögum fyrir fundardag.
60. gr.

1. A fundi þeim, sem boðaður befir verið samkvæmt 59. gr., skal lagt fram
leyfi veiðimálastjóra til félagsstofnunarinnar, ásamt öðrum skjölum, seni
fram liafa komið um málið. A fundiiium skal ræða um stofnun félagsins og
verkefni og bóka fundargerð.
2. Atkvæðisrétt á fundinum hafa allir þeir, sem boða skal til fundar sanikv. 59.
gr. Fela mega þeir öðrum að fara með atkvæði sitt, enda sé umboðið skriflegt og þess getið í fundarbók.
3. Er allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins sanikv. 59. gr., samþykkja félagsstofnunina, má stofna félagið þegar á þessuni fundi, án frekari undirbúnings.
61. gr.
1. Nú verður félagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn kjósa
nefnd, er búi málið undir annan fund. Nefndin skal semja frumvörp til samþvkktar og arðskrár fyrir félagið samkv. 63. og 64. gr. Leita skal og nefndin
álits sérfróðra manna um þau deiluatriði, sem upp kunna að hafa komið á
fundinum og að öðru leyti afla þeirra gagna, seni fundurinn óskar eða nauðsvnleg þykja.
2. Þegar nefndin hefir samið frumvörp til samþykktar og arðskrár, skulu þau
ásamt öðrum skjölum, sem félagsstofnunina varða, lögð fram á hentugum
stað til sýnis fyrirhuguðum félagsmönnum. Skal auglýsa framlagningu skjalahna nieð þeini liætti, er þar tiðkast í héraði um birtingu auglýsinga, sem
varða alnienning. Skulu skjölin liggja franimi til sýnis að minnsta kosti 2
vikna tíma.
62. gr.

Þegar lokið er undirbúningi samkv. 61. gr. skal nefndin boða til annars
fundar samkv. 59. gr. A fundinuni skal enn ræða félagsstofnunina og taka ákvörðun um liana. Ef % þeirra manna, sem boða skal á fund samkv. 59. gr. eða
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umboðsmenn þeirra samþykkja félagsstofnunina, skal ölluni liinuin, seni boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast félagar.
63. gr.

1. Xú er stofnun félagsins löglega ákveðin, og skal þá gera samþykkt fyrir félagið þegar á stofnfundi eða öðruni fundi, boðuðuni á sama hátt. Uin samþvkktina ræður afl atkvæða, svo og um önnur félagsmálefni, nema öðruvisi
sé um mælt í samþykkt. Hver félagsmaður befir eitt atkvæði í félagsmálum.
2. 1 samþykkt félags skulu vera ákvæði um:
a. Xafn félags, heimilisfang og varnarþing.
b. Félagssvæði. Skulu þar taldar, svo að eigi verði um villzt, þær jarðir, sem
þátt taka í félagsskapnum.
c. Verkefni félags.
d. Skipun og starfssvið félagsstjórnar.
e. Fundahöld.
f. Reikninga félags og endurskoðun.
g. Hvernig fara skuli um afla félagsins eða arð og um greiðslur kostnaðar þess,
er leiðir af starfsemi félagsins.
h. Sektir fyrir brot á samþykkt félags.
i. Hvernig samþykkt félagsins verði breytt.
j. Hvernig fara skuli um félagsslit.
64. gr.

1. A stofnfundi eða öðrum fundi, boðuðum á sama bátt, skal gera skrá, er sýni
hluta þann af veiði eða arði af veiði, sem koma eigi í lilut bverrar jarðar
eða jarðarhluta, er veiðiréttur fylgir i vatni eða vötnum á félagssvæðinu.
Veiðinni eða arði af benni skal jafna niður eftir veiðimagni eða áætluðu veiðimagni jarðanna, og skal skráin gerð með bliðsjón af veiðiskýrshun undanfarinna 10 ára, ef til eru.
2. Xú verða menn ekki ásáttir um arðskrá, og skal þá mat ráða samkv. 67. gr.
3. Arðskrá skal lögð undir samþykki fundarins, og er bún því aðeins samþykkt,
að bún Iiljóti % atkvæða félagsmanna.
65. gr.

Kostnað, er leiðir af starfsemi félagsins, skulu félagsmenn greiða í sama
blutfalli og þeir taka arð.
66. gr.

Samþykkt og arðskrá skal félagsstjórnin senda ráðberra til staðfestingar.
Ef samþykkt og arðskrá þykja eigi þannig úr garði gerðar, að staðfesta megi
þær, sendir ráðherra þær aftur til félagsstjórnarinnar með athugasemdum um
það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir bann bvorttveggja. svo og þegar það befir
lagað verið, er ábótavant þótti, enda mæli veiðimálastjóri og veiðiniálanefnd með
staðfestingu. Aldrei má samþykkt brjóta i bág við réttarákvæði. almennar grundvallarreglur laga né réttindi einstakra inanna.
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67, gr<
1. Þegar veiðifélag hefir verið stofnað ineð löglegum hætti, skal hverjum nianni
óheimilt að veiða í vötnum á félagssvæðinu, nema hann hafi samþykki félagsst j órnarinnar.
2. í samþykkt félags iná setja ákvæði, er banna félagsniönnum og öðrum þeim,
sem á félagssvæðinu búa, að hafa mcð höndum ádráttarnet, nema þeir geti
sannað, að nota eigi þau til veiða í vatni utan félagssvæðis.
3. Ákvæði 1. málsgreinar skulu eigi taka til þeirra, sem fengið liafa veiðiskirteini samkv. 20. gr.
68. gr.

1. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimálanefndar, veitt veiðifélagi undanþágu frá ákvæðum 27., 28. og 30. gr. laga
þessara um lengd fastra veiðivéla út í vatn.
2. Undanþága, slik er ræðir um í 1. málsgr., skal aðeins gilda fyrir félagssvæði
þess félags, sem hún er veitt. Má því aðeins veita liana, að fiskrækt sé starfrækt í vatni eða vötnuni á félagssvæðinu, og skal hún hundin þeim skilyrðum, að eigi sé nema ein veiðivél notuð á öllu félagssvæðinu og engin önnur
veiði sé stunduð þar. Ef ástæða þykir til, má og hinda undanþáguna skilyrðum um eftirlit samkv. 77. gr.
69. gr.

1. Nú verða ábúandaskipti á jörð á félagssvæði, og er þá hinum nýja ábúanda
skylt að gerast félagi í stað hins og taka að sér skuldbindingar lians við félagið.
2. Skylt er félagi, þá er ábúandi fer frá jörð á félagssvæði, að svara honum út
þeim liluta, er hann kann að eiga i eignum félagsins.
3. Ef ekki semst um skuldhindingar eða eignarhluta samkv. 1. og 2. málsgr.,
skal mat skera úr ágreiningi.
70. gr.

1. Nú vill fiskræktarfélag taka upp félagsveiði eða veiðifélag fiskrækt, og er það
þá heimilt, ef fullnægt er skilyrðum laga þessara um stofnun fiskræktarfélags eða veiðifélags, eftir því sem við á.
2. Nú vilja menn stofna félag um fiskrækt og félagsveiði, og er það heimilt.
ef fullnægt er skilyrðum laga þessara um hæði fiskræktar- og veiðifélög.

X. KAFLI.
Um ófriðun sels.
71. gr.
1. Hverjum nianni er heimilt að skjóta eða styggja sel í veiðivölnum, svo og í ósum þeirra, ef eigi er öðruvisi mælt fyrir í lögum.
2. A Hvammsfirði skal svæði, er liggur fyrir innan línu úr ytri
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enda Skoravikurmúla í Hólmlátursborgir vera undanþegið banni
selaskotum og uppidrápi.

gegn

72. gr.

1. Nú eru friðlýst selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða nær
árósi, er lax eða göngusilungur gengur í, en 7 km., og skulu þau þá ófriðuð,
enda verði talið við matsgerð, að arður af laxveiði eða göngusilungs í ánni sé
meiri en arður af selveiðinni.
2. Nú eru friðlýst selalátur eða selalagnir i veiðivatni eða svo
nærri ósum ár, sem segir í 1. málsgrein, en lax- og silungsveiði í vatninu
er metin minna virði en selveiðin, og getur þá ráðherra, eftir tillögum
veiðimálastjóra, levft að þau séu ófriðuð, enda hafi fiskrækt verið stunduð við vatnið svo lengi og með þeim árangri, að matsgerð telji þess
fulla von, að laxveiði eða göngusilungs í vatninu verði arðsamari en selveiðin.
73. gr.
1. Fyrir missi selveiðinvtja þeirra, er ræðir um í 72. gr., skulu koma
fullar bætur.
2. Bætur þessar greiði eigendur laxveiði eða göngusilungs í fiskihverfinu. Skulu bæturnar vera árgjald og ákveðnar i eitt skipti fyrir öll,
sbr. þó 4. málsgr. Bæturnar greiði veiðieigendur að tiltölu við veiðimagn
hvers um sig á síðasta ári á undan. Jafnar sýslumaður gjaldinu niður og
innheimtir á manntalsþingi, og fylgir þvi lögtaksréttur. Nú er veiðiréttur
leigður samkv. 2. eða 55. gr., og greiðir þá leigutaki bæturnar i stað leigusala.
3. Bætur samkv. 2. málsgr. fvrir missi selveiðanytja á jörðum, sem
eru eign ríkis, kirkju eða sveitarfélaga, greiðast úr ríkissjóði, og falla bætur til ábúenda þeirra jarða niður, er næst verða ábúendaskipti á þeim.
4. Ef lax- eða göngusilungsveiði þeirra jarða, er bætur hljóta samkv. 2. og 3. málsgr., evkst eftir að bvrjað er á ófriðun sels, þá skutu hagsmunir af þeirri aukningu metnir til frádráttar bótunum, enda geri einliver þeirra, er bætur eiga að greiða, kröfu um mat veiðiaukans. Nú er
talið í matsgerð, að lax- eða silungsveiði einhverrar jarðar hafi aukizt svo,
að aukningin gefi eins mikinn arð og selveiðin áður, og skulu þá bætur
fyrir selveiðimissinn falla niður.

XI. KAFLI.

Um stjórn veiðimála og eftirlit.
74. gr.

1. Atvinnumálaráðherra hefir vfirumsjón allra veiðimála.
2. Til aðstoðar ráðherra um stjórn veiðimála eru veiðimálastjóri og
veiðiinálanefnd.
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75. gr.
1. Veiðimálastjóri skal vera kunnáttumaður um veiðimál og vatnalíffræði. Skal hann skipaður af atvinnumálaráðherra til 5 ára í senn og launaður af rikissjóði.
2. Veiðimálastjóri skal hafa þessi störf með höndum:
a. að annast nauðsynlegar rannsóknir vatna og fiska og skrásetningu veiðivatna,
b. að sjá um söfnun á skýrslum um veiði og fiskrækt.
c. að gera eða láta gera uppdrætti að klakstöðvum og fiskvegum og hafa
umsjón með gerð þeirra mannvirkja,
d. að gera tillögur um reglugerðir og önnur ákvæði um friðun eða veiðiskap, sem sett eru samkv. lögum þessum,
e. að veita mönnum leiðbeiningar um veiðimál og vera ráðherra til aðstoðar um allt, sem að þeim lýtur.

76. gr.
1. Veiðimálanefnd skal skipuð 3 mönnum. Atvinnumálaráðherra skipar nefndina, og skal einn nefndarmanna skipaður eftir tillögum Búnaðarfélags íslands, en annar eftir tillögum Fiskifélags Islands, þangað til samband
íslenzkra fiskræktarfélaga kynni að verða stofnað. Skal þá samband þetta,
i stað Búnaðarfélagsins og Fiskifélagsins, gera tillögur um skipun tveggja
manna í nefndina.
2. Veiðimálanefnd tekur ekki kaup fvrir starfa sinn, en kostnaður við
starf hennar greiðist úr ríkissjóði.
3 Veiðimálanefnd skal vera ráðherra til aðstoðar um veiðimál. Getur
hún gert tillögur urn allt, er að veiðimálum lýtur. Samþykkis veiðimálanefndar
skal leitað til setningar reglugerða og annara ákvæða um friðun eða veiðiskap, þar sem svo er fyrir mælt í lögum þessum.
77. gr.
1. Báðherra skipar eftirlitsmenn við veiðivötn, svo marga og við þau
vötn, er nauðsynlegt þykir. Um tölu þeirra og skipun skal farið eftir tillögum
veiðimálastjóra.
2. Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á þvi, að veiði i umdæmi
þeirra sé stunduð ineð löglegum hætti. Þeir skulu safna veiðiskýrslum, hver i
sinu umdæmi, og gefa veiðimálastjóra þær upplýsingar um veiði og veiðivötn,
er hann kann að óska. Þeir skulu gera skrár vfir fastar veiðivélar, lagnir og
drætti í umdæmi sínu og sjá um merkingu veiðarfæra. Nánari ákvæði um starfsemi þeirra skulu sett í endindisbréf, er veiðimálastjóri gefur þeim.
3. Veiðimálastjóri gefur út skirteini handa eftirlitsmönnum.
4. Eftirlitsmenn skulu hafa vald til að taka upp úr veiðivatni ólögleg
veiðitæki, eða veiðitæki, sem notuð eru á ólevfilegum tima eða á þeim stöðum, þar sem eigi má nota þau.
Alþt. 1932. A. (45. loggjafarþing).
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78. gr.
Veiðimálastjóri semur við eftirlitsmenn um kaup þeirra. Kaupið greiðist
úr sýslusjóði og endurgreiðist sýslusjóði af veiðieigendum að tiltölu við veiðimagn hvers þeirra um sig undanfarið ár. Sýslunefnd jafnar gjaldinu niður,
og má taka það lögtaki.

XII. KAFLI.
Um styrkveitingar til fiskræktar.
79. gr.
1 Nú byggir fiskræktarfélag klakstöð, og skal þá veita þvi styrk úr
ríkissjóði, er nemi kr. 1,50 fyrir hvert metið dagsverk við byggingu stöðvarinnar.
2. Nú gerir fiskræktarfélag fiskveg eða aðrar framkvæmdir til að greiða
fyrir fiskför um vatn, og skal þá veita félaginu stvrk úr ríkissjóði, er nemi %
kostnaðar við verkið.
3. Nú þykir eigi ráðlegt að stofna fiskræktarfélag í fiskihverfi, vegna
þess hve lítið fiskihverfið er eða af öðrum ástæðum, en veiðieigendur í hverfinu, einn eða fleiri, gera mannvirki slík sem ræðir um í 1. og 2. málsgr., og má
þá veita þeim styrk til þess úr ríkissjóði, jafnháan og ákveðið er í 1. og 2.
málsgrein.
80. gr.
Nú er fiskrækt hafin í fiskihverfi, er áður var veiðilaust, og skal þá
veita stvrk úr ríkissjóði, er nemi allt að kr. 3,00 á hvert þúsund seiða, sem
flutt eru í vatnið.
81. gr.
1. Styrkur sá, er ræðir um í 79. og 80. gr., skal því aðeins veittur, að veiðimálastjóri mæli með styrkbeiðni, enda hafi hann samþykkt tilhögun mannvirkja þeirra, er styrkur er veittur til, og þau gerð undir eftirliti hans.
2. Nú er styrkur veittur úr ríkissjóði til að gera klakstöð, og skal ráðherra þá heimilt að ákveða hámarksverð á seiðum, sem seld eru frá klakstöðinni.
82. gr.
Veita má lán úr ræktunarsjóði til framkvæmda þeirra, sem getið er í
79. og 80. gr. Lánstiminn má vera allt að 10 ár, og mega lánin vera afhorgunarlaus fyrstu 5 árin. Lánsupphæðin má vera allt að % kostnaðar við framkvæmd verksins. Nú er fiskræktarfélag lántakandi, og má þá veita lán gegn
sameiginlegri ábvrgð félagsmanna.
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XIII. KAFLI.
Um matsgerðir og skaðabætar.
83. gr.
1. Nú greinir menn á um takmörk óss eða leiru, um það hvar aðalstraumlina ár sé eða hvað teljast skuli kvísl, og skal þá skera úr þeim ágreiningi með matsgerð.
2. Matsgerðir samkv. 1. málsgr. og aðrar matsgerðir, sem rætt er um
i lögum þessum, skulu framkvæma 2 menn, sem dómkvaddir eru af héraðsdómara í því umdæmi, er vatn það, er ágreiningurinn rís af, er i. Nú er um
merkivatn milli lögsagnarumdæma að ræða, og ákveður þá ráðherra, í hverju
lögsagnarumdæmanna matsmenn skuli dómkvaddir.
3. Mati má skjóta til yfirmats innan 6 vikna frá lokum matsgerðar. Yfirmat framkvæma 3 menn, dómkvaddir með þeim liætti, sem segir í 2. málsgr.
4. Matsmenn ákveða kostnað við mat og skiptingu hans á aðila.
5. Rétt er matsmönnum að kveðja kUnnáttumenn sér til aðstoðar, ef
þörf þykir, og telst kostnaður af því til matskostnaðar.
84. gr.
Um ákvörðun upphæðar bóta eða endurgjalds, er greiða skal samkv.
lögum þessum, skal matsnefnd fara eftir því, sem segir í lögum um framkvæmd eignarnáms. Um greiðslu bóta eða endurgjalds fari einnig eftir
þeim iögum.

XIV. KAFLI.
Refsiákvæði og réttarfar.
85. gr.
1. Ef maður veiðir ólofað í veiðivatni annars manns, varðar það sektum, allt að 1000 kr. Sá, er misgert var við, skal fá allt veiðifang eða andvirði
þess, auk bóta fyrir annað tjón, er hann kann að hafa orðið fyrir.
2. Nú hittist maður með veiðarfæri við veiðivatn annars manns fyrir
utan venjulega vegi? og skal þá sekta hann sem hann væri sekur um ólöglega veiði, nema sannað sé, að hann hafi haft þar lögmætt erindi.
86. gr.
Sektum frá 100 kr. og allt að 1000 kr. varðar, ef maður gerist brotlegur gegn lögum þessum eða reglum, sem samkvæmt þeim eru settar, þannig,
a. að hann veiði á þeim tíma eða þeim stöðum, er veiði er bönnuð,
b. að hann notar veiðitæki eða veiðiaðferðir, sem bannað er að nota, samanb. þó 87. gr., eða fylgir ekki settum reglum um tilhögun veiðitækja
eða um aðferð við veiði.
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c. að hann veiðir fisk, sem minni er en svo, að leyfð sé veiði hans, eða
sleppir eigi í vatn veiddum fiski, er skylt er að sleppa.
d. að hann brýtur ákvæði 21. gr. eða 32. gr. eða
e. að hann spillir fiskvegi eða tálmar á ólögmætan hátt fiskför um vatn.
87. gr.
Nú notar maður sprengiefni, eitruð efni eða deyfandi við veiði, og
varðar það fangelsi eða sektum, ekki lægri en 500 kr.
88. gr.
Önnur brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar eru samkvæmt
þeim, varða sektum allt að 500 kr.
89. gr.
Brot þau, er ræðir um í 85. gr., a—h-liðum 86. gr. og 87. gr., teljast
fullframin jafnskjótt og veiðarfærin eru komin í vatn.
90. gr.
ólögleg veiðitæki, svo og veiðitæki, sem notuð eru með ólöglegum hættL
skulu upptæk gerð.
91- gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum, svo og andvirði upptækra veiðitækja,
renna í sýslusjóð, þar sem brot er framið. Nú er brot framið í fleiri sýslum
en einni, og skiptist þá sekt og andvirði upptækra veiðitækja að jöfnu milli
sýslusjóðanna.
92. gr.
1. Mál út af brotum samkv. 85. gr. skulu rekin sem einkalögreglumál,
og á sá sókn sakar, sem misgert er við.
2. Önnur mál til refsingar fvrir brot á lögum þessum eða á reglum,
sem settar eru samkvæmt þeim, skulu rekin sem almenn lögreglumál.
XV. KAFLI.
Niðurlagsákvæði.
93. gr.
Lög þessi.öðlast gildi 1. janúar 1933, og ganga þá eftirfarandi lagaákvæði úr gildi:
Lög nr. 5, 19. febr. 1886, um friðun á laxi.
Lög nr. 55, 30. júlí 1909, um samþvkktir um friðun silungs og veiðiaðferðir í vötnum.
I.ög nr. 24, 22. okt. 1912, um samþykktir um ófriðun og eyðing sels úr
veiðiám.
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XIII. kafli vatnalaga, nr. 15, 20. júní 1923.
2. málsgr. 1. gr. laga nr. 30, 27. júní 1925, um selaskot á Breiðafirði
og uppidráp.
Lög nr. 6 14. júní 1929, um fiskiræktarfélög.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Frumvarpið er samhljóða frumvarpi þvi um sama efni, sem lagt var fyrir
vetrarþingið 1931, nema hvað upp í það hafa verið teknar nú hreytingartillögur
þáverandi flutningsmanns þess. (Sjá Alþt. 1931, A. þskj. 56 og 247).

8. Frumvarp
til laga um erfðaleigulönd í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1- gr.
Erfðaleigulönd samkvæmt lögum þessum eru þau lönd, sem leigð eru
íbúum kaupstaða, kauptúna eða sjávarþorpa, eða verzlunar- eða iðnaðarþorpa
i sveitum lil landbúnaðar, enda geti réttur leigutaka gengið að erfðum og leigutaka heimilt að framselja liann sem aðra eigu sina.
2. gr.
Nú á kaupstaður eða annað sveitarfélag, sem kauptún eða sjávarþorp,
iðnaðar- eða verzlunarþorp er í, land, sem hæft er til ræktunar og eigi eru líkur
til, að halda þurfi á til húsalóða i náinni framtið, og skal það þá selt á erfðaleigu þeim íbúum bæjar- eða sveitarfélagsins, er þess óska, samkvæmt þeim
reglum, sein settar eru i lögum þessum.
3. gr.
Nú liggur þjóðjörð eða kirkjujörð að kaupstað, kauptúni eða þorpi, og
gilda þá ákvæði 2. gr. um þá jörð, ef hæjar- eða sveitarstjórn krefst þess, enda
hafi sveitarfélagið eigi til uniráða annað ræktanlegt land, er nægi þörfum sveitarmanna á erfðaleigulöndjim, og eigi sé að niun óhaganlegra til afnota fyrir þá.
4. gr.
Nú verður þörfum íbúa kaupstaðarins, kauptúns eða þorps á löndum til
erfðaleigu eigi fullnægt með þeim hætti, er segir í 2. og 3. gr.. og er þá sveitarstjórn heimilt að taka eignarnámi til þessara þarfa óræktað land af landi þeirra
jarða, er næstar liggja kaupstaðnum, kauptúninu eða þorpinu, gegn fullu endur-
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gjaldi. Vilji sveitarstjórn eigi gangast fyrir eignarnámi lands í þessu skyni, er
landræktarfélagi heimilt eignarnámið.
Uni eignarnám þetta fer eftir almennum lögum um framkvæmd eignarnáms.
5. gr.
Búnaðarfélag Islands skal sjá um, að gerður sé skipulagsuppdráttur af
löndum þeim, er ætluð eru til erfðaleigu samkvæmt 2.—4. gr., svo og áætlun
um framræslu landsins, vegagerð um það og skiptingu þess í skákir. Skiptingu landsins í skákir skal haga þannig, að lagning vega, vatnsæða, rafmagnstauga o. þ. h. um það verði sem kostnaðarminnst. Skákir, sem a'tlaðar eru
aðallega til grasræktar, skulu eigi vera minni en 2 ha. og skákir, sem einkum
eru ætlaðar til garðyrkju eða alifuglaræktar, mega eigi vera minni en 3000 m2.
Uppdrætti þessa og áætlanir gerir Búnaðarfélag fslands hlutaðeigandi
bæjar- eða sveitarstjórn eða landræktarfélagi að kostnaðarlausu og lætur þeim
í té eitt eintak af þeim. Eftir þeim skal farið um úthlutun lands og mannvirkjagerð á því, og má eigi frá þeim víkja, nema samþykki Búnaðarfélags fslands
komi til.
Leita skal umsagnar skipulagsnefndar, svo og hlutaðeigandi bæjar- eða
sveitarstjórnar, um skipulagsuppdrætti þessa og áætlanir áður en gengið er
frá þeim til fullnustu.
6. gr.

Kostnaður við vegagerð um lönd bæjar- eða sveitarfélags, er ætluð eru
til erfðaleigu, svo og við framræslu þeirra, greiðist úr hlutaðeigandi bæjareða sveitarsjóði. Nú á landræktarfélag slíkt land, og fer þá um greiðslu þessa
kostnaðar eftir því, sem segir i samþykktum félagsins.
7. gr.

Nú er land látið af hendi til erfðaleigu, og skal þá gerður um leiguna
skriflegur samningur. í samningnum skal vera ítarleg lýsing á landinu. stærð
þess og ummerkjun. Samningi þessum skal þinglýsa, og er hann heimild leigutaka fyrir landinu.
8. gr.
Leigan er óuppsegjanleg af hálfu leigusala. Leigutaki getur sagt upp
leigunni hvenær sem er, með 6 mánaða fresti til næstu áramóta. Taka skal
fram í samningnum, að leigutaka sé heimilt að selja, veðsetja og afhenda með
öðrum hætti leigurétt sinn, svo og að réttur hans skuli falla i erfð eftir hann
sem aðrar eignir hans.
9. gr.
Leigutaka eru heimil öll afnot landsins til landbúnaðar. Svo er honum
heimilt að byggja á landinu íbúðarhús fyrir fjölskyldu sína, svo og útihús þau
og peningshús, er nauðsvnleg eru vegna búskapar þess, er hann rekur á landinu.
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lð- SrLeigutaka er skylt að rækta landið, þannig og innan þeirra tímatakniarka,
sem sett eru í saniningnum, og halda því siðan i rækt. Xú er ræktun eigi lokið
svo fljótt sem ákveðið er í saniningi. eða land fer síðar í órækt, og fellur þá
leigurétturinn niður.
11- gr.
Leigutaki skal gjalda árlega 5'i af matsverði landsins í leigu. Skal leigan
goldin í peningum 31. desember ár hvert. Leiguréttur leigutaka og mannvirki
þau, er hann á á landinu, standa að lögveði fyrir leigiumi. Leigan reiknast af
matsverði landsins eins og það var þegar landið var látið af hendi til erfðaleigu.
Verðið skal ákveðið með mati óvilhallra dómkvaddra manna. Xú verða síðar
breytingar á verðgildi peninga, og skal þá hvorum aðila um sig heimilt að
krefjast þess, að inatsverðið og leigan sé fært til þess verðgildis, er þá er. Sé
óræktað land látið af hendi, greiðist engin leiga þann ræktunartíma, sem ákveðinn er í samningnum.
12. gr.
Leigulaka skal jafnan skylt að láta af hendi meira eða minna af landi
sínu, ef almenningsþörf krefst þess, svo og að láta af hendi iand til byggingarlóða eftir tilvísun bæjar- eða sveitarstjórnar, ef leigulandið er eign hæjar- eða
sveitarfélags. Bætur til leigutaka fyrir land, seni þannig er af liendi látið, skulu
miðaðar við sannvirði landsins til landbúnaðar.
13. gr.
Xú gengur leiguland kaupum og sölum, og skal þá jafnan bjóða leigusala forkaupsrétt. Xú er vanrækt að bjóða forkaupsréttinn, og á þá leigusali
rétt á því, að gerningur sá, sem í bága fer við forkaupsrétt hans, sé ógildur
metinn gagnvart honum, og á hann rétt á að ganga inn i kaupin, enda sé lögsókn til þess hafin innan árs frá því hann fékk vitneskju um misfelluna og
málinu fram haldið með hæfilegum hraða.
14. gr.
Akvæði 7.—12. gr. gilda einnig um erfðaleigu á öðrum löndum en þeini,
sem ræðir um í 2. og 4. gr.
15. gr.
Ræktunarsjóði skal heimilt að lána fé til ræklunar á erfðaleigulöndum
með sömu kjörum og til annarar ræktunar, og gegn vcði í landinu. Til veðs
skal leiguland metið sem sjálfseign.
16. gr.
Leigutakar erfðaleigulanda skulu njóta styrks til ræktunar og bygginga
á erfðaleigulöndum sem búendur á öðrum bændahýlum.
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17. gr.
Rétt er leigutökum erfðaleigulanda að stofna með sér félagsskap, er nefnist landræktarfélag, til þess að afla félagsmönnum sinum leigulanda og vinna
að ræktun landanna í samlögum. Samþykktir landræktarfélaga skulu staðfestar
af atvinnumálaráðunevtinu. Landræktarfélögum skal vera heimilt að taka land
eignarnámi samkvæmt 4. gr„ svo og að taka lán til landkaupa eða ræktunar,
álialda- eða áhurðarkaupa og annara félagsþarfa, gegn sameiginlegri ábyrgð
félagsmanna og veði í leigulöndum þeirra. Gjöld félagsmanna í félagsþarfir
skulu tryggð með lögveði í leigurétti félagsmanna og mannvirkjum þeim. er
þeir eiga á leigulöndum sínum.
18. gr.
Atvinnumálaráðunevtið hefir yfirumsjón allra erfðaleigumála i landinu
og felur sérstökum manni eftirlit með þeim. Eftirlitsmaður tekur laun úr ríkissjóði eftir samningi við atvinnumálaráðherra.
19. gr.
Eftirlitsmaður skal skrásetja öll erfðaleigulönd í landinu. í skránni skal
tilgreina stærð landsins, ásigkomulag þess og matsverð, nafn leigutaka og leigusala, leigumála og annað það, er þörf þykir að tilgreina. Leigutökum og leigusölum skal skylt að lála í té allar upplýsingar, er með þarf vegna skrásetningar landanna.
20. gr.
Eftirlitsmaður skal skyldur til að veita leiðheiningar um val, útmælingu
og ræktun erfðaleigulands. Afhending lands til erfðaleigu samkvæmt 3. gr. og
eignarnám lands samkvæmt 4. gr. skal því aðeins fram fara, að eftirlitsmaður
mæli með þvi. Umsagnar eftirlitsmanns skal jafnan leitað um skipulagsuppdrætti þá og áætlanir, sem getur um í 5. gr„ svo og um samþykktir landræktarfélaga, áður en þær eru staðfestar.
21. gr.
...
,
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 10 til 500 krónum. Með mál
út af brotum gegn lögunum skal farið sem með almenn lögreglumál.
22. gr.
Með lögum þessum er 6. kafli jarðræktarlaga nr. 43, 20. júni 1923, úr
gildi numinn.
23. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samhljóða frumvarpi, sem borið var fram á liiuu reglulega Alþingi veturinn 1931 af hálfu þingmanna, er áttu sæti i milliþinganefnd í
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landbúnaðarmálum, en varð þá eigi að lögum. Þar sem stjórnin litur svo á,
að bót myndi að því að fá nokkru fyllri lagasetningu um þau mál, sem frunivarp þetta fjallar um, en þá sem felst í VI. kafla jarðræktarlaganna, hefir hún
talið rétt að bera frumvarp þetta aftur fram nú og hefir lienni eigi þótt ástæða
til, að gera á því neinar verulegar breytingar. Þykir eigi ástæða til að fjölyrða
um innihald þess, en vísast í því efni til greinargerðar þeirrar, er fylgdi frumvarpinu á téðu þingi 1931, sem prentað er i A-deild Alþingistíðindanna 1931,
bls. 462—464.

9. Frumvarp
til laga um brúargerðir.
.

(Lagt fyrir Alþingi 1932).

1. gr.
Landstjórninni er heimilt að láta framkvæma, eftir þvi sem fé er veitt i
fjárlögum og önnur atvik og ástæður leyfa, bvggingu brúa þeirra, sem 2. gr.
ákveður.
Bygging brúnna framkvæmist eftir þeirri röð, er landstjórninni með
ráðum vegamálastjóra þykir rétt.
Allar brýr, er gerðar verða samkvæmt lögum þessum, skulu gerðar úr
varanlegu efni, svo sem járni eða járnbentri steinstevpu.
2. gr.
Brýr þær, er landsstjórninni heimilast að láta gera, eru yfir vatnsföll þau,
sem hér greinir:
A. Brýr yfir 10 metra haf og lengri:
I. Nýjar brýr á þjóðvegum:
a. Vesturland.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laxá í Kjós.
Brynjudalsá í Kjós.
Botnsá í Hvalfjarðarbotni.
Geitabergsá i Svínadal.
Suðurá í Dalasýslu.
Reykjadalsá í Dalasýslu hjá Fellsenda.
Múlaá í Barðastrandasýslu.
Bæjará í Barðastrandasýslu.
Víkurá i Strandasýslu.
Ósá i Strandasýslu.

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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11.
12.
13.
14.
15.

Grjótá í Strandasýslu.
Staðará í Strandasýslu.
Miðaldalsá í Strandasýslu.
Laxá á Laxárdalsheiði.
Kaldakvísl á Stykkishólmsvegi.
b. Norðurland.

1. Kaldakvísl á Tjörnesi.
2. Svalbarðsá í Þistilfirði.
c. Austurland.

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

Vestradalsá í Vopnafirði.
Skjalþingsstaðaá í Vopnafirði.
Finnafjarðará i Skeggjastaðahreppi.
Saurbæjará í Skeggjastaðahreppi.
Bakkaá í Skeggjastaðahreppi.
Fossá i Jökulsárhlíð.
Reiðhólskvísl i Jökulsárhlíð.
Selfljót í Hjaltastaðaþinghá.
Breiðdalsá.
Berufjarðará.
Fossá í Berufirði.
Búlandsá í Berufirði.
Geithellaá í Álftafirði.
Hofsá í Álftafirði.
Selá í Álftafirði.
d. Suðurland.

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

Litla-Laxá í Hreppum.
Laugará hjá Geysi.
Rimhúsaáll undir Eyjafjöllum.
Miðskálaá undir Eyjafjöllum.
Holtsá undir Eyjafjöllum.
Laugará undir Eyjafjöllum.
Skógaá undir Eyjafjöllum.
Holtsá í Mýrdal.
Klifandi og Hafursá í Mýrdal.
Hvammsá i Mýrdal.
Kerlingadalsá í Mýrdal.
Illagil á Höfðabrekkuheiði í Mýrdal.
Múlakvísl hjá Selfjalli.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Skálm á Mýrdalssandi.
Breiðabalakvísl á Síðu.
Hörgsá á Síðu.
Eldvatn á Síðu.
Brúará í Fljótshverfi.
Laxá í Fljótshverfi.
Djúpá í Fljótshverfi.
Kolgríma í Suðursveit.
Heinabergsvötn.
Bergá í Hornafirði.

II. Endurbygging trébrúa á þjóðvegum.
a. Vesturland.

Álftá á Stvkkishólmsvegi.
b. Norðurland.

1.
2.
3.
4.

Grafará í Skagafirði hjá Hofsósi.
Glerá hjá Akureyri.
Skjálfandafljót, vesturkvísl.
Klapparós á Kópaskersvegi.
c. Austurland.

1.
2.
3.
4.
5.

Böðvarsdalsá í Vopnafirði.
Kaldakvísl á Fagradalsbraut.
Fagradalsá á Fagradalsbraut.
Geithúsaá á Fagradalsbraut.
Búðará á Fagradalsbraut.
d. Suðurland.

Brúará á Gevsisvegi.
III. Nýjar brýr yfir stórvotn á öðrum vegum en þjóðvegum.

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

Hvítá hjá Húsafelli.
Vatnsdalsá í Vatnsdal framanverðum.
Blanda hjá Löngumýri.
Eyjafjarðará á Stíflu.
Fnjóská í framanverðum Fnjóskadal.
Skjálfandafljót í Köldukinn.
Jökulsá á Fjöllum hjá Grímsstöðum.

10
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jökulsá á Dal hjá Hjarðarhaga.
Lagarfljót hjá Lagarfossi.
Jökulsá í Fljótsdal.
Hvítá í Árnessýslu norðan Bláfells.
Hvítá i Arnessýslu hjá Iðu.
Þjórsá hjá Þjórsárholti.
IV. Aðrar brýr.

Um fjárveitingar til nýrra hrúa og endurbyggingar trébrúa á öðrum vegum en þjóðvegum skal fara sem hér segir:
a. Brýr á fjallvegum gerist að öllu fvrir fé úr rikissjóði.
b. Brýr á sýsluvegum má kosta að % hlutum úr ríkissjóði gegn % hluta annarsstaðar frá. Þó má tillag rikissjóðs til hrúargerða, er kosta yfir 8 þús.
kr. vera hærra, sem hér segir:
1. Til brúargerða, sem kosta frá 8—16 þús. kr. smáhækkandi í jöfnu hlutfalli úr % hlutum í % hluta.
2. Til brúargerða, sem kosta vfir 16 þús. kr. 34 lilutar kostnaðar.
c. Brýr á öðrum vegum má kosta að helmingi af rikissjóði, gegn því, sem á
vantar, annarsstaðar frá.
B. Brýr yfir 4 metra haf eða lengra, allt að 10 metra.

Á þjóðvegum og fjallvegum skal greiða kostnað við slíkar brýr að öllu
úr rikissjóði.
Á öðrum vegum má greiða allt að helmingi kostnaðar úr rikissjóði, gegn
framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti.
C. Brýr yfir styttra en 4 metra haf.

Kostnað við slikar brýr skal telja með kostnaði við veg þann, sem
brúin er á.
3. gr.
Viðhald brúa, sem gerðar verða samkvæmt 2. gr., skal telja með viðhaldskostnaði þess vegar, sem brúin er á. Þó skal greiða úr ríkissjóði viðhaldskoStnað þeirra brúa, sem taldar eru í III. kafla.
4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 62, 20. nóv. 1919, um brúargerðir.
5- gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp um sama efni og þetta var lagt fvrir hið reglulega Alþingi
1931, en náði þá ekki samþykki þingsins. Er það því að nýju lagt fyrir þingið með nokkrum breytingum. Er aðalbrevtingin sú, að hækkað er tillag ríkissjóðs til brúargerða á sýsluvegum, er kosta vfir 10 þús. kr„ i allt að % hluta.
Þykir ekki ástæða til neinna sérstakra athugasemda út af þeim, en visast annars
um frumvarpið til greinargerðar vegamálastjórans, sem fylgdi frumvarpinu á
þinginu 1931 og sem prentuð er í A-deild Alþingistíðindanna fvrir það ár á
bls. 176—198.
'

10. Frumvarp
til laga um Brunabótafélag íslands.
(Lagt fvrir Alþingi 1932).
1- grBrunabótafélag íslands, stofnað með lögum 3. nóv. 1915, er gagnkvæmt
ábyrgðarfélag með ábyrgð ríkissjóðs fvrir allt að 800000 krónum og ábvrgð vátrvggjenda eftir því, sem lög þessi ákveða.
2. gr.
Félagið tekur að sér eldsvoðatryggingar á húseignum utan Beykjavíkur,
og í Reykjavík ef um semst, og á lausafé, allt eftir þeim nánari ákvæðum, sem
lög þessi og reglugerðir setja.
3. gr.
Skylduábyrgð til félagsins hvilir á öllum húseignum í kaupstöðum og
kauptúnum, þar með talin hús i smíðum, hvort sem þau eru eign einstakra
manna, félaga eða opinberar eignir. Sömuleiðis hvílir skyldutrygging til félagsins á öllum íbúðarhúsum utan kaupstaða og kauptúna úr hverju efni, sem þau
eru hyggð, svo og geymsluhúsum, sem þeim eru áföst þannig, að þau megi teljast vera í sameiginlegri brunahættu við íbúðarhúsin. Ennfremur á kirkjum,
skólahúsum og samkomuhúsum.
4. gr.
Heimilt er félaginu að taka eldsvoðaábyrgð á öllum öðrum húsum í sveitum, svo sem gripahúsum og hlöðum; sömuleiðis er félaginu heimilt að taka i
ábyrgð hvar sem er á landinu, hverskonar lausafé, þar með taldar verzlunarvörur, skip eða báta á landi eða í höfn.

110

Pingskjal 10

5. gr.
Vátryggingarupphæð húsa ákveðst með virðingargerð, og vátryggir félagið alla virðingarupphæðina, þó má tryggja hús í smiðum samkvæmt skýrslu
eiganda. Lausafé skal tekið í ábvrgð eftir skrá, er eigandi semur með áætluðu
sanngjörnu verði munanna.
6. gr.

Tryggingar félagsins skiptast í þrjá flokka og myndast af iðgjöldum til
félagsins þrír tryggingarsjóðir hver fyrir sinn flokk:
1- Trvggingarsjóður af iðgjöldum fyrir hús í skylduábvrgð í kaupstöðum og
kauptúnum, 1. flokkur.
2. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir öll hús í sveitum utan kauptúna. hvort
sem þau eru í skylduábyrgð eða frjálsri tryggingu, 2. flokkur.
3. Trvggingarsjóður af iðgjöldum fvrir lausafé, sem tryggt er í félaginu, 3.
flokkur.
7. gr.
Félagið leitar endurtrvggingar eða samtryggingar (co-assurance) hjá öðrum brunabótafélögum á því er vátryggingar, er félagið tekur að sér, eru hærri en
hér segir:
A. Hús og mannvirki.
1. Steinhús ................................................... kr. 20000.00
2. Timburhús eldvarnarklædd .................... — 15000.00
3. Önnur hús og mannvirki ........................ — 10000.00
B. Lausafé.

1. í steinhúsum ............................................ —
8000.00
2. 1 timburhúsum eldvarnarklæddum ....... —
6000.00
3. 1 öðrum húsum og annað lausafé......... —
4000.00
Á meðan félagið fær ekki endurtrýggingu á lausafé, er þvi ekki skvlt að taka
hærri lausafjártryggingar en að framan segir.
8. gr.
Allir þeir, sem vátryggja í Brunabótafélagi Islands, eru félagsmenn þess.
Félagsmenn ábyrgjast hver i sínum flokki hver gagnvart öðrum, að iðgjaldasjóður þess flokks standi í skilum. Þó nær skuldbinding þessi aðeins til eigna
þeirra, sem vátrvggðar eru í félaginu.
•
Skaðabóta má krefjast af félagsmönnum aðeins á þann hátt að heimt sé
inn aukagjald, er eigi sé hærra nokkurt ár, en helmingur hins árlega iðgjalds,
er tiltekið er i brunaskírteininu.
9. gr.
Bikissjóður ábyrgist með allt að 800000 kr., að félagið uppfvlli skvldur
sinar. Geti félagið eigi af eigin rammleik borgað skaðabætur, er skvlt er að
greiða, leggur ríkissjóður til það er vantar, þó aldrei meira en áðurnefnda
upphæð.
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Ef félagið hefir orðið að leita aðstoðar ríkissjóðs til þess að greiða skaðabætur, skal styrkur sá, er félagið hefir fengið af ríkissjóði, endurgreiðast smátt
og smátt eftir þvi sem efni félagsins levfa. Nú nemur það, er lagt hefir verið
fram af ríkissjóði, meira en 50000 kr., og skal félagið þá gera vátryggjendum að
greiða aukagjöld þannig, að það, sem fram yfir er 50000 kr., endurgreiðist ríkissjóði á 10 árum í seiriasta lagi, ef unnt er, en ávallt skal gæta ákvæða 8. greinar
um stærð aukaiðgjalda.
10. gr.
Vátryggingar á lausafé og húseignum samkTOmt 4. gr. gilda til þess tíma,
sem tiltekið er í vátryggingarskírteini.
Enga tryggingu má fella úr tryggingu fyrir þá sök að iðgjald sé eigi greitt.
11- gr.
Félagið tekur ekki ábyrgð á tjóni, sem orsakast af landskjálfta eða ófriði,
né heldur af tjóni, sem af því leiðir, að vátryggjandi, kona hans eða nánustu erfingjar eru valdir að brunanum af ásettu ráði, eða fyrir stórkostlegt hirðulevsi.
Félagið á auk þess rétt á að draga fjórðung af brunabótum, er vátrvggjandi hefir út af eldsvoðanum verið dæmdur í sekt fyrir brot gegn brunamálalögunum, eða ef hann hefir gengizt undir það sjálfviljugur að greiða slika sekt.
12. gr.
Tjón sem eigi nemur meira en 30 kr. verður eigi bætt, og sé það 200 kr.
eða meira skal draga 30 kr. frá brunabótum. Ef sérstaklega stendur á, má þó
gera undantekningu frá þessum ákvæðum.
Ákvæði greinar þessarar gilda ekki um tjón, er stafa af ráðstöfunum til
að hindra útbreiðslu eldsvoða, sem þegar er kominn upp.
13. gr.
Skaðabætur má eigi greiða af hendi fvrr en lialdin hefir verið réttarrannsókn út af brunanum, þó má félagið gera undantekningu frá þessu ef tjónið
nemur eigi meiru en 500 kr.
14. gr.
Bætur fyrir tjón á húsum má aðeins greiða lil þess að gera við hús, sem
skemmst hefir við bruna, eða endurbvggja á sama stað hús, er brunnið hefir,
eða þar sem félagið, í samráði við byggingarnefndir í kaupstöðum og kauptúnum og hreppsnefndir í sveitum, ákveður, og er félaginu skylt að tryggja það,
áður en brunabæturnar eru greiddar, að þeim sé réttilega varið. Félaginu er
heimilt að veita undanþágu frá byggingarskyldu, samkvæmt ákvæðum fyrri
málsgreinar þessarar greinar, þó svo að 10—20% af brunabótaupphæðinni sé
þá dregið frá, nema að almannahagur heimti að vikið sé frá þessu ákvæði um
frádrátt.
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15. gr.
•
Þegar eignir þær, er tryggðar eru hjá félaginu, eru veSsettar, nær veðrétturinn einnig til brunabótafjárins. Glati veðsetjandi rétti sínum til brunabótanna á veðhafi engu að síður heimtingu á greiðslu þeirra, svo sem með
þarf, til þess að borga kröfuskuld hans með eins árs vöxtum, ef annað veð eða
aðrar eignir véðsetjanda hafa ekki brokkið til.
16. gr.
Tryggingariðgjaldið bvílir á eignum þeim, er trvggðar eru í félaginu, og
gengur í tvö ár fvrir öllum öðrum skuldbindingum, er á þeim liggja, nema
sköttum til ríkissjóðs.
Öll iðgjöld til félagsins, virðingargjöld og skirteinagjöld má heimta með
lögtaki.
17. gr.
Eindagi á öllum iðgjöldum skal vera 15. október. Xú eru eignir vátrvggðar á öðrum tíma, og skal þá ávallt fvrsta vátrvggingartimabilið teljast til 15.
okt. þess, er næstur kemur eftir að vátryggingin bvrjar, nema að vátryggt sé
til skemmri tíma. Öll iðgjöld greiðast fvrirfram fyrir vátrvggingartimabilið.
18. gr.
Nánari ákvæði um verksvið félagsins, virðingar, iðgjöld, endurtrvggingu,
brunatjón og brunabætur, ábyrgð félagsmanna og annað fvrirkomulag á málum
þess, setur rikisstjórnin með reglugerð.
19- gr.
Félagið skal bafa beimili og varnarþing i Revkjavik og stendur undir
umsjón ríkisstjórnarinnar.
20. gr.
Félaginu stjórnar framkvæmdarstjóri, er skipaður er af ríkisstjórninni.
Félagið greiðir laun framkvæmdarstjóra og annan starfrækslukostnað.
21. gr.
Félagið liefir umboðsmenn í kaupstöðum og' kauptúnum, sem eru sérstakur lireppur. í kauptúnum, sem ekki eru sérstakur breppur, getur félagið einnig
baft umboðsmenn, en utan kaupstaða og kauptúna er breppsnefndum skylt að
annast umboðsstörf fyrir félagið, bverri fvrir sinn brepp, gegn tilsvarandi ómakslaunum og umboðsmenn félagsins bafa.
22. gr.
. .
_
Iðgjaldasjóði kaupstaða og kauptúna, sem félagið varðveitir samkv. 7.
gr. laga nr. 54, 3. nóv. 1915, skal varið þannig, að fyrst séu greiddar af sameiginlegum eignum sjóðanna skuldir einstakra sjóða við Brunabótafélag Islands
og það, er hinir einstöku kaupstaðir og kauptún kunna að hafa greitt til að bæta

Pingskjal 10

113

brunatjón umfram iðgjöld, en afgangurinn sé látinn renna í trvggingarsióð
kaupstaða og kauptúna.
Brunabótasjóðir sveitabæja og annara húsa utan kauptúna samkv. 1. gr.
laga nr. 35, 27. júní 1921, og hinn sameiginlegi brunabótasjóður samkv. 18. gr.
sömu laga, skulu mvnda trvggingarsjóði sveitabæja utan kaupstaða og kauptúna að greiddum skuldum hinna einstöku sjóða.
23. gr.
Af tryggingarsjóði kaupstaða og kauptúna skal taka 10 þúsund krónur
og leggja í sérstakan tryggingarsjóð fyrir lausafé, og er það stofnfé lausafjártrvggingarsjóðs.
21. gr.
Brjóti vátryggjandi móti lögum þessum eða reglum þeim og skilyrðum, sem sett eru samkvæmt þeim, varðar það réttindamissi til brunabóta eftir
málavöxtum, svo sem reglugerð nánar tiltekur.
í reglugerð má ákveða sektir fvrir brot á ákvæðum bennar, 10—500 kr.,
er renni i sjóð þann, sem brotið er við.
25. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
26. gr.
Lög þessi öðlast gildi 15. okt. 1932.
Frá sama tíma eru úr gildi felld lög nr. 54, 3. nóv. 1915, um stofnun
Brunabótafélags Islands, og lög nr. 35, 27. júní 1921, um vátrygging sveitabæja
og annara húsa i sveitum utan kauptúna, svo og um lausafjártryggingar.

Atbugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Frumvarp nær samhljóða þessu frv. lá fvrir hinu reglulega Alþingi árið
1930 og aftur 1931, en var þá ekki afgreitt frá þinginu. Er það nú lagt fyrir
þingið að nýju án annara brevtinga en þeirrar, að færðar hafa verið niður hámarksupphæðir lausafjártrvgginga í 7. gr. frumvarpsins í 8000, 6000 og 4000 kr.
úr 12000, 9000 og 6000 kr. Að öðru levti vísast til greinargerða þeirra, sem fylgdu
frumvarpinu á téðum þingum, sem prentaðar eru í A-deild Alþingistíðindanna
1930, bls. 374—381, og 1931, bls. 165—167.

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþingk

15
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11. Frumvarp
til laga um skiptameðferð á búi Sildareinkasölu íslands.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
,
.
L grBú Síldareinkasölu íslands skal tekið til skiptameðferðar. Skiptin framkvæmir skilanefnd tveggja manna, sem atvinnu- og samgöngumálaráðherra
skipar. Skilanefnd kemur í stað stjörnar einkasölunnar, og hefir samskonar
vald og skyldur að því leyti sem við á.
2. gr.
Meðan skiptin standa yfir má livorki taka til greina neina kröfu um gjaldþrotaskipti á búi einkasölunnar, né leggja lögbald eða löggeymslu á eignir hennað eða gera í þeim fjárnám, né aðra fullnustugerð.
3. gr.
Við skiptin skal farið eftir reglum þeim, er gilda við gjaldþrotaskipti
um skuldajöfnuð, um ógildingu gerninga, fjárnáms eða löggeymslu og um skuldaröð. Öðrum ákvæðum skiptalaganna og laganna um gjaldþrotaskipti, þeim er
eigi lúta að sjálfri skiptaaðferðinni, skal beitt eftir því sem unnt er.
4. gr.
Skilanefnd skal heimilt að taka lán, ef þörf gerist, til þess að standast
nauðsynlegar greiðslur meðan á skiptunum stendur, svo sem flutningsgjöld og
annan kostnað við ráðstöfun óseldrar síldar, enda verði þeir, sem slík lán veita,
forgangskröfuhafar í búinu samkvæmt 82. gr. skiptalaganna.
5. gr.
Atvinnumálaráðberra skal heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði
um skiptameðferðina, eftir því sem liinar sérstöku ástæður, sem fyrir hendi
eru, kynnu að gera nauðsynlegt og má í reglugerð þessari víkja frá reglum þeim
og venjum, sem um einkasöluna gilda, eftir því sem hentugt þykir.
Síld sú, sem veidd er eftir 15. nóvember 1931, og sem ekki er þegar í vörzlum einkasölunnar til útflutnings, né hún Iiefir haft meðferð á, nema að því
leyti, að umboðsmenn hennar kvnnu að liafa framkvæmt skoðun á síldinni til
útflutnings, sbr. 14. gr. laga nr. 61, 14. júní 1929, er búi einkasölunnar óviðkomandi. Setur atvinnumálaráðherra reglur um flokkun, mat og merking þeirrar
sildar, eftir þvi sem þurfa þykir. Þó er útflutningur þessarar síldar því aðeins
heimill, að hann komi eigi í bága við hagsmuni bús einkasölunnar i sambandi
við samninga um sölu á síld, sem gerðir bafa verið af einkasölunni áður en lög
þessi öðluðust gildi, og þarf til slíks útflutnings leyfi skilanefndar til 1. mai 1932.
Að þvi er til þeirrar síldar kemur, sem einkasalan hefir til umráða og
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veidd er fyrir miðjan nóvember 1931, koma téð lög, nr. 61, 14. júní 1929, um
einkasölu á útfluttri síld, og reglugerð, sem sett hefir verið samkvæmt þeim,
aðeins til framkvæmda, að svo miklu leyti, sem samrímanlegt er skiptameðferðinni og reglum þeim, sem atvinnumálaráðherra kann að setja um hana.
6. gr.
Kostnaður allur við skiptin, þar á meðal laun skilanefndarmanna, greiðist sem forgangsskuld af eignum húsins, samkvæmt 82. gr. skiptalaganna.
7. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Falla þá jafnframt úr gildi, að öðru
leyti en í 5. gr. segir, lög nr. 61. 14. júni 1929, um einkasölu á útfluttri síld, svo
og lög nr. 60, 9. september 1931, um brevting á þeim lögum.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Um frumvarp þetta sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fvlgiskjalsins hér á eftir.

Fylgiskjal.

BRÁÐABIRGÐALÖG
um
skiptameðferð á búi Síldareinkasölu íslands.

Ver Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Islands og Danmerkur,
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski,
Láenborg og Aldinborg,
Gjörum kunnugt: Atvinnu- og samgöngumálaráðherra Vor hefir tjáð Oss,
að Síldareinkasala íslands hafi orðið fvrir svo miklum óhöppum og tapi á
yfirstandandi ári, að liagur hennar standi nú þannig, að eigi sé annað
fyrirsjáanlegt, en að bú hennar hlvti bráðlega að verða að takast til gjaldþrotaskipta, ef eigi er önnur skipun gerð á um meðferð hennar. Telur
hann óhjákvæmilegt að gera þegar í stað ráðstafanir í þessa átt, þar sem
það sé allmiklum erfiðleikum bundið að skipta búi einkasölunnar með
venjulegri gjaldþrotaskiptameðferð. Þar sem svo er ástatt, sem að framan greinir, teljum Vér brýna nauðsyn bera til þess að gefa út bráðabirðalög um þetta efni samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar frá 18. maí 1920.
Því bjóðum Vér og skipum þannig:
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,
.
L gr’
Bú Síldareinkasölu íslands skal tekið til skiptaineðferðar. Skiptin franikvæmir skilanefnd tveggja manna, sem atvinnu- og samgöngumálaráðherra
skipar. Skilanefnd kemur í stað stjórnar einkasölunnar, og hefir samskonar
vald og skyldur að því levti sem við á.
2. gr.
Meðan skiptin standa vfir má hvorki taka til greina kröfu um gjaldþrotaskipti á búi einkasölunnar, né leggja löghald eða löggeymslu á eignir hennar eða gera í þeim fjárnám, né aðra fullnustugerð.
3- gr.

Við skiptin skal farið eftir reglum þeim, er gilda við gjaldþrotaskipti
um skuldajöfnuð, um ógildingu gerninga, fjárnáms eða löggevmslu og um skuldaröð. Öðrum ákvæðum skiptalaganna og laganna um gjaldþrotaskipti, þeim er
eigi lúta að sjálfri skiptaaðferðinni, skal beitt eftir því sem unnt er.
4. gr.
Skilanefnd skal heimilt að taka lán, ef þörf gerist, til þess að standast
nauðsynlegar greiðslur meðan á skiptunum stendur, svo sem flutningsgjöld og
annan kostnað við ráðstöfun óseldrar síldar, enda verði þeir, sem slík lán veita,
forgangskröfuhafar í húinu samkvæmt 82. gr. skiptalaganna.
5. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði
um skiptameðferðina, eftir þvi sem hinar sérstöku ástæður, sem fyrir hendi
eru, kvnnu að gera nauðsvnlegt og má í reglugerð þessari víkja frá reglum þeim
og venjum, sem um einkasöluna gilda, eftir því sem hentugt þvkir.
Síld sú, sem veidd er eftir 15. nóvember 1931, og sem ekki er þegar í vörzlum einkasölunnar til útflutnings, né hún liefir haft meðferð á, nema að því
levti, að umboðsmenn hennar kynnu að hafa framkvæmt skoðun á sildinni til
útflutnings, sbr. 14. gr. laga nr. 61, 14. júní 1929, er húi einkasölunnar óviðkomandi. Setur atvinnumálaráðherra reglur um flokkun, mat og merking þeirrar
sildar, eftir þvi sem þurfa þvkir. Þó er útflutningur þessarar sildar því aðeins
heimill, að hann komi eigi í bága við hagsmuni bús einkasölunnar í sambandi
við samninga um sölu á sild, sem gerðir hafa verið af einkasölunni áður en lög
þessi öðluðust gildi, og þarf til slíks útflutnings leyfi skilanefndar til 1. maí 1932.
Að því er til þeirrar sildar kemur, sem einkasalan liefir til umráða og
veidd er fvrir miðjan nóvember 1931, koma téð lög, nr. 61, 14. júní 1929, um
einkasölu á útfluttri síld, og reglugerð, sem setl hefir verið samkvæmt þeim,
aðeins til framkvæmda, að svo miklu leyti, sem samrímanlegl er skiptameðferðinni og reglum þeim, sem atvinnumálaráðherra kann að setja um hana.
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6- gr.
Kostnaður allur við skiptin, þar á nieðal laun skilanefndarmanna, greiðist sein forgangsskuld af eignuni húsins, samkvæmt 82. gr. skiptalaganna.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Falla þá jafnframt úr gildi, að öðru
levti en í 5. gr. segir, lög nr. 61. 11. júní 1929, um einkasölu á útfluttri sild, svo
og lög nr. 60, 9. september 1931, um brevting á þeim lögum.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að liegða.
Gjört á Amalíuborg, 9. desember 1931.
Undir Vor konunglega hönd og innsigli.
Christian R.
(L. S.)
Tryggvi Þórhallsson.

12. Frumvarp
til laga um samgönguhætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og
Markarfljóts.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1. gr.
Til þess að bæta samgöngur um vatnasvæði Þverár og Markarfljóts í
Rangárvallasýslu og varna skemmdum og ágangi vatns, skal gera þessi mannvirki:
1. Brú á Þverá nálægt Dufþaksholti.
2. Brú á Affall norðan við Ossabæ.
3. Brú á Markarfljót móts við Litlu Dímon.
4. Nauðsvnlegar fyrirhleðslur til þess að veita Markarfljóti og Álum að brúaropinu hjá Litlu Dímon.
5. Nauðsynlegar vegabætur í sambandi við brýrnar.
6. Nauðsynlegar fyrirbleðslur og önnur mannvirki til varnar vfirvofandi stór. felldum skemmdum á vatnasvæðinu að dómi atvinnumálaráðherra.
7. Flóðgáttir til áveitu, þar sem öruggt er og nauðsyn þykir.
2. gr.
Vegurinn frá vegamótum Fljótshlíðarvegur fyrir vestan Garðsauka um
brýr þær, sem taldar eru i 1. gr., skal vera þjóðvegur og kostar ríkissjóður að
öllu mannvirki þau, sem talin eru í 1. gr. 1.—5. lið.
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Brýr á Þverá og Affall skal gera sem fulltraustar bráðabirgðabrýr.
Nauðsynlegar fyrirhleðslur og önnur mannvirki, sem talin eru í 1. gr. 6.
og 7. lið skal kosta þannig:
Varnir fyrir innan Hlíðarenda í Fljótshlið fyrir ágangi Þverár kostar
ríkissjóður að % hlutum, en sýslufélög Rangárvallasýslu að % hluta.
Varnir annarsstaðar og flóðgáttir kosta sömu aðilar að % og 14 hluta.
3. gr.
Sýslunefnd Rangárvallasýslu veitist heimild til að jafna niður, að einhverju eða öllu leyti, þeim hluta fyrirhleðslukoslnaðarins, sem sýslufélaginu
ber að inna af hendi samkvæmt 2. gr., á þær jarðir í sýslunni, sem hagnað
hafa af fyrirlileðslunni.
Við niðurjöfnun þessa skal aðallega miðað við þær skemmdir, sem þegar eru orðnar á jörðunum af ágangi vatnsfalla, en ætla má að aftur létti af, eða
sem vissa þykir fvrir að varnað verði með fyrirhleðslunum. Skal sýsluuefnd
afla ábyggilegra skýrslna um þetta áður en jafnað er niður gjaldinu, og skulu
skýrslurnar gefnar af tveim óvilhöllum mönnum, er til þess skulu sérstaklega
dómkvaddir. Verði þeir eigi sanunála um einhver atriði, dómkveður héraðsdómari, ef hann á hér eigi hagsmuna að gæta, ella næsti héraðsdómari, þriðja
manninn sem oddamann.
Niðurjöfnun sýslunefndar geta jarðeigendur, sem gjaldið er jafnað niður
á, skotið til atvinnumálaráðherra, er lætur rannsaka málavöxtu og leggur á þá
fullnaðarúrskurð.
4. gr.
Sé gjald það, sem þannig er jafnað niður á jarðir þær, sem hér eiga hlut
að máli samkvæmt 3. gr., eigi greitt með þeim hætti, er sýslunefnd áskilur, getur hún látið taka eignarnámi jörð þá, sem vanskilin stafa frá, og verður sýslufélagið eigandi jarðarinnar. Greiðir það jarðeiganda það, sem umfram er af
matsverði jarðarinnar, gjaldi því og kostnaði, sem honum ber að greiða.
Til þess að meta jörð til eignarnáms samkvæmt því, sem hér segir, dómkveður héraðsdómari 3 óvilhalla menn, sem ekki eru við fyrirtækið riðnir.
Um mat þetta, og vfirmat, þurfi á því að halda, fer að öðru leyti eftir ákvæðum
vatnalaganna frá 20. júní 1923.
5. gr.
Rikisstjórnin sér um framkvæmd allra þeirra mannvirkja, er um ræðir
i lögum þessum, en umsjón og viðhald mannvirkja þeirra, er um ræðir í 1. gr.
6. og 7. lið, að þeim loknum, annast sýslunefnd, þó með þeirri undantekningu,
er um getur í 7. gr. Kostnaði, sem af viðhaldi leiðir, getur sýslunefnd jafnað
niður á hlutaðeigandi jarðir, eftir sömu reglum og í 3. gr. segir um niðurjöfnun
á stofnkostnaðarhlutdeild sýslufélagsins.
Leiguliði á jörð skal skvldur, ef jarðeigandi krefst, að viðlögðum ábúðarmissi, að greiða hinn árlega niðurjafnaða viðhaldskostnað, en af stofnkostnaði
eigi meira en vexti af því, sem jarðeigandi hefir lagt fram.
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6’ gr<
Bætur fvrir skemmdir á landi, er sannað þykir að fvrirhleðslur þær,
seni gerðar eru til þess að veita vötnunuin í farveg Markarfljóts, hafi beinlínis
valdið, skal telja ineð kostnaði við verkið. Má ákveða slíkar skaðabætur eftir
samkomulagi niilli landeiganda og uinhoðsinanns stjórnarvalda þeirra, sem
bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, eða ef um verulegt tjón er að
ræða, og skal þá ákveða bætur eftir mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Skal að öðru leyti fara um framkvæmd matsins og greiðslu skaðabóta svo sem fvrir er mælt í vatnalögunum frá 20. júní 1923.
7. gr.
Viðhald þeirra mannvirkja, er gerð verða fyrir innan Hliðarenda í
Fljótslilíð til varnar fvrir ágangi Þverár greiðist úr ríkissjóði að % hlutum, en
að % hluta af sýslufélagi Rangárvallasýslu. Framkvæmd viðbaldsins annast
ríkisstjórnin.
8. gr.
Ákvæði laga þessara um viðbald flóðgátta og mannvirkja til varnar
ágangi vatns, skulu einnig gilda að því er snertir mannvirki, sem gerð hafa
verið samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917 um fvrirhleðslu fvrir Þverá og
Markarfljót.
9. gr.
Ríkisstjórnin skal bafa eftirlit með því, að mannvirkjum þeim, er gerð
verða, sé vel við haldið, og skal sýslunefnd Rangárvallasýslu skvlt að hlíta
fyrirskipunum hennar hér að lútandi.
Um viðlialdið og allt það, er þar til heyrir, skal sýslunefnd gera samþvkkt, og skulu þar greindar þær jarðir allar, sem verkið nær til samkvæmt
ákvæðum þessara laga. Samþykktin öðlast gildi, er liún hefir hlotið staðfesting atvinnumálaráðuneytisins.
Sektir má ákveða í samþykktinni fyrir hrot gegn henni, og renna þær í
sérstakan sjóð, til viðhalds fyrirhleðslunum. Með mál út af brotum gegn samþykktinni skal fara sem almenn lögreglumál.
10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 69, 14. nóv. 1917 um fyrirhleðslu fyrir Þverá og Markarfljót.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta var lagt fyrir hið reglulega Alþingi 1931 og fyrir sumarþingið s. á. en var þá ekki afgreitt og er því nú aftur lagt fyrir Alþingi að
nýju án teljandi brevtinga. Um frumvarpið vísast að öðru leyti til greinargerðar þeirrar frá vegamálastjóra, sem fvlgdi frumvarpi því, sem lagt var fyrir
hið reglulega Alþingi 1931 svo sem að framan segir, sjá A-deild Alþingistíðindanna 1931, bls. 187—198.

120

• f’ingskjal 13

13. Frumvarp
til laga uni nýjan veg frá Lækjarbotnuin í Mosfellssveit austur i Ölfus.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1- gr.

Nýjan veg skal leggja af Suðurlandsbraut hjá Lækjarbotnum sunnan við
Lyklafell, um svo nefnd Þrengsli og Eldborgarhraun, niður í Ölfus vestanvert
allt að Suðurlandsbrautinni nálægt Reykjum.
2. gr.
Skal fyrst lokið austurkafla vegar þessa, þaðan er hann liggur frá núverandi vegi um Svínahraun, skammt fvrir neðan Kolviðarhól, allt austur að vegamótum í Ölfusi.
Vegarkafli þessi skal fyrst í stað gerður sem vetrarleið.
3. gr.
Skal gæta þess sérstaklega um legu vegarins og gerð, að hann verjist
sem bezt snjó.
4. gr.

Vegur þessi skal vera þjóðvegur og skal telja kostnað við vegagerðina í
fjárlögum, svo sem annan kostnað við lagningu nýrra akvega. Viðhald vegarins skal greiða af fé þvi, sem árlega er veitt i fjárlögum til viðhalds þjóðvegum.
•

5. gr.

Meðan sá kafli vegarins, er um getur í 2. gr., er aðeins vetrarleið, skal
halda við þjóðveginum um Hellisheiði sem aðalflutningaleið, en sýni rannsókn, að hagkvæmara verði að leggja veginn sem beinasta leið yfir heiðina, en
malbika þenna kafla, skal það gert.
6. gr.

Þá er nýr vegur frá Lækjarbotnum að vegamótum Suðurlandsbrautar i
Svínahrauni er fullgerður, leggst niður núverandi vegur á þessum kafla.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta var lagt fvrir liið reglulega Alþingi veturinn 1931 og
fyrir sumarþingið s. á., en var þá ekki afgreitt og er þvi nú lagt fvrir Alþingi að
nýju án nokkurra verulegra brevtinga. Annars vísast til athugasemda þeirra,
sem fylgdu frumvarpi því sem lagt var fvrir hið reglulega Alþingi 1931, sem að
framan segir, sjá Alþingistíðindi 1931 A-deild, bls. 199 -208.
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14. Frumvarp
til laga um útflutning lirossa.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1- gr
A erlendan markað niá ekki flytja eldri hross en 10 vetra og ekki yngri
hross en 3 vetra. Tvævetur hross iná þó flytja út ef þau eru stór og falleg útlits. Atvinnumálaráðherra getur þó levft útflutning á einstökum hrossum, sem
eru eldri en 10 vetra og yngri en tvævetur, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi,
sem mæla með því.
2. gr

Aður en hross séu flutt úr landi, hvort heldur er til einstakra manna eða
til sölu á erlendum markaði, skulu þau skoðuð á útflutningsstaðnum af dýralækni. Þó getur atvinnumálaráðherra skipað aðra menn en dýralækna til þess
að hafa eftirlit með útflutningnum, ef fjarlægðir eða aðrar sérstakar ástæður
banna að dýralæknir geti framkvæmt skoðunina. Embættisdýralæknar skulu
hver í sínu umdæmi skvldir til þess að annast skoðun á útflutningshrossum.
Atvinnumálaráðherra ákveður þóknun fvrir skoðun hrossanna og eftirlit með
útflutningnum og' greiðist hún úr ríkissjóði.
3. gr.

Dýralækni eða öðrum eftirlitsmanni, sem atvinnumálaráðherra kann að
hafa falið eftirlit með hrossaútflutningi (sbr. 2. gr.), er skvlt að líta eftir og fullvissa sig um, að rúm það í skipunum, sem hestarnir eru fluttir í, sé nægilega
stórt, loftgott, stíurnar traustar og að brynningaráhöld séu hagkvæm og í lagi.
Ennfremur að hrossunum sé ætlað nægilegt og gott vatn og fóður og að skipstjóri íiafi til umráða nægilegan mannafla til þess að annast hirðingu hrossanna i skipinu. Á stíugólf og gangrúm, sem hross eru leidd um, skal strá hálmi
eða sandi, eða gera þau ósleip á annan liátt. Sjá skal fyrir góðri loftræsting,
þar sem hross eru höfð og birtu eftir því sem ástæður frekast leyfa.
4. gr.
Skvlt er dýralækni (eftirlitsmanni) að kyrsetja og banna útflutning á
hrossum sem eru mögur og illa útlítandi, glaseygð, glámótt, meidd, hölt, með
áberandi skakka eða hnýtta fætur eða með öðrum verulegum lýtum og göllum.
5. gr.

Þeim sem senda hross til útlanda er skylt að tilkvnna það dýralækni
(eftirlitsmanna) ineð nægum fyrirvara, ennfremur láta dýralækni i té næga
aðstoð við skoðunina.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafaijiing).
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6- gr.
Dýralækni og skipstjóra er skylt að láta fylgja farmskrá skipsins vottorð
um aldur, stærð, heilhrigði og útlit hrossanna á útskipunardegi.
7. gr.
Atvinnumálaráðherra getur sett nánari reglur um útbúnað skipa seni
flytja hross, vatns- og fóðurbirgðir, hirðingu hrossa í skipunum, um það
hvernig eftirlitinu skuli hagað og annað það er þurfa þykir vegna útflutningsins.
8. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglum þeim, sem settar kunna að verða samkvæmt 7. gr. varða sektum frá 50—1000 kr. sem renna í rikissjóð. Með mál út
af slíkum brotum skal farið sem alnienn lögreglumál.
9. gr.
Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 73, 22. nóvember 1907, um
útflutning hrossa, svo og lög nr. 47, 3. nóvember 1915 og lög nr. 34, 19. maí 1930,
um breyting á þeim lögum.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Akvæði eldri laga um útflutning hrossa eru að sumu leyti ekki lengur
viðeigandi. Fyrirmælum laganna um útbúnað skipanna og að hestarnir skuli
vera allir bandvanir og tamdir, hefir sjaldnast verið hægt að fullnægja. Bannað hefir einnig verið að flvtja út hesta frá 1. nóvember til 1. júní. Er hvorttveggja að lítil eða engin ástæða er nú til þess að banna útflutning hesta á þessum árstíma, síðan farið var að nota stærri og betri skip til útflutningsins og að
einungis eru fluttir út fáir hestar í senn, og eins hitt, að ákvæði þetta hefir komið sér svo illa, að stundum hefir orðið að fara á snið við það. Engin ástæða er1
heldur til þess að setja aldurstakmark á hesta, sem einstakir menn kaupa hér
á ferðum og vilja ekki skilja við sig en fá að flytja út með sér.
» Hinsvegar er sjálfsagt, að hið opinbera hafi eftirlit með útflutningi
hrossa, eigi aðeins að því er útlit og heilbrigði lirossanna snertir, heldur geti
erlendur kaupandi einnig fengið 'vissu um stærð og aldur þeirra hrossa, sem
hann kaupir. Er því sjálfsagt að gera dýralæknum að skvldu, að láta vottorð
fvlgja farmskrá skipsins um þessi atriði og gera einnig skipstjóra ábyrgan fyrir
því, að vottorðið sé sent með farmskránni. Fær kaupandi á þann hátt nokkra
tryggingu fyrir þvi, hvernig hross þau eru sem hann kaupir og batnar við það
aðstaða lians til þess að ná rétti sínum á seljanda, ef ekki er staðið við samninga að þvi er stærð og aldur hestanna snertir og sem alltaf eru aðalatrði
samningsins.
Þá hafa ennfremur ýms önnur ákvæði um aðbúð hestanna o. fl., sem
stendur i lögunum frá 22. nóv. 1907 verið felld í burtu. Er ætlast til þess, að ákvæði um þetta verði sett, eftir því sem þörf kynni að þykja, í reglur þær, sem
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um getur í 7. gr. frumvarpsins, og eiga þau þar betur heima en í sjálfum lögunum.
Engin ástæða virðist til skýringa á einstökum greinum frumvarpsins.

15. Frumvarp
til laga um fimmtardóm.
(Lagt fvrir Alþingi 1932).
I. KAFLI.
Almenn ákvæði.
1- gr.

Æðsti dómstóll rikisins nefnist fimmtardómur. A ensku heitir dómstóllinn The Supreme Court, og tilsvarandi heiti á öðrum erlendum málum.
2. gr.
Hæstarétt skal leggja niður þegar fiinmtardómur tekur til starfa. Til
fimmtardóms má skjóta málum þeim, sem dæmd hafa verið eða úrskurðuð í
héraði, samkvæmt því, er í lögum þessum segir.
3. gr.

Synodalréttinn skipa 5 dómendur, forseti fimmtardóms, 2 aðaldómarar
og 2 guðfræðingar, er forseti kveður til. Dóniur þessi skal vera æðsti dómstóll
í málum þeim, sem að lögum liggja undir prófastdóm í héraði, og í málum þeirn
gegn biskupum út af samsvarandi brotum, og þeim afbrotum annara kennimanna þjóðkirkjunnar, er prófastsdómur tekur yfir.
II. KAFLI.
Um skipun fimmtardóms.
4. gr.

Fimmtardóm skipa 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar. Konungur skipar
aðaldómara, en þeir kjósa sér forseta úr sínum hópi til eins árs í senn.
Aukadómarar eru 2 af kennurum lagadeildar háskólans, valdir samkvæmt
reglum þeim, er í lögum þessum segir.
5- gr.
' Eigi má dóm setja með færri dómurum en 3.
í öllum óbrotnum og einföldum málum, hvort sem heldur eru opinber
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inál eða cinkamál, skipa finnntardóni 3 aðaldómarar, og leggja þeir dóm á þau
inál eftir reglum laga þessara.
Ef margbrotin mál eru, umfangsmikil eða vandasöm, þá skipa fimmtardóm 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar, og leggja þeir allir 5 dóm eða úrskurð
á þau máJ. Þó getur dómsmálaráðherra krafizt þess, að aukadómarar taki sæti
í fimmtardómi i opinberum málum.
Aðaldómarar fimmtardóms skera úr því með atkvæðagreiðslu, hvort
mál séu svo margbrotin, umfangsmikil eða vandasöm, að aukadómarar skuli
til kvaddir.
6. gr.
Xú er ákveðið, að aukadómarar skuli kvaddir til málsmcðferðar, og snýr
forseti dómsins sér þá til forseta lagadeildar liáskólans og tilkynnir bonum kvaðningu aukadómara. Velja lagadeildarkennarar þá 2 menn úr sínum liópi, og eru
það aukadómarar fimmtardóms. Frjálst er lagadeildarkennurum að velja aukadómara til eins ákveðins máls í senn eða um tiltekið tímabil.
7. gr.
Ef autt verður sæti forseta, skal sá aðaldómari, sem lengst hefir gegnt
því embæti, stýra dómi. Ef autt verður sæti aðaldómara, skipa kennarar lagadeildar háskólans það, sbr. 6. gr.
Xú verður autt sæti dómara eða aukadómara þannig, að enginn af kennurum lagadeildar geti skipað það, og setur dómsmálaráðherra þá varadómara til bráðabirgða.
8. gr.
Aðaldómarar í fimmtardómi skulu, auk almennra dómaraskilvrða, fullnægja eftirfarandi skilyrðum:
1. Hafa tekið lagapróf með 1. einkunn.
2. Hafa verið 3 ár bið skemmsta dómari í bæstarétti, skipaður kennari í lögum við háskólann, málaflutningsmaður við yfirréttinn, hæstarétt eða fimmtardóm, skrifstofustjóri i stjórnarráðinu, héraðsdómari, hæstaréttar- eða
dómsritari eða sýnt verulega yfirburði í lögfræði með fræðimennsku eða á
annan hátt.
Rétt er að skipa þann dómara i fimmtardóm, sem befir gegnt samanlagt alls 3 ár fleiri en einni af áðurnefndum stöðum. Þiggja má undan
þessum skilyrðum, ef fimmtardómur mælir með því.
3. Séu eigi yngri en þrítugir og eigi eldri en sextugir.
Undanþegnir þessu skilyrði við veitingu embætta í fimmtardóm eru
þó þeir dómarar, er skipa bæstarétt þegar fimmtardómur tekur til starfa.
4. Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjörforeldri,
kjörbörn, fósturforeldri og fósturbörn, eða skyldir að öðrum eða mægðir að
fyrsta eða öðrum til hliðar, mega ekki samtímis eiga dómarasæti í
fimmtardómi.
Heimilt er að víkja frá því skilyrði, að dómari hafi hlotið 1. einkunn við
lögfræðipróf, ef sérstakar ástæður eru fvrir hendi.
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9- gr.
Eigi iná fimmtardómari taka þátt í meðferð máls:
Ef hann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta hann máli.
Ef hann er skvldur eða mægður aðila í einkamáli eða ákærðum í opinberu
máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum til hliðar eða nánari, eða ef hann
er maki aðila eða ákærða, fjárhaldsinaður, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.
Ef liann er skyldur eða mægður málaflutningsmanni að feðgatali eða niðja,
eða maki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.
Ef hann hefir leiðbeint aðila í málinu eða flult það eða verið vitni í þvi
eða matsmaður.
Ef hann hefir fellt dóm eða úrskurð í málinu í héraði.
Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi hætt við að liann liti eigi óhlutdrægt á málavexti.

10. gr.
Bæði aðilar, dómari sjálfur og aðrir dóinendur i fimmtardómi geta krafizt þess eða átt frumkvæði að þvi, að dómari víki sæti i einstöku máli, af ástæðum þeim, er í 9. gr. segir.
Dómendur allir, er um slík mál fjalla, úrskurða þau atriði.

III. KAFLI.
Um fimmtardómsritara.
11- gr.
Rétturinn skipar fimmtardómsritara. Haun skal hafa lokið lagaprófi og
fullnægja að öðru leyti almennum skilyrðum til þess að vera dómari á Islandi.
Fimmtardómsritari nýtur þeirrar þóknunar, sem ákveðin er i fjárlögum.

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

’
12. gr.
Fimmtardómsritari hefir þessi störf á hendi:
Gefur út stefnur til fimmtardóms.
Heldur bækur fimmtardóms.
Annast upplestur skjala í dóminum og tilkynningar frá honum, þinglýsingar o. s. frv.
Lætur í té eftirrit úr bókum dómsins og skjölum.
Varðveitir skjöl dómsins og bækur.
Tekur við dómsgjöldum og stendur skil á þeim, og heldur aðra reikninga
dómsins.
Innir þau störf öll af hendi, er lög mæla fyrir, í þarfir dómsins.
Samsvarandi störf vinnur fimmtardómsritari fvrir svnodalréttinn.
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13. gr.
Fimmtardómur heldur þessar bækur:
'
1. Þingbók, og skal skrá í hana ágrip af öllu því, er í liverju þinghaldi gerist.
2. Dómabók, og skal rita í bana dóma alla og úrskurði.
3. Atkvæðabók, og skal í hana skrá dómsatkvæði og úrskurða.
4. Málaskrá, og skal rita í liana skýrslu um öll mál, sem til dómsins er skotið,
bvenær stefna liefir verið gefin út í liverju máli, í bvaða mánuði það skuli
þingfesta, og hvaða dag það liefir verið þingfest og bvenær dæmt, hvort ný
gögn bafi verið lögð fram, hvenær það hafi verið dæmt o. s. frv.
5. Dagbók.
6. Bréfabók.
7. Aukatekjubók.
8. Þinglýsingabók og yfirlýsinga.
Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um bókhald fimmtardóms, og bætt við nýjum bókum, ef þurfa þvkir, eftir tillögum fimmtardóms.

IV. KAFLI.
Um launakjör.
14. gr.
Fastir dómarar i fimmtardómi bafa sömu laun og þau, sem nú eru ákveðin hæstaréttardómurum í launalögum. Forseti hefir að auki kr. 1000.00 á ári.
Aukadómarar i fimmtardómi fá sérstaka borgun fyrir livert mál, er þeir
dæma. Dómurinn ákveður þá þóknun.

V. KAFLI.
Um hvar fimmtardómur skuli haldinn og um þingleyfi.
15. gr.
Fimmtardóm skal halda í Reykjavík. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi,
má fimmtardóm halda utan Revkjavíkur, ef dómendur ákveða svo og dómsmálaráðherra samþykkir.
16- gr.
Aðalþinglevfi fimmtardóms eru frá 1. júlí til 31. ágúst og frá 23. desember til 4. janúar, að báðum dögum meðtöldum. Auk þess skal þingleyfi vera i
dymbilviku og páskaviku.
Eigi skal dóm setja á helgum dögum þjóðkirkjunnar.
Heimilt er dómsmálaráðberra, eftir tillögum fimmtardóms, að lengja einstök þingleyfi, ef ástæður þykja til.
Einstök réttarhöld skulu að jafnaði eigi vara lengur en 8 tíma samfleytt.
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Dómsmálaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnum tillögum fimmtardóms, hvaða daga og á hvaða tíma dómþing skuli halda.

VI. KAFLI.
IJm málaflutningsmenn við fimmtardóm.
17. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt hverjum þeim, sem er 25 ára gamall, hefir
ríkisborgararétt, er fjár síns ráðandi og liefir óflekkað mannorð, leyfi til málaflutningsstarfa við fimmtardóm, ef hann hefir:
1. Lokið lagaprófi.
2. Gegnt málaflutningsstörfum að afloknu prófi í 3 ár; annaðhvort á eigin liönd
eða í skrifstofu hæstaréttarmálaflutningsmanns eða málaflutningsmanns
við fimmtardóm sem fulltrúi hans, eða um jafnlangan tíma gegnt embætti
eða stöðu, sem lagapróf þarf til.
3. Svnt það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra að minnsta kosti opinbert
mál, að hann sé að áhti fimmtardóms liæfur til þes sað vera málaflutningsmaður við dóminn. Öll þau mál skulu vera þess eðlis, að bæði aðal- og aukadómarar dæmi þau, enda skal rétturinn fullskipaður með 5 dómendum ákveða, hvort þrautin sé hæfilega af hendi leyst. Enginn má oftar en þrisvar
þreyta þá raun, og skal hann, áður en hann gerir það, leggja fyrir dóminn
yfirlýsingu dómsmálaráðherra um það, að hann fullnægi öðrum lögmæltum skilvrðum til að vera málaflutningsmaður við finuntardóm.
Þeir, er verið hafa málaflutningsmenn við hæstarétt, áður en lög þessi
gengu í gildi, eiga rétt til að flytja mál fyrir fimmtardómi.
18. gr.
Áður en manni sé veitt levfi til málaflutningsstarfa við fimmtardóm, skal
hann heita því skriflega, og leggja þar við drengskap sinn, að flytja með trúmennsku og samvizkusemi mál þau, er hann tekur að sér.
19. gr.
Fvrir levfi til málaflutningsstarfs fyrir fimmtardómi skal greiða 500 kr.
i ríkissjóð.
20. gr.
Hafa skulu málaflutningsmenn við fimmtardóm skrifstofu í Revkjavik
og vera þar búsettir eða í grennd.
Skylt er þeim að inna af hendi þau störf fyrir dómi, er aðiljar íiafa falið
þeim. Þó er þeim rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum málaflutningsmanni
við fimmtardóm. Þegar mál eru skriflega flutt, eða þegar málaflutningsmaður
getur ekki sjálfur sótt þing, sakir skyndilegra nauðsynja, er honuin og rétt að
senda fulltrúa sinn i sinn stað til að taka frest eða leggja fram skjöl.
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21. gr.
Skylt er málaflutniugsmönnum við fimmtardóm að flytja opinber mál,
er forseti dómsins skipar þá til að sækja eða verja. Önnur mál er þeim ekki
skylt að annast fyirr fimmtardómi.
Nú óskar sökunautur í opinberu máli, eða gjafsóknarhafi eða gjafvarnar,
sér skipaðan ákveðinn málaflutningsmann við fimmtardóm, og skal bonum þá
sá niaður skipaður, nema ef sérstakar ástæður mæla því í gegn. Sama gildir,
ef dómsmálaráðberra æskir ákveðins sækjanda í opinberu máli.
22. gr.
Rétt er aðila, þar á meðal fjárbaldsmanni ólögráðs manns og stjórnanda
félags eða stofnunar, að flytja sjálfur mál sitt fyrir fimmtardómi. Einnig er
aðila rétt að fela flutning máls síns maka sínum, frændum að feðgatali eða niðja,
systkinum sinum, tengdaforeldrum eða tengdabörnum. Eigi má maður flytja
mál í annars nafni eða fyrir annars bönd, eða annars mál í sínu nafni, nema
málaflutningsmaður sé við fimmtardóm, eða samband við aðila sé slíkt, sem
nú er mælt.
23. gr.
Rétt er málaflutningsmanni við fimmtardóm að áskilja sér hæfilegt endurgjald fyrir störf sín, og hærra endurgjald ef mál vinnst en ef það tapast.
24. gr.
Ef málaflutningsmaður við fimmtardóm missir einbvers þeirra skilyrða,
sem sett eru i 17. gr., þá hefir bann fyrirgert leyfi sínu á meðan svo er ástatt.
Sama er og ef bann befir ekki skrifstofu i Reykjavík, flyzt búferlum eða hefir
tekið að sér starf, sem ósamrýmanlegt er málaflutningi við fimmtardóm. Þegar
þannig er, skal málaflutningsmaður afbenda leyfi sitt til málaflutnings fyrir
fimmtardómi dómsmálaráðuneytinu, og skal leyfið þar geymt þar til aðili kann
að nýju að uppfylla skilyrði til málaflutnings við fimmtardóm, þá skal honuni
afhent leyfishréf sitt aftur endurgjaldslaust.
Dómsmálaráðherra getur, ef fimmtardómur leggur það til, svipt málaflutningsmann leyfi, ef fimmtardómur hefir þrisvar sinnum sektað hann fyrir
óhæfilegan drátt á opinberu máli, vísvitandi ósannindi i sókn eða vörn eða önnur stórkostleg skyldubrot.
. 25. gr.
Allir málaflutningsmenn við fimmtardóm skulu skyldir að bindast félagssamtökum. Stjórn þessa félags, sem kosin skal af öllum málaflutningsmönnum
við fimmtardóm til tveggja ára í senn, er skipuð þrem mönnum, formanni, varaformanni og einuin meðstjórnanda. Eélag þetta skal balda fundi, er velja á nýja
stjórn, og eins ef mál koma upp, er snerta einhvern málaflutningsmann i félaginu. Að öðru leyti setur félag þetta sér sjálft reglur, í samræmi við lög þessi,
og skulu reglurnar staðfestar af dómsmálaráðherra.
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26. gr.
Stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm skal líta eftir, að allir málaflutningsmenn, sem í félaginu eru, reki störf sín með samvizkusemi og
ráðvendni. Stjórnin hefir og rétt til að ákveða þóknanir málaflutningsmanna
eða málskostnað, ef slíkt er undir hana borið af málaflutningsmönnum eða
viðskiptamönnum þeirra.
27. gr.
'
Virðist stjórn félags málaflutningsmanna við finnntardóm einhver félagsmaður vanrækja málaflutningsskyldur sínar eða á annan hátt hegða sér svo
ósæmilegt megi teljast, getur stjórnin veitt þeim áminningu, bannað málaflutningsmanni að flvtja tiltekið mál, rekið hann úr félaginu um skeið eða fyrir fullt
og allt, ef niiklar sakir eru, eða úrskurðað i sektir allt að 300 kr. Þó á sá, sem
fyrir slíkri kærðu verður, rétt til þess að skýra mál sitt og koma fram með varnarástæður fvrir stjórnina, annaðhvort skriflega eða munnlega.
Rétt er málaflutningsmanni að áfrýja sektarúrskurði félagsstjórnar eða
úrskurði uin missi réttinda til dómsmálaráðherra, er þá gefur fullnaðarúrskurð
i málinu, að fengnum upplýsinguin frá báðum aðílum.
’ Dómsmálaráðherra hefir eftirlit með starfsemi félags málaflutningsmanna við fimmtardóm, enda gefur stjórn félagsins dómsmálaráðherra árlega
skýrslu um störf félagsins og um það, hverjir félagsmenn hafi sætt viðurlögum eða áminningu.

VII. KAFLI.
Um stefnur og stefnufresti.
28. gr.
í einkamálum fer um stefnur til fimmtardóms sem liér segir:

1. Stefnur skal gefa út í nafni dómsins, enda skal innsigli hans vera undir
þeim og nafn fimmtardómsritara.
I stefnu skal taka fram, í hvaða mánuði árs málið skuli þingfest.
Síðan ákveður forseti í samráði við ritara, hvaða dag það skuli gert, og auglýsir ritari það að minnsta kosti 14 dögum fyrir þingfestingardag, á þann
hátt er dómsmálaráðherra ákveður. Verði mál ekki flutt á þingfestingardegi, er réttinum heimilt að fresta því, þó ekki lengur en 4 mánuði.
2. Stefnufrest skal miða við fvrsta dag þess mánaðar ,er þingfesta á málið í
samkvæmt 1. lið greinar þessara. Fresturinn skal vera tvisvar sinnum lengri
en ákveðið er í lögum um stefnufrest í almennum einkamálum í héraði.
Fimmtardómsritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari skvldi
gera það samkværat áðurnefnduin lögum um stefnufrest, en eigi má hann lengri
vera en hann er lengstur settur í þeim lögum.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþin};).
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29. gr.
í opinberum málum, þar á meðal synodalréttarmáium, fer um útgáfu
stefnu, stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, sem gilt bafa hingað
til um áfrýjun slíkra mála til bæstaréttar. Dómsgerðir þeirra mála skulu sendar
forseta, en liann skipar sækjanda málsins og verjanda. Þingfesting skal ákveðin
og auglýst svo fljótt sem unnt er, og skal þeim, sem það varðar, skýrt sérstaklega frá henni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kostur á því að hafa
dómsgerðir til yfirlestrar, að minnsta kosti viku tíma hvorum, fyrir þingfestingu.
VIII. KAFLI.
Vm hvaða mál megi hera undir fimmtardóm.
30. gr.
Skjóta má öllum opinberum málum til fimmtardóms, enda fer um skyldu
framkvæmdarvaldsins til að áfrýja málinu eftir þeim reglum, sem giltu um
áfrýjun til hæstaréttar.
31. gr.
Einkamálum öllum má áfrýja til fimmtardóms, ef sakarefnið verður eigi
metið til peninga, svo sem mál um þjóðfélagsrétt manns eða þjóðfélagsskyldu.
atvinnurétlindi, hjúskap, ættfærslu, foreldravald yfir börnum o. s. frv.
Dómi eða úrskurði um fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið til
fimmtardóms, ef krafan nemur 25 krónum. Leggja má saman tvær kröfur eða
fleiri, ef þær eru af sömu rót runnar. Sérákvæði í lögum, þar sem eigi er áskilin áfrýjunarupphæð í inálum um fjárkröfur, skulu haldast.
Nú orkar það tvímælis, livort dómkrafa eða dómkröfur nemi 25 krónum, og skal þá dæma málið að efni til allt að einu.
Hvarvetna þess er heimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja
aukamálum þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða matsmálum, svo og aðfarargerðum og uppboðsgerðum, ba^ði í sambandi við aðalmálið
og án þess. Þegar slik mál eru sjálfstæð mál, fer um heimild til að áfrýja þeim
samkvæmt 1.—3. málsgrein, eftir því sem við á.
32. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til finimtardóms,
þótt dómkrafa eða dómkröfur nemi minna en 31. gr. segir, eftir þeim reglum,
sem liingað til liefir verið fylgt um áfrýjunarleyfi til hæstaréttar.
33. gr.
Taka skal út áfrýjunarstefnu til fimmtardóms, í livaða skyni sem áfrýjað
er, áður en 6 almanaksmánuðir séu liðnir frá dómsuppsögn eða úrskurðar, ef
honum verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá því að dómsathöfn var lokið. Haldast
skulu sérákvæði þau, er i lögum segir um áfrýjunarfrest í einstökum málum,
enda sé frestur jafnan talinn frá þeim tíma, er í upphafi greinar þessarar segir.
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34. gr.
Xú liefir niaður tekið út áfrýjunarstefnu samkvæmt 33. gr., en máli hans
liefir verið visað frá rétti í fimmtardómi, og er honum þá rétt að skjóta því
þangað aftur, þótt áfrýjunarfrestur samkvæmt 33. gr. sé liðinn, enda taki hann
út áfrýjunarstefnu af nýju innan 3 mánaða frá uppsögn frávísunardóms.
35. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn,
þar til 12 almanaksmánuðir eru liðnir frá þeim tíma, er í 33. gr. segir. Ennfremur getur hann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum tíma, ef alveg
sérstaklega stendur á, svo sem ef aðila, án þess að honum verði um kennt, hefir
eigi tekizt að koma fram fyrirliugaðri áfrýjun.
Afrýjunarstefnu skal taka út á 4 vikum eftir dagsetningu leyfisbréfs.
Annars kostar er áfrýjunarheimild samkvæmt því leyfisbréf fyrirgert.
Akvæði 34. gr. skal hér gilda eftir því sem við á.
36. gr.
Ákvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opinberra mála.
37. gr.
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum fimmtardóms, levft að
mál, sem þar hefir verið dæmt, eða í hæstarétti áður en lög þessi öðluðust gildi,
verði að nýju tekið til meðferðar, ef það hefir sannazt, eða mikil líkindi eru
til þess, að það hafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan myndi hafa orðið önnur í verulegum atriðum, ef svo hefði eigi verið, enda megi beiðandi eigi sjálfum sér um kenna.
38. gr.
Dómsathöfnum, er dómnefnd hefir framkvæmt, má skjóta til fimmtardóms, samkvæmt ákvæðum þessa kafla.
39. gr.
Mál, er liöfða má eftir þeim löguin, sem áður hafa gilt fyrir hæstarétti
sem lægsta dómi, má með sama hætti höfða fyrir fimmtardómi.
40. gr.
Eigi verður dómari látinn sæta áhyrgð fyrir málsmeðferð sína eða dóm,
þegar máli er áfrýjað, ef liðinn er 6 mánaða frestur sá, c-r i 33. gr. segir, þegar
áfrýjunarstefna er tekin út.
Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, nema kröfur eigi að
gera á liendur honum um refsingu, skaðabætur eða aðfinningar.
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IX. KAFLI.
Um meðferð máls fyrir fimmtardómi.
41. gr.
Skjóta má dómsatböfn til fimmtardóms í því skyni að liún verði staðfest
eða henni breytt. Krefjast má hrevtingar á þá leið, að máli verði vísað frá undirdómi, að því verði vísað heim til löglegri meðferðar, eða að dómsathöfn verði ómerk, þar sem ómerking á annars við, eða að dómi verði aðeins hreytt að efni til.
42. gr.
Aðilar einkamála hafa forræði á málum sínuin og ráðstöfunarrétt sakarefnis, samkvæmt því er tíðkazt hefir, og eftir því, sem samrýmist löguin þessum.
43. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur í einkamálum má eigi bera fram í
fimmtardómi, ef þau hafa eigi áður komið fram í málinu, framar en tiðkazt
hefir áður. Dómsmálaráðherra getur veitt levfi til þess að bera fram ný gögn
o. s. frv. með sama hætti og áður gilti um hæstarétt.
Ef maður vill hera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar
kröfur, þá skal liann áskilja sér rétt til þess í áfrýjunarstefnu. Ennfremur
skal hann leggja fram ný gögn eða afrit af þeim, og skýrslur um þær nýjar
varnir, kröfur eða málsatvik, er hann ætlar að bera fram, í skrifstofu fimmtardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður mál verða þingfest, til afnota handa
hinum aðilanum, nema málflytjendur verði á annað sáttir.
44. gr.
Málsaðilar eða umhoðsmenn þeirra gera ágrip úr dómsgerðum þess máls,
er áfrýjað liefir verið, um það, er þeir telja máli skipta, og leggja það fram í
skrifstofu fimmtardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður en mál skal sækja og
verja, svo mörg eintök, sem dóminum nægir, ásamt einu eintaki af dómsgerðunum, enda þarf ekki fleiri eintök af þeim, þótt máli sé gagnáfrýjað.
Stytta má frest þann, er getur um í grein þessari, eftir samkomulagi dómenda og beggja málflytjenda, ef ástæður þykja til.
45. gr.
Sókn hvers máls og vörn fyrir fimmtardómi skal munnleg vera, á íslenzku og í heyranda hljóði.
Mál skal þó flvtja skriflega:
1. Ef stfefndur sækir ekki þing, og
2. Ef dómurinn levfir það og báðir aðiljar eða umboðsmenn þeirra óska þess.
46. gr.
Málsmeðferð liefst á því, að stefna er framlögð og lesin upp. Síðan heldur áfrýjandi frumræðu sína og lætur lesa upp ágrip dómsgerða, ef annarhvor

Pingskjal 15

133

málflytjandi eða dómurinn æskir þess. Þá svarar stefndur, ef liann vill. Eigi skal
livor aðilja tala oftar en tvisvar. Ef aðili flytur ekki mál sitt sjálfur, er honum
þó rétt að tala einu sinni.
Þegar mál eru skriflega flutt, er rétt að sókn og vörn sé tvisvar flutt.
.
47. gr.
Xú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa saman háðum áfrýjunarmálunum. Um sókn og vörn fer sem í 46. gr. segir.
48. gr.
Fresti skal venjulega enga veita nema dóniari eða málflytjandi forfallist
svo skyndilega áður en málsmeðferð hyrjar, að eigi hafi verið unnt að gera
nauðsynlegar ráðstafanir nægilega snemma, eða meðan á málflutningi stendur,
eða hann verði eigi til lykta leiddur á sama degi. En eigi skal þá byrja á öðru
máli, sem munnlega er flutt, fyrr en það má er til lykta leitt.
Ákvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef fimmtardómur frestar opinheru máli
til þess að nýrra gagna verði aflað. Aðalsök skal og fresta, ef þess er þörf til að
gagnsök verði henni sameinuð.
Xú er mál skriflega flutt, og ákveður fimmtardómur þá fresti til sóknar og varnar.
49. gr.
Ef aðili ætlar að krefjast frávísunar máls frá fimmtardómi, þá skal hann
skýra fimmtardómsritara frá þvi, og greina ástæður, að minnsta kosti vikur
áður en mál skal þingfesta. Skal það atriði sótt, varið og dæmt eða útskurðað sér.
50. gr.
•
Forseti fimmtardóms stýrir þinghaldi, og er honum rétt að lieimta það,
að málflytjandi haldi sér við efnið, og hefta það, að ræður verði langar úr
hófi fram.
X. KAFLI.
Um dómsuppkvaðuiugu, atkvæðagreiðslu og dóma.
51. gr.
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt seni unnt er, þegar málflutningi er lokið, ef mál er munnlega flutt, og má þá eigi fyrir taka munnlegan
flutning annars máls, fyrr en dómur er genginn.
52. gr.
Aður en dómur er upp kveðinn, skulu fimmtardómendur þeir, er tekið
hafa þátt í meðferð málsins, hafa með sér ráðagerð um efni og ástæður dóms
og úrskurðar, og greiða þar atkvæði.
Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nema dómarar og finuntar-
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dómsritari. Forseti réttarins getur þó gefið öðrum leyfi til að vera við ráðagerðir, sé þess sérstaklega óskað.
Atkvæðagreiðslur fimmtardóms um mál, er munnlega liafa verið flutt,
skulu munnlegar vera, opinberar og í heyranda hljóði. Sá af dómendum greiðir
fyrst atkvæði og gerir grein fyrir því, sem með hlutkesti hefir verið til þess valinn, og því næst sá, sem næstur er í röð, eftir blutkesti. Þó greiðir forseti ætíð
atkvæði síðast. Hver dómari gerir í stuttu máli grein fyrir niðurstöðu sinni og ástæðum fyrir henni. Vísa má dómari til niðurstöðu og ástæðna dómara, sem
greitt hefir atkvæði á undan honum, ef hann er því samþykkur.
53. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir ráðagerðum, ber fram spurningar og telur
saman atkvæði.
Xiðurstöðu dóms ræður afl atkvæða. Séu atkvæði jöfn, sker forseti úr.
Sé ágreiningur um upphæð peningagreiðslu eða annað það, er meta á og
í tölum verður talið, þannig að enginn meiri hluti fáist, skal niðurstaðan
verða meðaltalan.
54. gr.
Xú er mál skriflega flutt, og skal þá sá dómari, er samkvæmt hlutkesti
fær málsskjölin afhent, gera frumvarp að dómi eða úrskurði. Um frumvarp
þetta ritar sá dómari, er næst fær málsskjölin í sínar hendur, álit sitt og tillögur,
og þannig koll af kolli eftir hlutkesti, þó þannig, að forseti láti siðast uppi álit sitt.
Þegar skriflegt mál þannig hefir gengið á mill allra dómenda, skal fund
halda um dóm eða úrskurð, og forsendur og nðurstöður ákveða eftir reglum
þeim, er í 53. gr. segir.
Sá dómari, sem greitt hefir atkvæði með heimvísun máls eða ómerkingu, en orðið hefir í minni hluta, skal atkvæði greiða um efni dóms. eftir því,
sem ástæður eru til, og gildir það jafnt, hvort mál er munnlega eða skriflega flutt.
Allar atkvæðagreiðslur um dóma og úrskurði skal skrá í sérstaka bók,
sbr. 13. gr., tölulið 3.
55. gr.
í dómi skal taka fram:
1. Hvern dag dómur sé upp kveðinn.
2. X’öfn aðilja, heimili og stöðu.
3. Stutt yfirlit yfir kröfur aðilja og málsatvik. Þó má visa iil áfrýjaðs dóms
eða úrskurðar, að því leyti, sem þeir eru staðfestir óbreyttir að forsenduni
og niðurstöðu.
4. Astæður fyrir dómsniðurstöðu, enda sé þar ákveðið og tæmandi gerð grein
fyrir rökum þeim, er til grundvallar liggja fyrir niðurstöðu.
5. Dómsniðurstöðu eða úrskurðar.
Forseti sér um samning dóms.
Dónnir skal undirritast af dómurum þeim, er tekið hafa þátt í uppkvaðningu hans.
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56. gr.
í dóini skal þess getið, livort ágreiningur hafi verið um forsendur lians
eða niðurstöðu, hvaða dóinari hafi gert ágreining, — og í hverju sá ágreiningur
liafi verið fólginn. Þetta gildi jafnt, hvort sem mál er munnlega eða skriflega flutt.
Agreiningsatriði og rökstuðning fyrir þeini skal rita í dómabók og birta
í dómasafni fimmtardóms.
'
57. gr.
Dómar og úrskurðir skulu hyggðir á því, sem fram liefir komið af hendi
málflytjanda og sannað er eða viðurkennt.
í opinberum niáluni er fimnitardómur þó eigi bundinn við kröfu málflytjenda, og er rétt að haekka refsingu eða lækka, sýkna eða sakfella, hvernig
sem kröfur eru gerðar og hvort sem dómi er áfrýjað að tilhlutun ríkisvalds
eða sökunauts.
58. gr.
Aðfararfrest skal engan setja í dóma fimnftardóms, nema maður sé dæmdur til að vinna verk. Skal þá ákveða hæfilegan frest í dómi.
Dómsgerðir fimmtardóms skal gefa út í nafni dómsins, og með innsigli hans, og nafn forseta undir.
Fimmtardómsritari undirritar dómseftirrit og önnur endurrit, sem
fengin eru úr bókum dómsins.
XI. KAFLI.
Um réttargjöld, sektir o. fl.
•

59. gr.
Dómsmálagjöld í fimmtardómi skulu vera sem hér segir:
Fyrir útgáfu stefnu................................................. 5 krónur
Fyrir þingfestingu ...................................... :.......... 10 —
Fyrir dómsuppsögn ................................................. 20 —
Fyrir úrskurð .......................................................... 10 —
Fyrir frest ................................................................ 5 —
Fyrir dómkvaðningu hvers manns ........................ 5 —
Greiða skal sama gjald í gagnsökum, framhaldssökum, meðalgöngumálum og sakaukamálum.
í niálum, sem ekki nema 300 krónuni, greiðist hálft gjald.
Gjöldin renna í ríkissjóð.
60. gr.
Vm sektir, er aðili eða málflytjandi hakar sér fyrir dómi, fer eftir reglum, sem liingað til liafa gilt um hæstarétt. Þó skal sekt aldrei lægri vera en
50 krónur.
Xú virðist fimmtardómi aðili augljóslega hafa sagt vísvitandi rangt frá
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um atvik máls, er máli skipta, og skal þá heita sektum. Fvrir ástæðulausa áfrýjun máls er rétt að dæma áfrýjanda í sektir.
Allar slíkar sektir renna í ríkissjóð.
61. gr.
Ef áfrýjandi sækir ekki eða lætur sækja dómþing, skal hann greiða
50 kr. aukagjald i ríkissjóð, ef hann vill fá mál sitt tekið fyrir að nýju.
XII. KAFLI.
Um málskostnað fyrir fimmtardómi.
62. gr.
Dæma skal sækjanda og verjanda í opinherum málum hæfilegan málskostnað, miðað við hversu mál er stórt og umfangsmikið og hversu mikla vinnu
þeir hafa lagt fram til sóknar o’g varnar.
63. gr.
Nú virðist fimmtardómi máli vera áfrýjað að ástæðulausu, og her þá að
dæma áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlausu eftir mati réttarins.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okt. 1917, um málskostnað einkamála, fyrir fimmtardómi, að svo miklu leyti sem við á.
XIII. KAFLI.
Akvæði um stundarsakir.
64. gr.
Núverandi dómarar í liæstarétti skulu skipaðir aðaldómarar i fimmtardómi, ef þeir óska þess.
65. gr.
Fari svo, að ekki náist samkomulag við núverahdi kennara lagadeildar
háskólans um það, að þeir taki að sér aukadómarastörf í fimmtardómi, koma
ákvæðin um aukadómara ekki til framkvæmdar fyrr en lagakennaraembættin
eru veitt að nýju, enda fylgi þeim aukadómarastörf í fimmtardómi, eftir ákvæðum laga þessara.
Á meðan ekki koma til framkvæmda ákvæðin um aukadóinara, telst
fimmtardómur fullskipaður með 3 aðaldómurum, og leysir dómurinn þá þannig skipaður af hendi öll þau sörf, sem undir hann eru lögð samkvæmt lögum þessum.
66. gr.
Fimmtardómur tekur við þeim málum, sem áfrýjað liefir verið til hæstaréttar, þegar lög þessi ganga í gildi, en eigi verið dæmd þar, í því ástandi sem
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þau voru, er fimmtardómur tekur til starfa. Ef málaflutningur var byrjaður fyrir hæstarélti, þá skal hann leiddur til lykta fyrir fimmtardómi, eftir þeim reglum, sem um málaflutning fyrir hæstarétti giltu. Málum þeim, sem stefnt hefir
verið til hæstaréttar, án þess að málaflutningur hafi hvrjað þegar lög þessi öðlast gildi, skulu dæmd eftir ákvæðum laga þessara.

XIV. KAFLI.
N iðurlagsákvæði.
67. gr.
Að því Ieyti, sem eigi eru fvrirmæli í lögum þessum um einhver atriði,
skal fara eftir eldri lögum og dómvenjum, eftir því sem við verður komið.
68. gr.
Nú er hæstarétti eða einstökum hæstaréttardómara falið í lögum að framkvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning matsmanna, þátttöku í matsgerð eða gerðardómi o. s. frv., og keniur þá fimmtardómur í staðinn. Þar sem í lögum er nefnd eða ákveðin áfrýjun til hæstaréttar eða yfirdóms,
eða þeim er skipað að gæta einhvers o. s. frv., þá kemur fimmtardómur i stað
þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda.
Aðaldómarar fimmtardóms eiga sæti í landsdómi.
69. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda 1. janúar 1933.
Frá sama tíma eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi numin:
Lög nr. 22 frá 6. okt. 1919, um hæstarétt, lög nr. 37 frá 4. júni 1924, um
breyting á lögum nr. 22/1919, lög nr. 19. frá 14. júní 1929, um hreytingar á sömu
lögum, svo og önur ákvæði, er lög þessi brjóta í bága við.

Athugasemdir:
Frumvarp þetta er alveg samhljóða frumvarpi því um fimmtardóm, sem
lagt var fyrir Alþingi 1931, nema hvað smávægileg breyting hefir verið gerð á 8.
gr., sem eigi þarfnast greinargerðar. Annars visast til athugasemda við frumvarpið 1931, sjá Alþingistiðindi 1931 A. bls. 545—549.

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþingl.

18
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16. Frumvarp
til laga um loftskevtatæki á botnvörpuskipum og uni eftirlit með loftskeytanotkun íslenzkra veiðiskipa.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1- §rÖll botnvörpuskip skulu bafa fullkomin loftskeytatæki. Nú liefir botnvörpuskip eigi slík tæki, og skulu þau þá sett í skipið eigi síðar en i árslok 1932.
2. gr.
Landsstjórninni skal beimilt að hafa eftirlit eins og henni þurfa þykir
með þvi, að loftskeyti séu eigi notuð til stuðnings ólöglegum veiðum í landhelgi á nokkurn hátt.
3- gr.
Hver útgerðarmaður eða forstjóri útgerðarfélags á íslandi, sem hefir
skip með loftskeytatækjum við veiðar hér við land, skal skvldur að láta dómsmálaráðuneytinu í té lykil að liverju því dulmáli, sem notað kann að vera í
skeytasendingum milli útgerðarinnar og veiðiskipa hér við land, eða milli
íslenzkra veiðiskipa innbyrðis. Það er talið dulmál samkvæmt lögum þessum,
ef notað er í skevti mál í óvenjulegri merkingu.
4. gr.
Hver landssímastöð á íslandi og hvert íslenzkt veiðiskip með loftskeytatækjum skulu hafa sérstök eyðublöð frá dómsmálaráðuneytinu undir frumrit
allra skevta til eða frá íslenzkum veiðiskipum.
Hver sá, seni skeyti sendir til veiðiskips eða frá því, skal undirrita á
hverju slíku skeyti drengskaparvottorð um það, að ekkert í efni skeytisins sé
ætlað til að stuðla að landhelgisbrotum, forða sökunaut við töku eða gefa
veiðiskipi bendingu um ferðir varðskipanna.
Á íslenzkum loftskeytastöðvum, og á liverju íslenzku veiðiskipi með loftskevtatækjum, skal rita í sérstaka bók öll skeyti til og frá veiðiskipum með nákvæmri stund og dagsetningu, og í töluröð, svo sem ger verður ákveðið í reglugerð. Ennfremur skal loftskevtamönnum varðskipanna og starfsmönnum við
loftskeytastöðvar i landi, sem til þess eru kvaddir, skylt að bókfæra, eftir því
sem frekast er fært, öll loftskeytaskipti milli veiðiskipa innbyrðis og skeytaskipti þeirra við land. Skulu stöðvarnar, varðskipin og innlend veiðiskip í bvrjun
hvers mánaðar senda landssímastjóranum frumrit allra þeirra loftskeyta, sem
milli lands og skipa hafa farið á síðastliðnum mánuði, og eftirrit þeirra skeyta
skipa á milli, er náðst hafa, en hann sendir þau dómsmáiaráðunevtinu að lokinni skoðun. í lok hvers árs skulu sömu aðiljar senda dómsmálaráðuneytinu
bækur þær, sem skeytin eru rituð í fvrir það ár.
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Skeytabækur skipa og stöðva, sem og önnur skjöl, er snerta eftirlitið nieð
loftskeytanotkun veiðiskipanna, skal skylt að láta sjávarútvegsnefndum Alþingis í té til rannsóknar.
.,
5' §rXu verður útgerðarstjóri, skipstjóri eða einhver, sem hagsniuna liefir
að gæta við útgerð skipsins, sannur að sök uin hrot gegn 2. eða 3. málsgr. 4. gr.,
eða útgerðarstjóri uni brot gegn 3. gr., og varðar það 3 15 þús. króna sekt, og
ábyrgist útgerð skipsins greiðsluna; en auk þess skal skipstjóri, sem sannur
verður að því, að hafa notað loftskeyti til að freinja, dylja eða aðstoða við
landhelgisbrot, í fyrsta sinn missa rétt til skipstjórnar í 1 ár. Brjóti hann aftur,
missir hann skipstjóraréttindi fyrir fullt og allt.
Brjóti einhver gegn 1. málsgr. 4. gr., eða verði að öðru leyti einhver
brotlegur gegn 4. gr., annar en þeir, sem nefndir eru í 1. málsgr., sæti liann
sektum frá 500—10000 kr.
6. gr.
Nú benda sterkar líkur til þess, að útgerðarstjóri bér á landi, eða skipstjórnarmaður á veiðiskipi, liafi notað loftskeyti í þeim tilgangi að fremja landhelgisbrot eða stuðla að því, að það gæti orðið framið, eða að sá, sem sekur er um
slíkt brot, geti sloppið undan lagaaðförum, og skal þá dómsniálaráðuneytinu
heimilt að svipta útgerðarstjórn og skipstjórnarmenn, er hlut eiga að máli,
rétti til loftskeytaskipta milli lands og veiðiskipa, nema undir eftirliti dómsmálaráðunevtisins eða lögreglustjóra, sem eftirlit liefir verið falið, og ráða
þessir aðilar þá orðalagi og formi slíkra skeyta. Samskonar eftirliti skulu þeir
liáðir, er sekt hefir fallið á eftir 5 gr.
7. gr.
Ákvæði þessara laga koma ekki til framkvæmda þegar skip er statt í
neyð eða þegar um björgunarskevti er að ræða.
8. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem opinber lögreglumál.
9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

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 :
Mál þetta lá fyrir vetrarþinginu 1931. Með því að ýmsir menn, er ókunnugir voru málavöxtum, höfðu látið í Ijós að ekki þyrfti nýja löggjöf um
þetta efni, er hér endurprentað úr athugasemdum frumvarpsins 1931 álit eins
hins merkasta lögfræðings landsins:
A Alþingi 1930 var frumvarp til laga um loftskeytatæki á botnvörpu-
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skipum og um eftirlit með loftskeytanofkun íslenzkra veiðiskipa afgreitt með
svo hljóðandi rökstuddri dagskrá:
„Með því að landsstjórnin hefir í gildandi löggjöf næga heimild til eftirlits með loftskeytum, þykir ekki þörf nýrra lagasetningar um þetta. og tekur
deildin því fyrir næsta mál á dagskrá“.
Með löggjöf þeirri, sem talað er um í dagskránni, er átt við lög nr. 82 frá
14. nóv. 1917, um rekstur loftskeytastöðva á íslandi, og reglugerð nr. 32 frá 17.
maí 1918, sem sett var samkvæmt þessum lögum. Landssímastjóri mun og hafa
látið það álit sitt í ljós við sjávarútvegsnefnd neðri deildar á Alþingi 1930, að
ríkisstjórnin hefði samkvæmt þessum fyrrnefndu lögum fortakslausa heimild
til að gera hverjar þær ráðstafanir, sem henni þóknast, til að reyna að koma i
veg fyrir misbrúkun loftskeyta. Landssímastjóri hefir og staðfest þetta álit sitt
í bréfi til dómsmálaráðuneytisins, dags. 30. ágúst 1930.
Til þess að athuga, hvort rétt sé skýrt frá í hinni fyrrnefndu rökstuddu
dagskrá, og hvort álit landssímastjóra hafi við rök að styðjast, þarf að bera
saman fyrirmæli laga 82/1917 og reglug. 32/1918 við ákvæði frv. um loftskeytanotkun veiðiskipa. Sá samanburður skal nú hér gerður, og ályktun af þeim samanburði síðan dregin.
Þess er fyrst og fremst að geta, að frv. um loftskevtanotkun veiðiskipa
hefir ákvæði í 1. gr. um skyldu botnvörpunga til að hafa fullkomin loftskeytatæki. Hér er um algert nýmæli að ræða, sem livorki finnst í lögum 82/1917 né
reglug. 32/1918, enda snerta þessi ákvæði hvorki beinlínís rekstur né eftirlit með
loftskeytum.
Lögin 82/1917 heimila að setja reglugerð um þráðlausa firðviðskiptastöðvar. Þar er og sagt, að ráðuneytið geti bannað öll þráðlaus firðviðskipti
innan íslenzkrar landhelgi „og gert þær ráðstafanir, er nauðsynlegar þykja til
þess að hanninu verði hlýtt“.
Samkvæmt þessu var sett reglugerð 32/1918. í 2. gr. reglug. eru fyrirmæli um það, að enginn megi setja upp loftskeytastöðvar á íslandi eða í íslenzkri landhelgi og á skipum innan landhelgi, nema með sérstöku leyfi, og ef
leyfisskilvrðum er ekki fullnægt, má afturkalla leyfið og taka stöðina niður.
I 19. gr. sömu reglug. er heimild fyrir ráðuneytið að hanna öll loftskeytaviðskipti innan íslenzkrar landhelgi, bæði frá ísl. og erlendum skipum, og ráðuneytinu heimilað að gera þær ráðstafanir, er nauðsynlegar þvkja til þess að
banninu verði hlýtt. Og í sömu gr. er loks ákveðið, að ráðuneytið geti látið hafa
eftirlit með öllum loftskeytum, „sem að þess áliti geta verið skaðleg velferð
landsins“.
1 20. gr. reglug. er svo ákveðið, að brot gegn fyrirmælum reglug. varði
sektum, allt að 10000 kr„ eða allt að 6 mánaða fangelsi, ef brotið valdi ekki
þyngri refsingu. Óleyfilega gerð eða notuð tæki skulu upptæk.
Þó að lög 82/1917 og reglug. 32/1918 heimili nokkurt eftirlit með loftskeytastöðvum yfirleitt, sbr. fyrirsögn laga 82/1917, þá er það þó bersýnilegt, að
tilgangurinn með þeim fyrirmælum, sem þar er að finna, beinist alls ekki að
loftskeytanotkun veiðiskipa. Þetta er og næsta eðlilegt. Þegar lögin frá 1917 voru
sett, mun ekkert íslenzkt veiðiskip hafa haft loftskevtaútbúnað. Sá útbúnaður
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kom síðar til sögunnar. Og lögin frá 1917 og reglug. 1918 beinast sýnilega aðallega að því, að hindra skeytanotkun, sein „geta verið skaðleg velferð landsins",
og þar átt við ríkismálefni vfirleitt, en ekki eftirlit með landhelgisgæzlu.
Aftur á móti beinist frumv. uin loftskeytanotkun veiðiskipa eingöngu að
því að koma i veg fyrir misnotkun loftskeyta i samhandi við ólöglegar landhelgisveiðar. Þess vegna er í frv., auk skvldunnar til þess að hafa fullkomin loftskeytatæki á öllum botnvörpuskipum, farið fram á það, að lögleiða þau nýmæli
1) að allir ísl. útgerðarmenn, sem hafa skip með loftskeytatækjum við veiðar hér
við land, skuli skvldir að láta dómsmálaráðuneytinu í té lykil að hverju því dulmáli, sem notað kann að vera í skeytasendingum milli útgerðarmanns og veiðiskipa, eða íslenzkra veiðiskipa innbyrðis, 2) að landssímastöð og livert ísl. veiðiskip með loftskeytatækjum skuli hafa sérstök eyðublöð frá dómsmálaráðuneytinu undir frumrit slíkra skeyta, 3) að hver sá, sem skevti sendir til eða frá veiðiskipi, skuli undirrita á skevtið drengskaparvottorð uin, að skeytinu sé ekki ætlað
að stuðla að landhelgisbroti, forða sökunaut við töku eða gefa hendingu um ferðir
varðskipa, 4) að skrá skuli i sérstaka hók á loftskeytastöðvum og veiðiskipuni
öll skeyti til og frá skipunum í töluröð, með nákvæmri stund og dagsetningu,
5) að loftskeytamenn varðskipa og starfsmenn loftskeytastöðva í landi skuli
skyldir að bókfæra öll loftskevtaskipti inilli veiðiskipa innhyrðis og skevtaskipti
þeirra við land, 6) að landssímastjóra skuli senda frumrit allra loftskeyta, sem
nrilli lands og skipa liafa farið á siðastliðnuin mánuði, og skrásetningarhækur
skuli senda dómsmálaráðuneyti, og að öll þessi skjöl séu látin sjávarútvegsnefndum Alþingis í té til rannsóknar, 7) að refsa megi útgerðarstjóra, skipstjóra eða
öðrum, sem hagsmuna hafa að gæta og reynzt liafa sannir að sök um brot á fyrirmælunum, með 3—15 þús. kr. sekt, 8) að útgerð skips áhyrgist slíka sektargreiðslu, 9) að skipstjóri, sem reynzt hafi sannur að sök um misnotkun loftskeyta
í þessu skvni, skuli í fyrsta sinn missa rétt til skipstjórnar í 1 ár og í annað sinn
missa skipstjóraréttindi fyrir fullt og allt, og 10) að svipta megi útgerðarstjóra
eða skipstjórnarmenn rétti til loftskeytaskipta milli lands og veiðiskipa.
Öll þessi 10 atriði, sem nú hafa verið talin upp úr frv., eru nýmæli, sem
hvorki fvrirfinnast í lögum frá 1917 né reglugerð frá 1918. Og öll þessi nýmæli
hafa það sannnerkt, að þau miða að því að koma í veg fyrir misnotkun loftskeyta í þágu landhelgishrota. En eldri lög og fyririnæli um rekstur loftskeytastöðva liöfðu engin sérstök ákvæði að geyma, sem sérstaklega miðuðu að þessu.
Niðurstaðan af þessari athugun verður því su, að lög 82/1917 og reglugerð 32/1918 séu
ekki að neinu sérstöku leyti sett til þess að koma i veg fyrir misnotkun loftskeyta á veiðiskipum, og liafi því að sáralitlu leyti í sér fólgin ákvæði, sem
hægt sé að beita sérstaklega í því skyni. Aftur á móti er frv. til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loftskeytanotkun íslenzkra
veiðiskipa sérstaklega flutt til þess, eins og fyrirsögn þess her með sér, að
koma i veg fyrir slíka misnotkun, enda er í frv. að finna mörg nýmæli, er
miða að þessu marki".
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17. Frumvarp
til laga ura bvggingu fyrir Háskóla íslands.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1- grA árunum 1934—1940 er landstjórninni heimilt að láta reisa bvggingu
fyrir Háskóla Islands. Höfuðbvggingin má kosta allt að 600 þúsundum króna,
og skal verkið framkvæmt eftir því, sem fé er veitt i fjárlögum. Skal svo hagað
byggingunni, að taka megi nokkurn bluta bússins til afnota fvrir Háskólann,
þótt byggingin sé ekki fullger.
2. gr.
Skilyrði fyrir því, að ríkissjóður leggi fram fé til háskólabyggingar samkvæmt 1. gr., er það, að samkomulag náist við bæjarstjórn Revkjavíkur um,
að Reykjavíkurbær gefi Háskólanum til kvaðalausrar eignar 8—10 hektara af
landi á þeim stað, sem kennslumálaráðherra og háskólaráði þvkir hentugt, og
að Reykjavíkurbær leggi til vatn úr hitaveitu sinni til að hita höfuðbvgginguna
og væntanlegan slúdentabústað, með kostnaðarverði.
3. gr.
Landstjórninni heimilast að ælla húsrúm fyrir kennslu í uppeldisvisindum i væntanlegri háskólabyggingu, og að láta reisa heimavist fvrir kennaraefni á þeim hluta lóðarinnar, sem ætlaður verður fyrir sjálfstæðar smábyggingar.
Greinargerð.
Frumvarp nálega samhljóða að efni var lagt fyrir vetrarþingið 1931, en
varð þá ekki útrætt. Fylgdi því þá greinargerð sú, er hér fer á eftir:
„Frumvarp samhljóða þessu að efni var lagt fyrir Alþingi 1930, og náði
samþykki allra flokka i efri deild. Ræjarstjórn og borgarstjóri Reykjavíkur tók
málinu einkarvel, og lagði til að Háskólinn fengi ennþá betri lóð, lieldur en áður
hafði verið um talað. Samkvæmt þvi yrði háskólabygging og stúdentagarður
ekki reist á Skólavörðuhæðinni, heldur neðanvert við væntanlegan skemmtigarð, suður af Tjörninni. Ef Háskólinn fær þar til sinna þarfa 8—10 ba. af
landi, verður þar hægt að bæta við byggingum eftir því sem þörf landsins krefur, þó að aldir líði.
Við meðferð Alþingis í fyrra hefir bvggingarmál Háskólans tekið gerbreytingum. Aður var hugsað til að Háskólinn fengi eina allstóra byggingu, sem
vel nægði þörfum hans, eins og hann er nú, og að lieimavist fyrir 30—10 stúdenta yrði byggð þar hjá. En ekki var gert ráð fyrir vexti né nýjum viðfangsefnum. Háskólinn og stúdentaheimilið myndu hafa lokast inni í bænum, og eftir
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stutta stund liefði orðið að bæta við nýjum bvggingum á allt öðruni stöðum í
Reykjavíkurbæ. Með þessu móti hefði Háskólinn er til lengdar leið slitnað í
sundur og ekki orðið sjálfstæð, lífræn heild.
Með frv. sem lagt var fyrir Alþingi 1930, var hætt úr þessu með þvi að
gera ráð fvrir að Háskólanum væri þegar í uppliafi trvggt land til umráða, 8- 10
ha., en forráðamenn bæjarins munu heldur vilja láta land þetta á öðrum stað
en suður af Skólavörðu, og virðist það vera, ef á allt er litið, um meiri hagræði
að gera fvrir Háskólann. Nú er bætt við skilvrði, sem öll sanngirni mælir með
að hærinn leggi til heitt vatn til hitunar liinuin fyrstu hyggingum, stúdentagarði og kennslustofum. Með kostnaðarverði er átt við að eigi sé tekið verð fyrir
vatnið sjálft, heldur hlutfallslega fyrir kostnað við leiðslu til hæjarins.
Við háskóla, sem enn eru í myndun, t d. í Arósuin í Danmörku, er höfð
hin sama ráðagerð og hér. Bærinn leggur til mikið samfellt land í útjaðri borgarinnar, og háskólinn verður ekki ein stór hvgging, heldur risa smátt og smátt
margar aðskildar, en skipulagsbundnar byggingar.
Sú tilhögun, sem gert var ráð fyrir í fyrravetur, að nota nokkur ár til
undirbúnings málinu, er því nauðsynlegri, þar sem yfirstandandi erfiðleikar atvinnulífsins í landinu valda því, að tæplega mun þvkja ráðlegt að leggja út í
stórbyggingar fyr en yfirstandandi kreppu hefir létt af“.

18. Frumvarp
til laga um próf leikfimi- og íþróttakennara.
(Lagt fvrir Alþingi 1932).
.
1- gr.
Eftir 1. okt. 1934 verður hver sá leikfimis- eða íþróttakennari, sem fær
fast starf eða er ráðinn til íþrótta- eða leikfimiskennslu við rikisskóla eða skóla,
sem rikið stvrkir, að hafa lokið prófi eftir fvrirmælum þessara laga i uppeldisfræði, kennsluæfingum, líkamsfræði og leikfimi, eða i öðrum íþróttum, sem
kenndar kunna að verða hér á landi.
2. gr.
Kennslumálaráðuneytið lætur árlega fara fram próf fyrir leikfimis- og
íþróttakennara. Það skipar fyrir með reglugerð hversu því prófi skuli fvrir koma,
og setur síðan í samráði við landlækni og hina revndustu íþróttafræðinga, sem
völ er á í landinu, reglur um leikfimi og íþróttakennslu, þannig að tekið sé tillit
til mismunandi aðstöðu nemenda i farskólum, barnaskólum, gagnfræðaskólum, héraðsskólum, menntaskólum og hinum ýmsu sérskólum.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Svo að segja hver einasti íslendingur, karl eða kona, sem stundar leikfimi og íþróttakennslu hér á landi, hefir numið list sína erlendis, við mjög margháttaðar og ósambærilegar stofnanir. Sumir hafa fengið mikla og góða kennslu,
og lokið erfiðu prófi. Aðrir hafa numið skamma stund, og lítil trvgging fyrir
kunnáttu þeirra. Sér í lagi er oft algerður misbrestur á að slikir menn hafi nægilega þekkingu í uppeldisfræði, heilsufræði og æfingu við að kenna hörnum eða
unglingum. Hér er stefnt að þvi að fá fastan grundvöll í þessu efni, að allir leikfimi- og iþróttakennarar sem ætla að starfa í þjónustu landsins, verði að hafa
sýnt með prófraun í landinu sjálfu, að þeir séu hæfir til verksins, og að i skjóli
þess skipulags geti þróast iþróttir, sem miðaðar eru í einu við að efla líkamshreysti manna og við landshætti og kringumstæður liér. Kostnaður á ekki að
verða af þessari brevtingu, nema þóknun til prófdómenda, eftir sömu reglum
og við ríkisskólana.
19. Frumvarp
til laga um umsjón nokkurra ríkiseigna í Ölfusi.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1. gr.
Fimm manna nefnd skulu falin umráð eftirnefndra jarðeigna ríkisins í
Ölfusi: Reykjakots, Reykja, Reykjahjáleigu, Kross og Valla.
2. gr.

Nefndina skipa landlæknir, einn vfirlækna Landsspítalans, kjörinn af yfirlæknunum, læknirinn við Reykjahælið, ráðsmaðurinn við Reykjahúið og ráðsmaður Landsspítalans. Landlæknirinn er formaður nefndarinnar. Nefndin vinnur kauplaust.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Nú hefir verið byrjað að starfrækja Reykjaeignina bæði til heilsubótar
sjúkum mönnum og vegna búrekstrar fyrir Landsspitalann sér í lagi, og að þvi
er snertir ýmsar tegundir grænmetis fyrir fleiri ríkisstofnanir. En með því að
enn má um langan aldur auka þessa notkun, einkum í sambandi við jarðhitanu,
þykir liklegt að gagnleg notkun þessarar eignar verði bezt trvggð með því að
nefnd valinna manna liafi fyrir rikisins hönd umsjón með eigninni. Má vænta
að á þann hátt verði náttúrugæði staðarins fyrst og bezt hagnýtt.
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20. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 69 frá 1928.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
.
1- gr.
Ákvæði 1. málsgr. 7. gr. í lögum nr. 69 frá 1928, um álagning á vínanda
og áfengi, fellur burtu. Málsgreinin verður þá þannig: „Lyf, er verzlunin útvegar læknum eða sjúkrahúsum, seljast án hagnaðar“.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Hinn 4. nóvember 1931 gaf Hans hátign konungurinn, samkvæmt tillögum dóms- og kirkjumálaráðherrans, út bráðabirgðalög þau, sem prentuð eru
sem fylgiskjal við frumvarp þetta, og er í forsendum bráðabirgðalaganna getið ástæðna þeirra, er þau bvggjast á.
Frumvarp þetta er lagt fyrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar.

Fylgiskjal.

BRÁÐABIRGÐALÖG
um
breyting á lögum nr. 69 frá 1928.

Ver Christian hinn Tíundi,

af guðs náð konungur Islands og Danmerkur,
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski,
Láenborg og Aldinborg,

Gjörum kunnuugt: Vor dóms- og kirkjumálaráðherra hefír þegnlega
borið upp fyrir Oss, að ákvæði í 1. málsgr. 7. gr. laga nr. 69 frá 1928, um
ákveðna álagning á vínanda og áfengi, sem leyft er að flytja til landsins,
sé óheppilegt, eins og nú stendur á. Telur ráðherrann því nauðsynlegt
að fella burtu þetta ákvæði nú þegar, og verðum Vér því að telja brýna
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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nauðsyn að gefa út bráðabirgðalög, samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar, um slíka lagabreyting.
Fyrir því bjóðum Vér og skipum:
1- gr.
Ákvæði 1. málsgr. 7. gr. í lögum nr. 69 frá 1928, um álagning á vinanda
og áfengi, fellur burtu. Málsgreinin verður þá þannig: „Lyf, er verzlunin útvegar læknum og sjúkrahúsum, seljast án hagnaðar“.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða.

Gefið á Amalíuborg, b. nóvember 1931.
Undir Vor konunglega hönd og innsigli.

Christian R.
(L. S.)
Jónas Jónsson.

21. Frumvarp
til laga um afnám laga nr. 33, 20. október 1905, um stofnun geðveikrahælis.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1- gr.
Lög nr. 33, 20. október 1905, um stofnun geðveikrahælis, eru úr gildi
numin.
2. gr.
Lög þessi ganga þegar í gildi.

Greinargerð.
Landlæknirinn hefir samið frumvarp þetta, og er greinargerð hans, er
ráðuneytið fellst alveg á, á þessa leið:
„Umrædd lög eru óþörf og úrelt orðin eins og reglugerðir þær og erindisbréf, sem eftir þeim hafa verið sett. En það ákvæði laganna er sérstaklega
bagalegt, sem fastbindur daggjöldin við ákveðna upphæð, og hana raunar lægri
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en þau hafa verið höfð hátt á annan tug ára. Síðan nýi spítalinn var reistur,
hefir hann verið rekinn sem sjálfstæð stofnun með miklu hærri daggjöldum
en gamli spítalinn, og veikur það að vonum óánægju, einkum þegar hlutaðeigendur fá því ekki ráðið, á hvorum spítalanum sjúklingarnir fá inni, og hefir
það valdið erfiðleikum við innheimtu.
Liggur fyrir að samræma daggjöldin á báðum spítölunum, og er engin
ástæða til að hafa þau mishá eftir því á hvorum þeirra menn eru vistaðir. En
hitt gæti verið nauðsyn, að hafa sérstaklega lág daggjöld fyrir þá, sem sýnt er
um, er þeir hafa verið um stund á spítalanum, að eru með ólæknandi sjúkdóm,
og líklegir til að liggja þar árum saman.
Sérstakra lagaákvæða um ákvörðun daggjaldanna á Kleppi virðist ekki
þörf, fremur en hinna annara ríkisspítala.
Til hins gæti verið ástæða, að setja sérstök lög úm ýmislegt viðvíkjandi
rekstri allra ríkisspítalanna í heild eða jafnvel allra sjúkrahúsa í landinu“.

22. Frumvarp

•

til laga um birtingu útvarpaðra veðurfregna.

(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1. gr.

Á stöðum, þar sem útræði er, eða sjósókn er talin sérstaklega hættuleg,
eða þar sem meiri hluti íbúa héraðs eða sjávarþorps 21 árs eða eldri hefir farið
þess á leit á opinberum fundi, eða með skriflegri áskorun, skulu hreppsnefndir
eða bæjarstjórnir sjá um að fá hæfan og áreiðanlegan mann eða konu til þess
að birta og festa upp á aðgengilegum stað, svo oft sem þurfa þykir, veðurfregnir þær, sem Veðurstofan gefur út og útvarpað er frá Útvarpsstöðinni i
Reykjavík.
2. gr.
Veðurfregnir skulu skrifaðar á þar til gerð eyðublöð og skal festa þau
upp í kassa með glerrúðu, á stað þar sem umferð er mest, eða þar sem líklegt
er að flestir geti haft þeirra not og skulu þau fest upp í kassann strax eftir að
þau voru móttekin.
Veðurstofa Islands leggur til og sendir ókeypis eyðublöð undir veðurfregnirnar, þegar hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn óskar þess.
3. gr.
Sá, sem tekur að sér birtingu veðurfregna, eigi móttökutæki sitt sjálfur
og kosti og annist viðhald þess, enda hafi það þann styrkleika, sem hreppsnefnd eða bæjarstjórn gerir kröfu til.
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4. gr.

Þóknun fyrir birtingu veðurfregna samkv. 1. gr., greiðist að hálfu úr
ríkissjóði þó ekki yfir 50 krónur á ári. Að öðru leyti greiðist þóknunin úr
hlutaðeigandi hreppssjóði eða bæjarsjóði, samkvæmt fyrirframgerðum samningi, sem atvinnumálaráðherra hefir samþykkt.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
I fjárlögum ársins 1932 eru Fiskifélagi íslands veittar 5000 kr. til þess að
láta birta í veiðistöðvum landsins, veðurfregnir þær, sem útvarpað er frá Útvarpsstöð Islands i Reykjavík, og er þá jafnframt gert ráð fyrir, að samtímis
verði hætt að birta veðurfregnir Veðurstofunnar á simastöðvunum, eins og
verið hefir. Var gert ráð fyrir, að fvrst í stað mundu menn út um landið sakna
svo þeirra veðurfregna, sem birtar voru á símastöðvunum, að nauðsynlegt væri
að láta afrita og festa upp veðurfregnir útvarpsins, einkum meðan móttökutækjum væri að fjölga og menn væru að venjast við að notfæra sér veðurfregnir útvarpsins.
Fiskifélagið bjó því til lista vfir þá staði á landinu, þar sem það áleizt
nauðsynlegt að festa þessar veðurfregnir upp, og revndust það að vera 59
staðir á landinu, sem telja varð nauðsynlegt að festa þessar veðurfregnir upp
á, en auk þess hagar svo til á sumum stöðum, t. d. Seyðisfirði og víðar, að
strandlengjan, sem veðurskeytin áttu að koma að notum, er svo löng, að
nauðsynlegt er talið að festa skeytin upp á 2 stöðum og verður á slíkum stöðum eðlilega að borga meir fyrir móttöku þeirra og birtingu. Þegar svo ennfremur bætist við kostnaður við útsendingu eyðublaða, var ekki hægt að borga
nema 80 krónur á hverjum stað fvrir þetta verk, en þá var ætlast til að veðurskeyti þessi væru fest upp tvisvar á dag allt árið.
Fiskifélagið valdi því næst þá menn, sem það bar bezt traust til á þessum 59 stöðum og bað þá að taka þetta verk að sér, eða gætu þeir það ekki
sjálfir, þá að útvega annan ábyggilegan mann, sem móttökutæki hefði til þess
að taka þetta að sér, gegn 80 króna þóknun á ári.
'
Fiskifélaginu hafa þegar borizt svör frá nokkrum þessara manna og
kvarta þeir yfirleitt flestir um það, hve þóknunin sé lág. Þó er það yfirleitt
þannig, eftir svörunum að dæma, að í smáplássunum hafa menn þeir, sem
Fiskifélagið hefir skrifað, lofað að taka þetta verk að sér, en hafa þó jafnframt
margir tekið það fram, að þeir sæu ekki ástæðu til þess að festa upp veðurskeyti nema þann tíma ársins, sem sjóróðrar væru stundaðir, og má búast við,
að þannig verði það framkvæmt. Aftur á móti hefir félaginu yfirleitt ekki
tekizt að fá menn til þess, fyrir þessa þóknun, i hinum meiri háttar útgerðarstöðvum, þar sem vertíð er lengri, sumstaðar jafnvel allt árið, og kaupgjald
hærra.
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Þá hefir félagið lika fengið aðfinnslur fvrir að hafa sleppt úr stöðum,
sem alveg eins eiga heimtingu á að fá birtar veðurfregnir, eins og aðrir þeir
staðir, sem félagið hefir valið, en ætti að fjölga þessum stöðum meira, yrði
auðvitað að lækka þóknunina á hverjum stað, eða þá að hækka tillag það, sem
til þessara birtinga er ætlað.
Það virðist því liggja beinast við, að leggja það á vald lireppa og bæjarstjórna, ásamt íbúum hlutaðeigandi verstöðva, livort birta eigi þessar veðurfregnir framvegis, og þá live oft og live langan tíma á ári.
Um 1. gr.
Hér er það héruðunum eða verstöðvunum í sjálfsvald sett, hvort og
hve lengi þau óski eftir að veðurfregnirnar séu birtar þar. Það er efamál hvort
það er nægilega tryggt, að láta meiri hluta hreppsbúa ákveða hvort veðurfregnir séu birtar á einhverjum stað í hreppnum, eða ekki, sérstaklega þegar
svo hagar til, að hreppurinn er tvískiptur í landbúnaðarhérað og verstöð.
Þá má gera ráð fyrir, að sá hluti hreppsbúa, sem ekki telur sig hafa gagn af
veðurfregnum, eða geta verið án þeirra, vildi losna við þann kostnað, sem
birtingin hefir í för með sér. Hér er því gert ráð fyrir, að ef meiri hluti fullorðinna íbúa í einhverri veiðistöð eða sjávarþorpi fer þess á leit, þá beri
hreppsnefnd eða bæjarstjórn þess héraðs skylda til að sjá um, að þessi beiðni
verði tekin til greina.
Um 2. gr.
Til þess að hægara sé og fljótlégra að skrifa niður veðurfregnirnar er
óhjákvæmilegt að nota til þess sérstök eyðublöð og þurfa þau að vera eins á
öllu landinu og útvarpið að liaga upplestri veðurfregnanna i samræmi við
það. Það er því gert ráð fyrir, að Veðurstofan leggi til þessi eyðublöð og séu
þau send þaðan kostnaðarlaust til þeirra manna úti um land, sem hreppar eða
bæjarstjórnir hafa útvegað til þess að annast birtingu veðurfregnanna.
Um 3. gr.
Grein þessi þarf ekki skýringar við.
Um. 4. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að lirepps- eða bæjarstjórnir geri skriflegan samning við þá menn, er taka að sér birtingu veðurfregnanna i umdæmi þeirra og
að atvinnumálaráðherra samþykki þenna samning fyrir hönd rikisins, þar
sem því er ætlað að greiða allt að helmingi kostnaðar við birtinguna, sem þó
þykir rétt að takmarka þannig, að eigi fari fram úr 50 kr. á neinum stað.
Um 5. gr.
Þar sem styrkur sá, sem Fiskifélaginu er ætlaður fyrir birtingu veðurfregnanna er nú bundinn við árið 1932, er gert ráð fyrir, að lög þessi kojni til
framkvæmda, að þeim tíma liðnum.
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23. Tillaga
til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að íliuga mál iðnaðarins.
(Lögð fyrir Alþingi 1932).
Alþingi ályktar að skipa skuli fimm manna milliþinganefnd til þess að
íhuga og bera fram tillögur um mál iðnaðarins. Ríkisstjórnin skipar nefndina
þannig: Einn samkvæmt tillögum Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavik, annan
samkvæmt tillögum Sambands íslenzkra samvinnufélaga, þriðja samkvæmt
tillögum Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, fjórða samkvæmt tillögum
Alþýðusambands Islands; hinn fimmta skipar ríkisstjórnin og er hann formaður nefndarinnar.
Nefndinni er einkum ætlað að inna af hendi eftirfarandi:
1. Að endurbæta iðnaðarlöggjöfina frá 1926.
2. Að endurskoða tollalöggjöfina að þvi er iðnaðinn snertir.
3. Að athuga möguleikana um aukinn innlendan iðnað, einkum um það að
vinna úr þeim vörum sem landið sjálft framleiðir.
4. Að athuga um skipun menntamála iðnaðarins.
Kostnaður við nefndina greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.
Á slíkum tímum sem nú eru er það höfuðnauðsyn hverri þjóð að búa
sem bezt að sínu. Munu vart skiptar skoðanir um það, að í því efni eigum við
Islendingar mikið ógert, sem þó mætti horfa til mikilla hagsbóta. Telur ríkisstjórnin það mjög tímabært að málefnum iðnaðarins verði nú sérstakur
gaumur gefinn. Hefir málið verið rætt við nokkura forgöngumenn iðnaðarins
í Reykjavík og í Hafnarfirði, og hafa ráðuneytinu síðan borizt tvö bréf út af
þessu máli, annað frá stjórn Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavik og hitt frá trésmiðafélögunum í Reykjavík og i Hafnarfirði. Bæði bréfin eru prentuð hér á
eftir sem fylgiskjöl.

Fylgiskjal I.
IÐNAÐARMANNAFÉLAGIÐ 1 REYKJAVlK

Revkjavik 8. febr. 1932.
Með skírskotun til viðræðu við hæstvirtan atvinnumálaráðherra hinn
18. f. m. leyfum vér oss hér með fyrir hönd félags vors, að bera fram eftirfarandi kröfur:
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1. Að hið háa stjórnarráð, eða að tilhlutun þess næsta Alþingi taki til rækilegrar athugunar:
.
a. Endurbætur á iðnaðarlöggjöfinni frá 1926.
b. Endurbætur á tollalöggjöfinni að því er iðnaðinn snertir.
c. Möguleikana á að auka innlendan iðnað, einkum með þvi að vinna úr
innlendum hráefnum.
2. Að árlega verði veittar 3000 kr. er úthlutað sé eftir tillögum stjórnar Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík handa iðnaðarmönnum til að skoða sýningar erlendis og kynnast nýjungum í iðnaði. Ennfremur að stjórn Iðnaðarmannafélagsins eða sérstök nefnd innan félagsins geri tillögur um hverjum
verði veittur hinn árlegi styrkur til iðnaðarnáms erlendis.
3. Að á Alþingi verði kosin iðnmálanefnd sem fastanefnd og hafi hún með
höndum öll þau mál á Alþingi, er iðnaðinn varða.
4. Að Alþingi veiti Iðnaðarmannafélaginu í Reykjavík 50 þúsund krónur á
ári í næstu 5 ár, alls 250 þúsund krónur, til þess að koma upp nýju Iðnskólahúsi hér i Reykjavík.
Um 1. lið a. er það að segja, að þegar iðnlöggjöfin frá 1926 kom til framkvæmda hafa menn rekið sig á nokkra galla á henni, sem nauðsyn ber til að
lagfæra. Það er í sjálfu sér ósköp eðlilegt, að slík nýjung sem iðnlöggjöfin,
yrði ekki upphaflega samin svo, að engir gallar fyndust á henni, en hitt er
várla réttlætanlegt ef þeir g^llar ekki verða lagfærðir.
Um 1. lið b. Tollalögin eru sumstaðar svo ósanngjörn, að íslenzkir iðnaðarmenn verða að greiða toll af efnivörum til iðnar sinnar, þó að útlend iðnframleiðsla sömu tegundar sé flutt inn ótolluð. Þetta verður í reyndinni verndartollur fyrir útlendan iðnað gegn innlendri framleiðslu og nær það auðvitað
engri átt. Það er engin von til þess, að löggjafar með engri sérþekkingu á iðnaðarmálum eða iðnrekstri viti um þetta. Iðnaðarmenn sjálfir vita bezt hvar
skórinn kreppir í þessu efni og því verður að rannsaka þetta frá sjónarmiði
þeirra.
Um 1. lið c. Enn er það svo, að mikið af afurðum landsmanna er flutt
út hálfunnið eða óunnið, en samtimis fer atvinnuleysi í landinu vaxandi, sérstaklega á vissum tímum árs. Er þvi mikil nauðsyn á að gaumgæfilega sé athugað hvað hægt er að gera til að afstýra þessu.
Eins og Alþingi er nú skipað, teljum vér enga von til að nefnd þingmanna geti rannsakað eða gert tillögur um þessi mál. Teljum vér því nauðsynlegt að skipuð sé nefnd úr hóp þeirra manna, er þessi mál koma sérstaklega við, til þess að rannsaka og gera tillögur um þau.
Um 2. lið. Vegna legu lands vors eigum vér flestum þjóðum erfiðara
með að sækja sýningar, sem venjulega eru haldnar árlega einhversstaðar í
álfunni, jafnvel hjá nágrannaþjóðum vorum. Vegna þess að þar birtast allar
nýjungar sem fram koma, er mjög nauðsynlegt, að héðan geti farið efnilegir
menn til að kynnast þeim, og iðnaðarmálum yfirleitt. Vér verðum fljótt aftur
úr ef vér ekki fylgjumst rækilega með í þeim efnum. Og af þvi að vér, eða
menn úr félagi voru, eru yfirleitt gagnkunnugir iðnaðarmönnum og vitum
hverjir eru hæfir til að njóta slíks styrks, teljum vér heilbrigðast að hann sé
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veittur eftir tillögu vorri. Og alveg sömu ástæður eru fyrir hendi um námsstyrkinn til iðnaðarmanna, vér stöndum miklu nær að vita um verðleika umsækjenda en hið háa stjórnarráð.
Um 3. lið. Iðnaðurinn er þriðja fjölmennasta atvinnugrein landsmanna,
og á engan beinan málsvara á Alþingi. Iðnaðurinn er orðinn mjög mikill þáttur í atvinnulífi þjóðar vorrar og fer stöðugt vaxandi, og vonum vér því að
það teljist alveg sjálfsögð krafa, að sérstök nefnd í þinginu fjalli um málefni hans.
Um 5. lið. Með löggjöfinni um iðnskólanám teljum vér að hið opinbera
hafi tekið á sig þá skyldu að sjá iðnnemum fvrir hinni lögskipuðu fræðslu.
Hér i Reykjavík er iðnnemafjöldinn langsamlega mestur, svo að segja má að
aðrir staðir á landinu séu aukaatriði í því efni. Hér hagar svo til, að hús það,
er félag vort reisti fvrir nær 30 árum, er þegar orðið allt of lítið. Það verður
ekki hjá þvi komizt að reisa nýtt skólahús og það mjög bráðlega. Eins og áður
er drepið á teljum vér að hinu opinbera beri að réttu lagi skylda til þess. Og
iðnskólabygging, sem fullnægði kröfum tímans og væri byggð með hina fyrirsjáanlegu aukningu fyrir augum, mundi varla kosta undir hálfri milljón
króna. En félag vort vill, sem fyrr, fórna miklu fyrir skóla sinn. Og af þvi það
telur sig muni geta komið byggingunni upp og staðið straum af henni ef það
fær framangreinda fjárveitingu, um helming af byggingarkostnaði til hennar,
og verður þó að taka á öllu sínu til að kljúfa það, væntum vér þess fastlega,
að bæði þing og stjórn taki fegins hendi þessu tilboði og veiti framannefnda
fjárveitingu.
Stjórn Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavík.
Ársæll Árnason.

Guðm. H. Þorláksson.

Fylgiskjal II.

Vegna viðtals við yður, hæstvirtur forsætisráðherra, er fram fór 14. f.
m., leyfum við undirritaðir oss, fyrir hönd trésmiðafélags Reykjavikur og trésmiðafélags Hafnarfjarðar að óska eftir, að hið háa Alþingi, er nú kemur saman, taki eftirfarandi athugasemdir og óskir til rækilegrar athugunar og framkvæmdar.
Vér viljum fyrst og fremst leyfa oss að benda á hið mikla ósamræmi,
sem er í þvi, að inn í landið er flutt allmikið til húsagerðar, svo sem hurðir,
gluggar og allskonar listar úr tré, með jöfnum tolli og er á óunnu timbri, eða
um 9 aura á teningsfet. Þá er eigi síður ástæða til að benda á stærri og
smærri báta úr tré, sem alls enginn tollur er lagður á, séu þeir fluttir
inn sem kallað er tilbúnir. Hinsvegar er hver einasti hlutur, smár og stór,
er til skipabyggingar þarf, meira og minna tollaður, að eins ef byggingin á
að framkvæmast hér heima. En þar sem hægt er að benda á með nægum rökum, að auðvelt væri að vinna allt, er að framan er talið í landinu sjálfu, og það
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á engan hátt lakar, en liið útlenda er unnið, og seni sýnilega mundi skapa mjög
mikla atvinnu fyrir stóra stétt manna, án þess þó að gera nefndar vörur dýrari fyrir notendur, þá viljum við eindregið óska eftir, að hið háa Alþingi takmarki nú þegar innflutning á nefndum vörum með svipuðum tolli og nú er á
húsgögnum, eða um 15%, til stuðnings iðnaði þessum í landinu sjálfu.
Það virðist líka allmikil þörf á þessu einmitt nú, þar sem fjárkreppa og
atvinnurýrnun vofir yfir, og hagskýrslur undanfarinna ára bera það með sér,
að árlega eykst innflutningur á vörum þeim, er hér um ræðir, svo hundruðum
þúsunda króna nemur. Árið 1928 var flutt inn samkvæmt hagskýrslum hurðir,
gluggar, allskonar húsalistar, stærri og smærri skip og bátar úr tré fyrir um
720 þúsund krónur. Árið 1929 sömu vörutegundir fyrir um 1650 þúsund krónur.
Yngri skýrslur eru ekki fyrir hendi, enda virðist að þessar tölur ættu að
nægja, því þær sýna Ijóslega, að hér er um alvörumál að ræða, og það því fremur, þarsem það er vitanlegt, að allmikill hluti af fé þessu fer út úr landinu eingöngu fyrir vinnu, er að sjálfsögðu ætti að vinnast hér. Og einmitt á sama tíma
og þessi mikla vinna er unnin af erlendum mönnum, ganga hér atvinnulausir
bæði húsasmiðir og skipasmiðir.
Reykjavík og Hafnarfirði, 11. febrúar 1932.
Björn Rögnvaldsson,
Þorbjörn Klemensson,

Guðjón Jónsson,
Guðm. H. Guðmundsson,

Markús Sigurðsson,

Valdimar Runólfsson,
Þóroddur Hreinsson,

Páll Pálsson.

24. Frumvarp

Nd.
til laga um bókhald.

Flm.: Jónas Þorbergsson.
1- grBókhaldsskyldir eru allir þeir, sem taldir eru í 2. gr. þessara laga, með
þeim undantekningum, sem um getur í 3. gr.
2. gr.
1. Kaupmenn, en kaupmaður er liver sá talinn í þessum lögum, sem hefir
atvinnu af því að selja vörur, verðbréf og hverskonar lausafé eða fasteignir, sem hann hefir í þvi skvni keypt.
2. Hlutafélög öll, kaupfélög, pöntunarfélög og samvinnufélög.
3. Bankar, sparisjóðir, vixlarar og vátrvggingarfélög.
4. Umboðssalar, farandsalar, mat-, gisti- og veitingasalar, brytar, lyfsalar,
forleggjarar, blaðaútgefendur.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

20.
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5. Þeir, sem reka iðn eða iðju, þar með taldir gas- og vatnsinnlagningarmenn,
rafmagnsvirkjar, bakarar, klæðskerar, rakarar, gosdrykkja- og ölgerðarmenn, rekendur hárgreiðslustofa, lýsis- og síldarbræðslna, þvotta- og
baðhúsa, rjómabúa, íshúsa, vatns- og rafmagnsveitna.
6. Þeir, sem reka útgerð til fiskveiða, manna- og vöruflutninga og fiskverkun.
7. Vöru- og skipamiðlarar, afgreiðslumenn skipa og þeir, sem hafa atvinnu
af að geyma vörur fyrir aðra.
8. Þeir, sem hafa atvinnu af rekstri bifreiða til mann- eða vöruflutninga.
9. Rekendur kvikmyndahúsa, leikhúsa, hringleikhúsa (cirkus) og fjölleikhúsa (varieté).
10. Þeir, sem taka að sér að flytja mál fyrir dómstólum eða gegna öðrum
málaflutningsmannsstörfum.
11. Húsameistarar, verkfræðingar og aðrir, er taka að sér að reisa hús og gera
önnur mannvirki, eða gegna öðrum húsameistara- og verkfræðingastörfum.
12. Þeir, sem hafa atvinnu af því að lána öðrum fé.
13. Þeir, sem hafa atvinnu af að sjá um jarðarfarir.
Læknum í kaupstöðum, er reka sjálfstæða atvinnu, svo og prestum í
kaupstöðum er skylt að halda sjóðbók.

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

3. gr.
Undanskildir bókhaldsskyldu eru þó þeir, er hér greinir:
Mat- og veitingasali, sem að staðaldri rekur fyrirtæki með aðstoð konu
sinnar, barna innan 16 ára aldurs og tveggja aðstoðarmanna eða færri, og
bryti, sem ekki rekur sjálfstæða atvinnu.
Handiðnaðarmaður, sem að staðaldri aðeins selur handavinnu sjálfs sín,
konu sinnar, barna innan 16 ára aldurs og tvéggja aðstoðarmanna eða
færri.
Útgerðarmenn, einn eða fleiri, er reka fiskiveiðar eða mann- og vöruflutninga á 2 bátum eða færri, undir 12 smál. brúttó hvor, eða aðeins einu skipi
undir 20 smál. brúttó.
Sá, sem rekur fiskverkun með konu sinni, börnum innan 16 ára aldurs og
fjórum mönnum öðrum eða færri.
Þeir, sem eigi reka fleiri en tvær bifreiðar til inann- eða vöruflutninga.
Þeir byggingarmeistarar, málflutningsmenn og verkfræðingar, sem ekki
reka sjálfstæða atvinnu.

4. gr.
‘
Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkvæmt 2. og 3. gr., skulu hafa
tvöfalt bókhald, en þessu ákvæði er fullnægt með færslu þeirra bóka og yfirlitsreikninga, sem um getur í 5.—8. gr.
Lögreglustjórum er þó heimilt að veita smáatvinnurekendum, sem ekki
falla undir ákvæði 3. greinar þessara laga, undanþágu til allt að 5 ára í senn frá
því að færa bækur sínar eftir reglum tvöfaldrar bókfærslu. Þeir, sem undanþágu beiðast, skulu færa gild rök fyrir því, að það sé þeim, einhverra hluta
vegna, um megn að færa tvöfalt bókhald. Einkum á þetta ákvæði við um þá,
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sem þegar hafa byrjað atvinnurekstur, er lög þessi öðlast gildi. Bókhaldi þeirra,
sem undanþágu fá, skal þó vera þannig fyrir komið, að það gefi greinilegar
upplýsingar um fjárhag þeirra.
5. gr.

Frumbækur.
1 þær séu færð öll viðskipti, önnur en þau, er hönd selur hendi daglega
jafnskjótt og þau fara fram. í bók þessa skal rita nöfn þeirra, er hafa afhent
og móttekið vöru er hún var seld (— lánuð) eða keypt (= lögð inn), og sömuleiðis fyrir hvers reikning hún er úttekin eða innlögð og ennfremur verð hennar.
I verzlunarviðskiptum skal samrit af færslu frumbókar jafnan látið viðskiptavini í té, í hvert sinn er einhver viðskipti fara fram bóklega, nemi þau
meiru en 2 krónum.
6. gr.

Sjóðbók.
1 hana séu færðar allar sjóðgreiðslur. Hver greiðsla færist sérstaklega,
þó er leyfilegt að færa í einu lagi fjárhæðir þær, er inn koma daglega vegna
sölu gegn staðgreiðslu. Ennfremur er stærri fyrirtækjum leyfilegt að færa undirbækur yfir sjóðgreiðslur, enda sé færslu þeirra hagað á sama hátt og sjálfrar
sjóðbókarinnar. Skylt er að færa niðurstöðutölur undirbókanna daglega í sjálfa
sjóðbókina, og sé í henni vísað til undirbókanna til sönnunar færslunum. Fylgiskjöl öll með sjóðgreiðslum séu tölusett og til þeirra vísað í sjóðbókinni eða
sjóðdagbókinni eða undirbókum þeirra, og þau síðan geymd í réttri töluröð.
Ennfremur sé í sjóðbók vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna
öðrum bókum (t. d. viðskiptamannabók, sjá 7. gr., aðalbók, sjá 8. gr., frumbókum o. s. frv.).
Sjóðbók skal vera innbundin og tölusett.
Undirbækur við sjóðbók mega vera lausblaðabækur.
7. gr.

Viðskiptamannabók.
I henni skal færður sérstakur reikningur yfir viðskipti við hvern
viðskiptamann, önnur en þau, er hönd selur hendi. 1 bókina skulu viðskipti þau, sem færð eru í frumbækurnar, skráð á sama hátt og þar, eða
samanlagðar fjárhæðir þær í krónum og aurum, er úttekt eða innlegg
nemur i hvert sinn samkvæmt frumbókunum. — Þó er leyfilegt, sé um úttekt
að ræða, sem sajnið er um, að greiða skuli að fullu viku- eða mánaðarlega,
að færa í viðskiptabókina samanlagðar fjárhæðir þær, sem úttekt hvers viðskiptamanns hefir numið um vikuna eða mánuðinn samkv. frumbókunum,
ennfremur að færa sameiginlegan reikning i viðskiptamannabók fyrir alla þá
viðskiptamenn, sem aðeins hafa slík viðskipti.
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Við færslu á viðskiptamannabók sé ætíð vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna í öðruni bókum (t. d. sjóðbók, aðalbók, frumbókum
o. s. frv.).
Nota má lausblaðabækur sem viðskiptamannabækur, en þó þvi aðeins,
að þá sé færður sameiginlegur viðskiptareikningur fyrir alla viðskiptamenn,
er reikning hafa í viðskiptamannabók, í aðalbók, dagbók eða sjóðdagbók
(sjá 8. gr.). 1 reikning þennan má færa úttekt og innlegg viðskiptamanna
samandregið eftir frumbókunum og öðrum bókum, enda sé visað til þeirra
til sönnunar færslunum.
8. gr.
Skylt er að færa eftirgreinda vfirlitsreikninga um reksturinn:
1. Reikning(a), er sýni brúttótekjur (t. d. í verzlunum reikningur yfir
keyptar og seldar vörur, í framleiðslufyrirtækjum reikningur yfir seldar afurðir o. s. frv.).
2. Reikning(a), er sýni rekstrarkostnað.
3. Reikning(a), er sýni víxlaviðskipti (víxjlareikning, accept-reikning).
4. Reikning(a), er sýni framlög og úttekt eiganda (eigenda) til og frá fyrirtækinu í peningum eða öðrum verðmætum.
5. Reikning(a), er sýni, hve mikið fé er lagt í byggingar, skip, áhöld og
aðrar eignir, sem ætlaðar eru til stöðugrar notkunar við reksturinn.
6. Aðra þá reikninga, sem í liverju einstöku dæmi eru nauðsynlegir til þess,
að því grundvallaratriði tvöfaldrar bókfærslu verði fylgt, að hver fjárhæð
sé færð á tveimur stöðum.
Reikningar þessir skulu færðir í sérstakri tölusettri, bundinni bók, aðalbók, dagbók, eða í sjóðbók, sem þá nefnist sjóðdagbók. Við færslu í reikninga
þessa sé ætíð vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna í öðrum bókum (t.
d. sjóðbók, viðskiptamannabók, frumbókum o. s. frv.).
9. gr.
Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkv. lögum þessum, eru skyldir
að gera yfirlit um efnahag sinn (efnahagsreikning) einu sinni á hverju almanaksári, ásamt yfirlitsreikningi um reksturinn á undanfarandi reikningsári.
í Reykjavík séu reikningar þessir fullgerðir og undirskrifaðir 1 mánuði
eftir loks reikningsársins, en annarsstaðar á landinu 2 mánuðum. Lögreglustjórum er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði, ef brýnar ástæður
eru fyrir hendi, en þó sé reikningsuppgerð ætið lokið 3 mánuðum eftir lok
reikningsárs.
Reikningarnir séu færðir í sérstaka löggilta bók, efnaliagsbók, í sjóðdagbók eða aðalbók, ef þær eru löggiltar.
Við samning reikninganna sé til sönnunar vísað til bóka þeirra, sem
færðar eru.
10. gr.
Á efnahagsreikningi séu tilfærðar allar eignir og skuldir hlutaðeiganda,
eins og þær eru í lok reikningsársins.
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Eignir ber að tilfæra með þeirri fjárhæð, er raunverulega svarar til verðmætis þeirra.
Óvissar kröfur séu tilfærðar með nafnverði, og síðan í sjálfum efnahagsreikningnum gerður frádráttur fvrir þeirri fjárhæð, sem sýnt þykir, að
eigi muni greiðast. Kröfur, sem fvrndar eru að lögum, má eigi tilfæra sem
eignir á efnahagsreikningi.
11- gr.
Efnahagsreikningi fylgi greinargerð um allar veðsetningar á eignum
hlutaðeiganda, að svo miklu levti, sem greindur reikningur ber slíkt ekki með
sér, ennfremur allar ábyrgðir, er hann hefir tekizt á hendur fyrir aðra.
12. gr.
Sjálfráðir eru menn, hverjar bækur þeir færa aðrar en þær, sem fyrirskipaðar eru í lögum þessum.
13. gr.
Eigi má rita i hækur þær, sem fvrirskipaðar eru með lögum þessum
— aðrar en frumbækur — með hlýanti. Ennfremur eigi skafa út eða gera á
annan hátt með ásetningi ólæsilegt það, sem eitt sinn hefir verið í þær skráð,
eða rita ofan í skriftina, svo að ólæsilegt verði það, er áður stóð, enda þótt
fyrst hafi misritazt af vangá. Þurfi að gera brevtingu á því, sem eitt sinn er
ritað, skal annaðhvort leiðrétta það með annari innfærslu, er komi til jafnaðar annarsvegar við það, er ofritað var hinsvegar, eða bæti því við, er vanritazt hafði, eða þá þannig, að strika út það, sem rangt varð, án þess að ólæsilegt verði það, er út var strikað, en rit^ leiðréttinguna milli lína eða á spássíu,
eftir því sem bezt hentar.
Eigi má rifa eða á annan hátt losa hlöð úr þeim innbundnum bókum,
sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum.
'
14. gr.
Skylt er hverjum bókhaldsskyldum að geyma í skipulegri röð öll bréf
og símskeyti, er honum berast viðkomandi atvinnu hans, og ennfremur að
halda eftir samriti af öllum þeim bréfum og símskeytum, er hann ritar og
sendir öðrum viðkomandi atvinnunni, og geyma eftir sömu reglum.
15. gr.
Allar þær bækur, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum, ásamt
fylgiskjölum, svo og bréf þau og símskeyti, samrit bréfa og símskeyta, sem
um ræðir í næstu grein hér á undan, séu gevmdar í 10 ár frá þvi síðast er
ritað í bækurnar, og bréfin eða símskeytin móttekin eða send.
16. gr.
Nú er skuldar krafizt innan þriggja missira frá þvi er hún varð til,
og skal þá það, sem skráð er í bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lögum
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þessum, hafa það sönnunargildi, ef bækurnar eru vel og skipulega ritaðar,
og engin atvik liggja til, þau er gera bókunina grunsama, að álíta skal það
rétt, er í þeim stendur, ef aðili sá, er i hlut á, vill eigi synja fyrir með eiði, að
rétt sé bókað. Nú er hann dauður, eða að hann getur ekki eiðinn unnið sakir
vitfirringar eða þvíumlíks, og má þá, ef engin atvik liggja svo til, að þau geri
það ísjárvert, dæma eiganda eða umráðamanni fyrirtækisins heimilt að sanna
sitt mál með eiði sínum, eða eiði þess manns, er i bækurnar hafði ritað það,
er um var þrætt.
Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missa bækur þær, sem
fyrirskipaðar eru með lögum þessum, það sérstaka sönnunargildi, er þeim er
veitt samkvæmt þessari grein, þó aðeins gagnvart skiptavinum, sem sjálfir
eru ekki bókhaldsskyldir; en í viðskiptum milli bókhaldsskyldra halda bækurnar gildi sínu án tillits til frests þess, er að framan var nefndur.
Nú eru báðir málsaðilar bókhaldsskyldir, og stendur sín innfærsla um
sama efnið í bókum hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug innfærslan sérstakt sönnunargildi.
Nú er fjárhæð færð í fleiri bækur en eina hjá sama manni (fyrirtæki)
og bókunum ber eigi saman, þá skal innfærslan eigi hafa sérstakt sönnunargildi.
17. gr.
Sé að áliti lögreglustjóra ástæða til að ætla, að einhver hlíti eigi ákvæðum þessara laga um bókhald, er honum heimilt að rannsaka eða láta rannsaka bókhald hlutaðeiganda, og reynist bókhaldið eigi lögum þessum samkvæjnt, má ákveða hlutaðeiganda dagsektir, allt að kr. 25.00, unz hann hefir
komið þvi i lag.
18. gr.
Brot gegn 5. gr. varðar sektum, kr. 5.00—200.00.

19. gr.
Brot gegn 4. gr. og 6.—9. gr. varðar sektum, kr. 10.00—1000.00. Kveði
svo mikið að brotinu gegn greinum þessum, að bókfærslan geti bersýnilega
ekki náð tilgangi sínum, þannig að eigi sjáist, hversu rekstur fyrirtækisins
gengur, hvernig efnum þess er varið eða hvernig hagur atvinnurekandans
stendur, varðar það auk sekta missi atvinnurekstrarleyfis eða stöðvun atvinnurekstrar um stundarsakir eða til fulls eftir atvikum.

20- grBrot gegn 1., 11. og 13.—15. gr. varða sektum samkvæmt 19. gr. Sé um
fölsun verzlunarbóka að ræða, eða geri einhver í sviksamlegum tilgangi rangan
efnahagsreikning, eða eyðileggi eða skjóti undan bókum þeim og skjölum, sem
um getur í 14. og 15. gr., varðar það fangelsi, eða betrunarhúsvinnu, allt að
tveimur árum, ef miklar sakir eru.

Pingskjal 24

159

21. gr.
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum sem almenn lögreglumál.
'

22. gr.
Numin eru úr gildi með þessum lögum lög nr. 53, 11. júlí 1911, um
verzlunarbækur, og öll þau lagaákvæði, sem koma í bág við þessi lög.
23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.

Greinargerð.
Frumvarp þetta, sem borið er fram að tilhlutun dómsmálaráðuneytisins, hefir á tveimur þingum, þ. e. þinginu 1930 og á vetrarþinginu 1931, verið
borið fram í efri deild að tilhlutun þess ráðuneytis. I bæði skiptin hefir frumvarpið verið afgreitt frá efri deild, en eigi hlotið afgreiðslu í neðri deild. Er
frumvarpið nú borið fram eins og það var samþykkt af efri deild á vetrarþinginu 1931, og er það með smábreytingum einum frá því, sem það var upphaflega.
Þegar frumvarpið var borið fram á þinginu 1930 fylgdi þvi svohljóðandi
greinargerð og fylgiskjöl:
„Núgildandi lög um verzlunarbækur eru nr. 53 frá 1911, og er ætlazt til,
að frumvarp þetta komi í þeirra stað.
Það hefir nú um skeið verið ljóst, að lög þessi eru mjög ófullkomin, enda
er slikt að vonum, þar sem viðskipti öll og atvinnurekstur i landinu hefir tekið
gagngerðum breytingum síðan þau voru samin. Sú breyting, sem mestu varðar
i þessum efnum, er aukin notkun lánsfjár til hverskonar atvinnurekstrar. Má
svo að orði kveða, að flest atvinnufvrirtæki bvggist nú á stórfelldum lánum og
gagnkvæmri tiltrú.
Aukin lánsfjárnotkun hefir haft í för með sér fjölgun tækifæra til margskonar fjársvika og óráðvandlegrar meðferðar á annara fé. Á siðasta þingi voru
sett ný lög um gjaldþrotaskipti. Voru þar lögfest margskonar nýmæli, sem
gengu í þá átt, að vernda rétt lánardrottnanna. Mun mega fullyrða, að einn hinn
mesti þrándur í götu við framkvæmd laga þessara er ófullnægjandi bókhald
þeirra, sem lánsfé nota til atvinnurekstrar síns. Þótt fyrirmælum núgildandi
laga um bókhald sé hlýtt til fulls, er það hinum mestu erfiðleikum bundið að
rekja til hlitar rekstur fyrirtækjanna og komast að niðurstöðu um, hvernig
fjármunum þeim, sem þau hafa haft til notkunar, hefir verið varið. En það
hlýtur að verða krafa lánardrottnanna, að með lögum sé fyrirskipað svo fullkojnið bókhald, að hvenær sem er sé hægt að sjá, hvemig hag fyrirtækjanna
er varið og hvernig þau hafa ráðstafað því fé, sem þeim hefir verið trúað fyrir.
Síðan fyrrnefnd lög voru sett hefir Alþingi samþykkt lög um tekju- og
eignarskatt. Samkvæmt þeim fara greiðslur manna til opinberra þarfa mjög
eftir tekjum og eignum, en til þess að unnt sé að ákveða gjöld þessi réttilega,
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þurfa að liggja fyrir ábyggilegar upplýsingar frá hverjum einstökum um þessi
efni. Það mun hafa komið mjög berlega í ljós, að upplýsingum er mjög áfátt
um þessi atriði hjá mörgum þeim, sem reka verzlun eða aðra atvinnu, sem
krefur reikningsfærslu, og það jafnvel þótt viðkomandi hafi fært lögskipaðar
bækur á réttan hátt.
Orsökina til þessa er að finna i því, að ekki er í núgildandi bókhaldslögum skipað fyrir um færslu neinna vfirlitsreikninga um rekstur fyrirtækjanna. Er úr þessu bætt í frv., svo sem nánar er rætt í athugasemdum við 4. gr.
Siðast en eigi sízt ber að minnast þeirrar nauðsynjar, sem hverjum atvinnurekanda er á því að fylgjast með rekstri sínum og allri fjárhagsafkomu.
En fullyrða má, að slíkt sé eigi kleift fyrir þá, sem hafa mikið fé til notkunar
við atvinnu sína, nema með þvi að færa glöggt og gott bókhald. Fjöldi atvinnurekenda mun þegar hafa skilið þessa nauðsyn, og færa bókhald sitt þannig,
að þeir geta til fulls fylgzt með rekstri fvrirtækjanna, og munu þar á meðal
ýmsir, sém eigi eru bókhaldsskyldir samkvæmt núgildandi lögum. Þó munu
margir láta sér nægja að færa aðeins þær bækur, sem lögboðnar eru nú, og
hefir reynslan sýnt, eins og að framan er drepið á, að mörgum þeirra hefir
reynzt þvi nær ókleift að komast að réttri niðurstöðu um rekstur sinn.
Má þvi fullyrða, að verði frumvarp þetta að lögum, mun það styðja mjög
að meiri gætni í atvinnurekstri og viðskiptum allskonar en ríkt hefir nú undanfarið. Má í mörgum dæmum rekja ófarnað manna i viðskiptum til þess,
hve illa þeir hafa fylgzt með atvinnurekstri sínum. Er ekkert ráð til við slíku
annað en glögg reikningsfærsla, sem hvenær sem er gefur fullkoinnar upplýsingar um rekstur viðkomanda og afkomu alla.
Við samning frv. þessa er að nokkru stuðzt við erlend lög um sama efni,
aðallega sænsk, sem öðluðust gildi 1. jan. þ. á.
1 frv. eru allmörg nýmæli, og mun þeirra getið í athugasemdunum um
einstakar greinar, er hér fara á eftir.
Um 1.—3. gr.
1 núgildandi lögum er ákvæðið um bókhaldsskyldu bundið við atvinnurekstrarleyfi. Eigi þótti fært að fylgja þessu grundvallaratriði í frumvarpinu,
þar sem vitanlegt er, að fjöldi atvinnufyrirtækja og einstakir menn hafa mikið
fjármagn til notkunar við atvinnurekstur sinn, þótt eigi þurfi þeir að leysa
slík leyfisbréf. Hefir því sú stefna verið tekin upp, að skylda þá til að færa
bækur, sem líklegt þykir, að noti til muna lánsfé við rekstur fyrirtækjanna, og
ennfremur þá, sem sýnt þykir, að eigi muni geta komizt að niðurstöðu um tekjur sínar og gjöld nema með færslu bóka. Hafa ákvæðin í grein þessari verið
sniðin mjög eftir sænsku lögunum, sem að framan getur.
Urii 4. gr.
Eins og drepið hefir verið á hér að framan, er einn höfuðgalli núgildandi bókhaldslaga sá, að eigi er skipað fyrir um færslu yfirlitsreikninga um
rekstur fyrirtækjanna. Ef eigi eru færðar aðrar bækur en þær, sem lög mæla
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fyrir um, verður bókhaldið mjög ófullkoniið og óglöggt til eftirlits, niðurstöður
ótryggar og litt ábyggilegar. Virðist svo sem úr þessu verði ekki bætt nema með
lögskipun tvöfalds bókhalds, og er ákvæði um það tekið inn i grein þessa.
Nauðsyn yfirlitsreikninganna gerir ákvæði þetta óhjákvæmilegt, því með færslu
þeirra verður bókhaldið tvöfalt (sjá 8. gr.). Eigi þvkir rétt að lögbjóða eitt
sérstakt kerfi bókhalds, þar sem sitt bentar hverjum í því efni. Er þvi tekin
upp sú aðferð að skipa ákveðið fvrir um þær bækur, sem sameiginlegar verða
hjá öllum fyrirtækjum, og síðan um færslu vfirlitsreikninga (sjá 8. gr.), en
mönnum jafnframt i sjálfsvald sett, hversu þeir skipa þeim niður í bækurnar.
Af þessu leiðir, að ákvæðum frumvarpsins er hægt að fullnægja með færslu
hvaða tvöfalds bókfærslukerfis sem er.
Eitt grundvallaratriði tvöfaldrar bókfærslu er, að hver fjárhæð færist
tvisvar. Af þessu leiðir, að hægt er hvenær sem er að sannprófa, hvort bækurnar eru rétt færðar. Ennfremur gefur þetta atriði tryggingu fyrir réttum niðurstöðum, og er það hið mesta hagræði fvrir hlutaðeigendur. Vmsir, sem ókunnir eru málavöxtum, álíta, að miklu meiri vinna sé við færslu tvöfalds bókhalds en þess, sem nefnt er einfalt og fullnægjandi er samkvæmt núgildandi lögum. Gætir hér nokkurs misskilnings. Ef tvöfalt bókhald er fært á haganlegan
hátt, er vinnuaukningin hverfandi í samanburði við mismun þann, sem verður
á árangrinum af færslu þess annarsvegar og einfalda bókhaldsins hinsvegar.
Sé fært einfalt bókhald, getur atvinnurekandinn, ef um veruleg viðskipti er að
ræða, alls eigi komizt að niðurstöðu um rekstur sinn, nema með þvi að „gera
upp“ allar bækur sínar, og þar sem slíkt kostar ærna vinnu, er það eigi að öllum jafnaði gert nema einu sinni á ári. Sé tvöfalt bókhald fært á réttan hátt,
getur atvinnurekandinn ætíð fylgzt með í rekstri fvrirtækisins, og leiðir það
af færslu yfirlitsreikninganna. Er rétt að benda á í þessu sambandi, að haganlegasta fyrirkomulag fyrir flesta atvinnurekendur mun að færa yfirlitsreikninga þá, sem um getur i 8. gr., í sjálfri sjóðbókinni, sem þá nefnist sjóðdagbók
samkv. frumv. (dálkakerfið). Verður þá sú eina bók nægileg til fullnægingar
ákvæðum frumvarpsins, sé eigi um nein lánsviðskipti að ræða, ella verða ennfremur að færast frumbækur og viðskiptamannabók (sjá 5. og 6. gr.).
Um 5. gr.
Grein þessi er að mestu samhljóða 2. gr. núgildandi laga.
Frumbækur þær, sem um ræðir í greininni, eru jafnnauðsynlegar kaup. anda og seljanda. Samritið, sem viðskiptavinur fær hjá atvinnurekanda, gerir
honum unnt að fylgjast með viðskiptum sínum. Atvinnurekanda eru bækur
þessar nær ómissandi til notkunar við samdrátt undir innfærslu í aðrar bækur
og yfirlitsreikninga (t. d. viðskiptamannabók, vörureikning o. s. frv.).
Um 6. gr.
í grein þessari eru engin veruleg nýmæli. Samkvæmt núgildandi lögum er fyrirskipuð færsla sjóðbókar. Eru fyrirmælin um færslu bókarinnar
aðeins nokkru itarlegri hér. Nauðsynlegt þykir að leyfa færslu undirbóka
fyrir sjóðgreiðslu, en jafnframt að skipa fyrir um innfærslu niðurstöðutalna
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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þcirra daglega inn í sjálfa sjóðbókina, til þess að í henni sé ætið unnt að fá
fullt yfirlit um öll peningaviðskipti.
Uin 7. gr.
Viðskiptamannabók sú, sem um ræðir í þessari grein, notast að mestu á
sama hátt og höfuðbókin, sem fyrirskipuð er i núgildandi lögum. Þó eru í grein
þessari tvenn mikilsverð nýmæli, sem ganga í þá átt að gera mönnum léttara
fyrir um færslu bókarinnar.
Hið fyrra er um færslu úttektar þeirrar, er samið er um greiðslu á vikueða mánaðarlega. Samkvæmt núgildandi lögum er skylt að færa í höfuðbók
(= viðskiptamannabók) niðurstöðutölur liverrar frumbókarnótu. Erfiðleikar á
að fylgja þessu ákvæði hafa komið greinilega í ljós, einkum í Reykjavík, þar
sem ofannefnd viku- og mánaðarviðskipti eru mjög algeng. Er þvi með ákvæðum greinar þessarar levft að færa í einni fjárhæð í viðskiptamannabókina viku- eða mánaðarúttekt þeirra, sem samninga hafa svo sem að framan
getur. Ennfremur er leyfilegt að færa sameiginlegan reikning í viðskiptamannabókinni fyrir þá, sem aðeins hafa slík samningsviðskipti. Verður heimild þessi
til hins mesta verksparnaðar við færslu þessara viðskipta, án þess þó að rýra
í nokkru trygginguna, sem lánardrottnum á að vera í bókhaldi skuldunauta,
eða gagn það, sem atvinnurekanda sjálfum er að bókhaldinu.
Hið síðara nýmæli er heimildin til þess að nota lausblaðabækur sem
viðskiptamannabækur.
Notkun lausblaðabóka ryður sér nú mjög til rúms til mikils verksparnaðar við reikningsfærslu. En jafnframt þvi, sem í lögum er gert ráð fyrir notkun
þeirra, verður til trvggingar að setja ákvæði um, að í einhverri innbundinni
lögskipaðri bók sé færður reikningur vfir öll þau viðskipti, sem tilfærð eru i
lausblaðabækur, þar sem ætíð er nokkur hætta á, að blöð týnist úr bókum
þessum.
Um 8. gr.
Eins og um hefir verið getið í athugasemd við 4. gr., er hér um algert
nýmæli að ræða með fvrirskipun færslu vfirlitsreikninga þessara, og er í því
fólgin höfuðbreytingin frá fyrirmælum núgildandi laga. Nægir að vísa til athugasemda við sömu grein um skýringu á nauðsvn reikninganna og ástæður
fyrir þvi, að eigi er í frumvarpinu skipað nákvæmlega fvrir um, í hvaða bókum þeir skuli færðir.
Um 9. gr.
Fyrirmæli greinar þessarar um samning rekstrarreiknings er nýmæli,
sem er bein afleiðing af ákvæðinu um tvöfalda bókfærslu, og hefir það eigi í
för með sér aukna fvrirhöfn. Akvæði greinarinnar um það, hvenær reikningsuppgerð skuli lokið, er í samræmi við ákvæði skattalöggjafarinnar um
sama efni.
Um 10. gr.
Nauðsynlegt þótti að setja ákvæði um, hvernig samningi efnahagsreiknings skvldi hagað í höfuðatriðum.
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Um 11. gr.
Ákvæði greinar þessarar er sett með tilliti til þess, að fullkomið vfirlit
um hag hlutaðeiganda sé eigi fengið nema þessar upplýsingar séu fyrir hendi.
Eru fvrirmæli þessi sniðin að inestu eftir sænsku lögunum, sem að framan
um getur.
Um 12. gr.
Greinin er að efni til samhljóða 1. málsgr. 6. gr. núgildandi laga um
verzlunarbækur.
Um 13. gr.
Greinin er að mestu samhljóða 4. gr. núgildandi laga um verzlunarbækur. Þó þótti rétt að setja ákvæði um, að eigi mætti færa lögskipaðar bækur
með blýanti, aðrar en frumbækur, og eigi mætti rífa eða á annan hátt losa
blöð úr bundinni lögskipaðri bók.
Um 14. gr.
Ákvæði þessarar greinar kemur í stað ákvæða 3. gr. núgildandi laga um
að lialda bréfabók.
Um 15. gr.
Ákvæði þessarar greinar er sett með það fyrir augum, að fyrir gæti
komið,. ið nauðsyn bæri til, að upplýsingar væru fyrir hendi um rekstur hlutaðeiganda yfir langan tíma. Fvrirmælið er að mestu samhljóða ákvæðum sænsku
laganna um þetta efni.
Um 16. gr.
Grein þessi er að mestu samhljóða 10. gr. núgildandi laga um verzlunarbækur.
Um 17. gr.
Nauðsynlegt þótti að liafa skýr fvrirmæli um tilhlutunarrétt lögreglustjóra um eftirlit með lögunum.
Um 18.—20. gr.
Þar sem brot gegn lögum þessum geta verið mjög misjafnlega refsiverð,
þykir nauðsynlegt, að dómarinn sé eigi mjög bundinn í vali viðurlaga og geti
fremur ákveðið hegningu eftir því, sem málefni standa til í liverju einstöku dæmi.
Um 21,—24. gr.
Þarfnast eigi skýringar.
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Fylgiskjal I.
AFRIT.
Verzlunarráð Islands.
Reykjavík, 19. febr. 1930.
Verzlunarráðið hefir athugað frumvarp að lögum um bókhald, er dómsmálaráðuneytið hefir sent því til umsagnar, og er það samþykkt frumvarpinu í
öllum aðalatriðum. Þó vill Verzlunarráðið benda á, að undir 2. lið annarar
greinar virðist vera rétt að nefna kaupfélög og pöntunarfélög sem bókhaldsskyld.
Að þvi er snertir ákvæði 9. greinar um reikningsskil og reikningslok,
álítur Verzlunarráðið réttast að miða við ákvæði skattalaganna.
Með skirskotun til 15. greinar, telur Verzlunarráðið hæfilegt að miða
geymslutima á fyrirskipuðum bókum og öðrum gögnum við fyrningartima
skulda samkvæmt fyrningarlögum.
Þá leyfir Verzlunarráðið sér ennfremur að benda á það, að vegna þeirrar sérstöðu og sérstöku laga, sem Samvinnufélögin hafa innan verzlunarstéttarinnar, virðist sem tilgangur þessara bókhaldslaga ætti meðal annars að vera
sá, að skylda Samvinnufélögin til þess að haga bókhaldi sínu þannig, að glögglega sjáist af því, hvern hag þau hafa af viðskiptum við utanfélagsmenn, þar
sem skattur félaganna miðast að miklu leyti við þann hagnað. Mælir Verzlunarráðið eindregið með því, að bót verði ráðin á þessu.
I öðru lagi veldur það miklum vandkvæðum innan verzlunarstéttarinnar,
að alltítt er, að kaupfélög, samvinnufélög og jafnvel kaupmenn veiti vörum
(afurðum) manna móttöku án ákveðins verðs, og líða oft margir mánuðir þar
til vöruseljendur fá vitneskju um, hvaða verði vörur þeirra verða endanlega
borgaðar. Vegna þessarar óvissu komast menn oft í skuldir, er þeir annars
kynnu að komast hjá, ef þeir á hvaða tíma sem er gætu vitað, hvað reikningum og fjárhag þeirra líður. Þætti Verzlunarráðinu æskilegt, ef hægt væri í
sambandi við frumvarp þetta að finna einhverjar leiðir til að sternma stigu
fyrir slíku verzlunarfyrirkomulagi.
Viðingarfyllst.
Verzlunarráð íslands
(Sign.)
Garðar Gíslason.
Sig. Guðmundsson.
Til
Dómsmálaráðuneytisins.
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Fylgiskjal II.

Um athugasemdir Verzlunarráðs tslands.
1. Athugasemdin verið tekin til greina og hefir 2. gr. verið breytt í samræmi
við hana.
2. Ákvæði 9. gr. eru í samræmi við skattalögin.
3. Af ástæðum, sem um getur í greinargerð fvrir 15. gr. frumvarpsins, þykir
rétt, að geymslutíminn-sé eigi styttri en 10 ár.
4. Ákvæði um þetta efni virðist óþarfi að taka upp i frumvarpið, með því að
það er í 9. gr. laga nr. 74, 27. júni 1921.
5. I 5. gr. frumvarpsins er það tekið fram, að verð úttekinnar og innlagðrar
vöru skuli fært í frumbók um leið og viðskiptin fara fram. Jafnframt skal
það tekið fram, að sé tilfært verð á vörum, sem teknar eru til umboðssölu,
hlýtur það ætið að vera áætlunarverð. Þetta á við urn þær innlendar afurðir,
sem kaupfélögin selja fvrir félagsmenn sína.

Nd.

25. Frumvarp

til laga um opinbera greinargerð starfsmanna ríkisins.
Flutningsm.: Jónas Þorbergsson.
1- gr.
Skylt er embættismönnum landsins og öðrum sýslunarmönnum án endurgjalds að flytja árlega í útvarp ríkisins að minnsta kosti tvö fræðandi erindi um stofnun þá eða starfsgrein, er þeir veita forstöðu.
Lengd erindanna miðast við 20 mínútur, og skulu þau miða til þess að
veita almenningi yfirlitsfræðslu um unnin störf og fyrirætlanir i framkvæmdum þjóðarinnar og opinberri starfrækslu.
2. gr.
Fyrir 1. október ár hvert semur útvarpsráðið skrá yfir þau erindi, er það
óskar að flutt verði samkvæmt lögum þessum í útvarpið á næsta dagskrárári.
Skylt er útvarpsráði að tilkynna, með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara,
þeim, sem erindi eiga að flytja, dag og stund, er erindið skal flutt.
3. gr.
Nú óskar útvarpsráðið eftir því, að fengnu samþykki atvinnumálaráðlierra, að embættis- eða sýslunarmaður landsins taki sér ferð á hendur til þess
að flytja í útvarpið opinbera greinargerð samkvæmt lögum þessum. Fær hann
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þá greiddan ferðakostnað úr rikissjóði samkvæmt reikningi, er atvinnumálaráðherra úrskurðar.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta var borið fram i efri deild á vetrarþinginu í fyrra af
háttvirtum 2. þingmanni Sunnmýlinga, Ingvari Pálmasyni, og háttvirtum fyrrverandi þingmanni Akureyrar, Erlingi Friðjónssyni.
Allsherjarnefnd efri deildar varð á einu máli um að leggja til, að frumvarpið næði fram að ganga með einni lítilsháttar brevtingu, sem nú hefir verið tekin upp í frumvarpið.
Fer hér á eftir greinargerð sú, er upphaflega fvlgdi frumvarpinu:
„Flestum embættismönnum rikisins og öðrum sýslunarmönnum er nú
gert að skyldu að gera grein, reikningslcga eða annarsháttar, fyrir starfrækslu
sinni, ýmist til hagstofu ríkisins eða beint til landsstjórnarinnar. Frumvarp
þetta miðar til þess, að þessi sjálfsagða greinargerð starfsmanna landsins nái
jafnframt til allrar þjóðarinnar, eftir því, sem við verður komið, jafnharðan
gegnum útvarpið.
Fátt mun almenningi i landinu vera liugleiknara en að fá á hverjum tíma
glögg skil þjóðframkvæmdanna, hvort heldur eru þegar unnin störf eða fyrirhugaðar framkvæmdir. Það virðist því ekki einungis vera sanngjarnt, heldur bein skvlda þings og stjórnar að lilutast til um það, að embættismenn og
sýslunarmenn þeir, er þjóðin felur mikilsverð störf, geri henni við og við sjálfir
grein fyrir þvi, hvernig þeir rækja störf sín og fara nieð umboð það, er þjóðin
hefir veitt þeim.
Jafnframt má benda á nokkrar líkur fvrir þvi, að slík opinber greinargerð í útvarpið, þar sem þjóðin öll legði við hlustirnar, vrði hverjum nýtum
starfsmanni hvatning til hugkvæmdar, nýtilegra athafna og samvizkusamlegrar starfrækslu embættis sins eða sýslunar.
Rétt þvkir að fara nokkrum orðum um einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Gera má ráð fvrir, að jafnaðarlega vrði óskað eftir aðeins einu yfirlitserindi frá starfsmanni hverjum. Þykir þó rétt að gera ráð fvrir tveimur, ef
starfsgrein eða embætti er svo umfangsmikið, að ekki nægi eitt erindi til greinargerðar. Lengd erindanna er miðuð við núverandi lengd útvarpserinda samkvæmt dagskrá útvarpsins.
Um 2. gr.
Rétt þykir að fela útvarpsráðinu að gera fvrirfram ár livert skrá yfir þá
fyrirlestra, er það óskar að fluttir verði sainkvæmt þessum lögum, og fela því
að öðru levti framkvæmd málsins. Yrði slik skrá meðal þeirra frumdraga, er
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útvarpsráðið gerir til undirbúnings dagskrárvinnu, og mvndu yfirlitserindi þessi
falla inn í hina almennu dagskrá útvarpsins.
Um 3. gr.
Langflestir embættis- og sýslunarmenn landsins eru búsettir í Reykjavik.
Rétt þykir þó að gera ráð fyrir því, að einstöku sinnum gæti það komið fyrir,
að embættismaður taki sér ferð á liendur í þessu skyni, samkvæmt óskum útvarpsráðsins, að fengnu samþykki atvinnumálaráðherra. Þykir sanngjarnt, að
sá maður fái greiddan kostnað við slíka för“.

Ed.

26. Tillaga

til þingsályktunar um breyting á erfðalögunum.
Frá Magnúsi Torfasyni.
Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir
næsta Alþingi frumvarp til laga um breyting á erfðalögunum, sérstaklega um
afnám útarfa eða takmörkun og skipting slíks erfðafjár, þar er eigi er séð fyrir
með erfðaskrá.
Greinargerð.
Sú er raunin, að útarfar renna nú tíðum til þeirra, er arfleifandi hefir
eigi þekkt deili á, og eigi ósjaldan þeirra, er sizt skyldi, fyrir þá sök, að um
dánarféð befir engin skipun verið gerð. Virðist þvi ástæða til að haga erfðalöggjöfinni þannig, að alþýða manna þurfi ekki að gera rekistefnu ,að þvi, að
dánarfé renni til hugþekkra nytjafvrirtækja, guðsþakkastofnana eða annars
þess, er alþjóðarheill varðar, lands eða héraða.
Hinsvegar sýna slvsatryggingalög vor, að rétt getur verið að misjafna
með náskyldum.

Ed.

27. Frumvarp

til laga um forkaupsrétt kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl.
Flm.: Jón Baldvinsson og Ingvar Pálmason.
1- grHeimilt er bæjarstjórn i kaupstað að gera samþykkt um það, að áskilja
bæjarfélagi forkaupsrétt (forleigurétt) á hafnarmannvirkjum, lóðum þeim,
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er að sjó liggja, og á lóðuni og löndum innan lögsagnarumdæmisins, svo og
öðrum fasteignum innan lögsagnarumdæmisins, er bæjarstjórn telur nauðsyn
að tryggja bæjarfélaginu forkaupsrétt (forleigurétt) á.
Kauptún, sem er sérstakt hreppsfélag, getur einnig gert samþykkt um
forkaupsrétt (forleigurétt) kauptúns á liafnarmannvirkjum, lóðum þeim, er
að sjó liggja, og á lóðum og löndum innan lireppsins, svo og öðrum fasteignum innan hreppsins, er hreppstjórn telur nauðsyn að trvggja lireppsfélagi forkaupsrétt (forleigurétt) á.
2. gr.
Samþykktir samkvæmt 1. gr. skulu gerðar til 5 ára i senn, og skulu í
þeim taldar fasteignir þær, er kaupstaður eða kauptún áskilur sér forkaupsrétt (forleigurétt) á. Samþykkt öðlast gildi, þegar atvinnumálaráðherra hefir
staðfest hana, og skal hún birt í B-deild Stjórnartíðinda. Jafnframt skal hún
þinglesin á varnarþingi fasteignar.
3. gr.
Eigendur fasteigna þeirra, er samþvkktir taka til, skulu skyldir að
bjóða bæjarstjórn eða hreppsnefnd forkaupsrétt (forleigurétt) á eignum fyrir
það verð, er í raun og veru stendur til boða lijá öðrum, enda séu borgunarkjör
og aðrir skilmálar eigi gerðir erfiðari.
Innan tveggja vikna frá því, er forkaupsréttur (forleiguréttur) var boðinn, skal bæjarstjórn eða hreppsnefnd skylt að segja til, hvort hún ætlar að
nota forkaupsrétt (forleigurétt) eða eigi.
Yfirlýsing bæjarstjórnar eða hreppsnefndar um það, að hún afsali sér
forkaupsrétti (forleigurétti), gildir eigi lengur en eitt ár. Nú svarar bæjarstjórn eða lireppsnefnd eigi boði um að neyta forkaupsréttar (forleiguréttar)
innan ákveðins tima, og skal þá líta svo á, sem hún hafi hafnað boðinu.
4. gr.
Nú er eigi gætt fyrirmæla laga þessara um að bjóðá bæjarstjórn eða
hreppsnefnd forkaupsrétt (forleigurétt), og getur þá aðili, er forgangsréttur
hans er fvrir borð borinn, krafizt þess, að gerningur sá, sem í bága fer við
ákvarðanir þessar, sé ógildur metinn gagnvart honum, og á hann rétt á að
ganga inn í kaupin, enda sé lögsókn til þess hafin innan 6 mánaða frá þvi, er
hann fékk vitneskju um misfelluna, og málinu fram haldið með hæfilegum
hraða. Auk þess ber seljanda að bæta rétthafa tjón það, er hann kann að hafa
beðið af broti gegn ákvæðum laga þessara.

Greinargerð.
Frv. hefir oft verið flutt áður á Alþingi og vísast til þess.
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28. Frumvarp

til laga um breyting á löguni nr. 45, 15. júní 1926, um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar.
Flm.: Guðrún Lárusdóttir.
Fyrri málsgr. 7. gr. laganna skal orða svo:
Bönn þau, sem talin eru i undanfarandi greinum, ná vfir skirdag eftir
kl. 6 siðdegis, föstudaginn langa og liinn fvrri helgidag stórhátíðanna. Þau gilda
einnig eftir kl. 6 á aðfangadagskvöld jóla.

Greinargerð.
Frv. þetta lá fyrir vetrarþinginu í fvrra, óhreytt að öðru en því, að þá
var lagt til, að skirdagur væri friðhelgaður allur á sama hátt og þeir helgidagar
þjóðkirkjunnar, sem upp eru taldir i frv. Frv. náði ekki fram að ganga og er
þvi borið hér fram á ný. Því fylgdi í fyrra svoliljóðandi greinargerð:
„Það er óþarfi að hafa langa greinargerð með þessu frv. Kvöldmáltíðarog Getsemaneminningarnar eru ölluin alvörugefnum mönnum, sem hafa alizt
upp i kristnu landi, svo lieilagt og viðkvæmt mál, að þeim mun þykja sjálfsagt,
að engar almennar skemmtanir fari fram á skírdagskvöld, og þvi er lagt til,
að skírdagskvöld sé friðhelgað alveg eins og föstudagurinn langi“.

Ed.

29. Tillaga

til þingsályktunar uni stofnun fávitahælis.
Flm.: Guðrún Lárusdóttir.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að koma upp hæli handa fávitum
svo fljótt sem auðið er.
Greinargerð.

.

Samskonar þingsályktunartillaga lá fyrir sumarþinginu, en hlaut ekki
afgreiðslu. Var þar stungið upp á að reisa nýtt sjúkrahús handa holdsveikum
mönnum, en breyta spítala þeirra í fávitahæli.
Enda þótt ég sé sömu skoðunar enn, að það væri liyggilega ráðið frá
fjárhagslegu sjónarmiði, þá er það ekkert aðalatriði, heldur hitt, að það dragist ekki mjög lengi úr þessu, að bætt verði úr hinni brýnu og aðkallandi þörf,
að þjóð vor eignist liæli handa vesalingunum, sem hér ræðir um.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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30. Frumvarp

til laga um breyting á löguni nr. 36, 19. maí 1930, um vigt á síld.
Flm.: Vilmundur Jónsson.
1- gr.
1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Hér eftir skal vega alla síld, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinnslu.
2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Mál samkvæmt lögum þessum skal farið með sem almenn lögreglumál.
Brot gegn lögunum varða sektum, 200— 20000 kr.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt af gefnu tilefni, sem ekki þarf á að minna.
Hefir ekki verið um það deilt, að tryggilegast sé að vega alla síld, sem
seld er til bræðslu, og er hér farið fram á, að það sé hiklaust lögskipað.
Jafnframt er til þess ætlazt, að liert sé á sektarákvæðum, þannig, að þau
séu í einhverju hlutfalli við það, sem í liúfi er, ef hér er brugðið út af.

Nd.

31. Frumvarp

til laga um læknishéraðasjóði.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
1- gr.
Sé læknishérað læknislaust, svo að eigi komi til greiðslu á embættislaunum, eða hluta þeirra, til þjónandi læknis i því liéraði, skulu launin eða
launahlutinn með dýrtíðaruppbót renna i sérstakan sjóð, er verður eign hlutaðeigandi héraðs. Við ákvörðun þessarar upphæðar skal jafnan miða við byrjunarlaun eins og þau eru ákveðin í lögum um laun embættismanna.
í sama sjóð og á sama liátt skulu og renna laun vfirsetukvenna þeirra
umdæma, er auð kunna að standa innan læknishéraðsins, hvort sem þau laun
eiga að greiðast af bæjarsjóðum eða ríkissjóði og sýslusjóðum.
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Nú kemur ekki til útborgunar allt það fé, sem áætlað er i fjárlögum sem
læknisvitjanastvrkur handa sveitum, sem eiga sérstaklega erfiða læknissókn, og
rennur þá það, sem afgangs verður af áætluðu fé til hvers héraðs, í sjóð þess.
2. gr.
Sjóðir þeir, sem stofnaðir eru samkvæmt 1. gr., nefnast læknishéraðasjóðir. Skulu þeir vera í vörzlu og undir umsjá heilbrigðisstjórnarinnar, sem
sér um, að fé þeirra sé jafnan handbært og ávaxtað á tryggum stað.
.
. ,
.
3'
Fé læknishéraðasjóða skal varið til þess að tryggja eftir föngum, að héruðin séu sem sjaldnast læknislaus og yfirsetukvennalaus, svo sem með því að
leggja það til læknisbústaða, uppbótar á launum yfirsetukvenna eða annars
þess, sem ætla má, að verði til þess að gera héruðin eftirsóknarverðari fyrir
lækna og vfirsetukonur eða horfi til endurbóta á heilbrigðismálum héraðsins.
4. gr.
Landlæknir gerir, eftir að hafa leitað álits hlutaðeigandi héraðsbúa, tillögur um fjárveitingar úr læknishéraðasjóðum, en heilbrigðisstjórnin tekur
ákvarðanir um þær.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.

Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á tveimur síðustu þingum og vísast til fyrri greinargerða. Frv. er óbreytt frá því sem það var flutt á sumarþinginu, að öðru leyti
en því, að bætt hefir verið einni málsgr. aftan við 1. gr., og þarfnast hún ekki
skýringar.

Nd.

32. Frumvarp

til laga um ríkisútgáfu skólabóka.
Flm.: Vilmundur Jónsson, Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson.
1. gr.
Allar þær bækur, sem á hverjum tíina eru löggiltar til kennslu i barnaskólum, skulu gefnar út og seldar af rikinu, enda náist samningar við eigendur
um útgáfuréttinn.
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,
2’ gF‘
Yfirstjórn útgáfunnar hefir útgáfustjórn. Hana skipa 3 menn, fræðslumálastjóri, sem er formaður stjórnarinnar, og 2 menn tilnefndir til 3 ára í
senn, annar af stjórn sambands íslenzkra barnakennara, en hinn af menntamálaráðinu. Heimilt er kennsiumálaráðberra að ákveða útgáfustjórninni þóknun fyrir starf hennar, og greiðist sú þóknun úr ríkissjóði.
3. gr.
Otgáfustjórn sér um, að jafnan sé nægilegt til af þeim bókum, sem gefa
skal út, og nægur forði á þeim stöðum, þar sem nota skal bækurnar. Hún semur um ritlaun og útgáfurétt, prentun, bókband og útsendingu, ákveður útsöluverð bókanna, sér um innheimtu andvirðis og annað það, sem að útgáfunni
lýtur. Heimilt er stjórninni að ráða mann eða menn til þess að vinna að þessu,
ef með þarf.
4. gr.
Bækurnar skulu seldar til jafnaðar við kostnaðarverði. Skal leitast við
að gera útgáfu bókanna ódýra, en þó vandaða.
5. gr.
Skólastjórar barnaskólanna sjá um sölu bókanna hver í sínum skóla og fá
fyrir það 10% af andvirði bókanna. Sömu sölulaun geta og aðrir fengið, sem
vilja hafa bækurnar til sölu. Útgáfustjórnin setur reglur um tryggingu fyrir
greiðslu andvirðis bókanna og reikningsskil.
Bæjar- eða sveitarfélög, sem kaupa bækur til útbýtingar ókeypis meðal
fátækra skólabarna, fá afslátt, sem nemur þóknun útsölumanna.
6. gr.
Bíkissjóður leggur fram til útgáfunnar 10000 kr. á ári i 5 ár frá því að útgáfan tekur til starfa. Af stofnfé þessu skulu engir vextir greiddir. Ef útgáfan
þarf á meira rekstrarfé að halda, lánar rikissjóður það gegn 6% ársvöxtum.
7. gr.
Heimilt er stjórn útgáfunnar að ákveða að gefa út og selja á sama hátt
aðrar skólabækur en þær, sem löggiltar eru. Ennfremur getur hún gefið út eða
haft til sölu landabréf, veggmyndir og aðrar skólanauðsynjar.
8. gr.
Stjórn útgáfunnar rannsakar, hve miklar birgðir séu til af þeim bókum,
sem gefa skal út samkvæmt þessum lögum, og sér um, að nýjar útgáfur af þeim
verði til jafnskjótt og eldri útgáfur þrjóta.
9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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Greinargerð.
Frv. þetta lá fvrir tveimur síðustu þingum og er nú flutt óbreytt frá því,
sem það var í hið síðara sinn. Vísast til greinargerðar þeirrar, sem frv. fylgdi
á sumarþinginu. Sbr. Alþtið. A. þskj. 31.

Nd.

'33. Frumvarp

til laga um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla Islands.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
1- gr.
í sambandi við landsspitalann í Reykjavík skal vera ljósmæðra- og
hjúkrunarkvennaskóli.
2. gr.
Stjórn landsspítalans hefir á hendi stjórn skólans.
3. gr.
Skólinn skal vera i tveimur deildum, ljósmæðradeild og hjúkrunarkvennadeild, og er námið í háðum deildum bæði bóklegt og verklegt.
Námstimi í Ijósmæðradeildinni er eitt ár. Yfirlæknir og vfirljósmóðir
fæðingardeildar landsspitalans skulu vera aðalkennarar ljósmæðradeildarinnar, og þar fá ljósmæðraefnin hina verklegu tilsögn. Einnig má ráða eina eða
fleiri ljósmæður í Revkjavík til að taka ljósmæðraefnin til skiptis með sér út
í bæinn, til þess að þau kvnnist þar ljósmóðurstörfum i heimahúsum.
Námstími i hjúkrunarkvennadeildinni er 3 ár. Yfirlæknar og yfirhjúkrunarkona landsspítalans skulu vera aðalkennarar hjúkrunarkvennadeildarinnar. 1 hinum ýmsu deildum landsspítalans, hinum öðrum ríkisspítölum og stærri
sjúkrahúsum landsins fá hjúkrunarkvennaefnin hina verklegu tilsögn.
4. gr.
Tala nemenda ljósmæðradeildarinnar skal að jafnaði ekki vera hærri
en 12.
Tala nemenda hjúkrunarkvennadeildarinnar skal að jafnaði ekki vera
hærri en nemi tveimur á hverja fulllærða hjúkrunarkonu i þeim sjúkrahúsum,
þar sem þeim er séð fyrir verklegri tilsögn.
5. gr.
Nemendur ljósmæðradeildarinnar fá styrk úr ríkissjóði, sem stjórnarráðið ákveður, allt að því, að hann nemi fæðiskostnaði þeirra, meðan þær eru
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við námið. Fæðið leggur landsspítalinn til með kostnaðarverði, en húsnæði með
ljósi og hita, vinnuföt og þjónustu ókeypis. Styrkurinn greiðist mánaðarlega, og
skal hann að jafnaði vera bundinn því skilvrði, að ljósmæðraefnin hafi skuldbundið sig til að þjóna ljósmóðurumdæmi að afloknu prófi og gegna því ekki
skemur en 3 ár samflevtt, nema sérstök forföll banni, en endurgreiða styrkinn
að öðrum kosti.
Nemendur hjúkrunarkvennadeildarinnar hafa ókeypis vist og vinnuföt
í sjúkrahúsum þeim, er þeir starfa í, en laun eftir því sem um semst.
6. gr.
Bíkissjóður leggur fram stvrk til skólans, er nema má allt að 5000 kr.
á ári.
7. gr.
Stjórn skólans semur reglugerð fyrir skólann, sem stjórnarráðið
staðfestir.
1 reglugerðinni skal gera grein fyrir:
1. Inníökuskilyrðum, og má krefjast inntökuprófs í almennum fræðum eða
sérstaks undirbúningsnáms.
2. Tilhögun kennslunnar.
3. Tilhögun prófa.
4. Kjörum nemendanna.
5. Þóknun til kennaranna.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað og eru jafnframt úr gildi felld lög um
ljósmæðraskóla í Revkjavík, nr. 49, 4. júní 1924.

Gr ein argerð.
Ljósmæðrakennslan er fyrir nokkru flutt i landsspitalann og fer hin
verklega kennsla ljósmæðraefnanna fram í sambandi við störfin í fæðingardeildinni þar. Þvkir betur fara á því, að yfirlæknirinn við deildina sé aðalkennari ljósmæðraefnanna í liinum bóklegu fræðum, með því að á þann hátt er unnt
að fá meira samræmi í hina bóklegu og verklegu fræðslu, svo að hvort námið
um sig stvðji annað, en á þann hátt verður það notadrýgst. Með því móti er
lika fengin meiri trygging fvrir því, að hæfur kennari hafi jafnan þessa þýðingarmiklu kennslu með höndum, heldur en ef hún er falin landlækni, með því
að illa er hægt að velja landlækni með nokkru tilliti til þess. Yfirljósmóðir
deildarinnar er um leið orðin annar aðalkennarinn og komin að miklu leyti í
stað ljósmæðra bæjarins, sem áður veittu einar hina verklegu tilsögn. En rétt
þykir þó að gera ráð fyrir þvi, að ljósmæðraefnunum sé áfram gefinn nokkur
kostur á að kynnast jafnframt ljósmóðurstörfum í heimahúsum.
Aðrar verulegar brevtingar frá gildandi ákvæðum um ljósmæðrakennsL
una, sem hér er farið fram á, eru ekki aðrar en þær, að námstíminn verði lengd-
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ur úr 9 mánuðum upp í eitt ár. Er þess fvrir löngu orðin fuíl þörf námsins
vegna, en spítalanum jafnframt mikil nauðsyn. Deildin byggir á vinnu ljósmæðraefnanna, og er ógerningur að fá hæft vinnufólk til að hlaupa í skarðið
þann tímann, sem hlé vrði á kennslunni, nema þá með afarkjörum. Ljósmæðraefnin eiga engu verulegu að tapa fjárhagslega við lengingu námstímans, þvi
að fyrir liana er sanngjarnt, og spítalanum og þar með rikissjóði skaðlaust, að
bæta svo kjör þeirra, að þær hafi allt ókevpis meðan á náminu stendur, eins
og gert er ráð fyrir i þessu frv.
Fræðsla hjúkrunarkvenna liér á landi hefir áður farið fram á þann hátt,
að þær hafa liafið námið í stærstu sjúkrahúsunum hér, en farið síðan utan til
framhaldsnáms i sjúkrahúsum í Danmörku og Noregi, þar sem þær hafa síðan
tekið próf sín. Þessir samningar við erlendu sjúkraliúsin fengust fyrir sérstaka
náð og aðeins þangað til landsspítalinn tæki til starfa. Þeir eru nú fallnir úr
gildi og fást ekki framlengdir.
Hjúkrunarkvennaskólinn er nú þegar tekinn til starfa í landsspítalanum,
sem getur ekki, fremur en önnur sjúkrahús, án þess verið að hafa sína hjúkrunarnema, þvi að samfara náminu leysa þeir af hendi þýðingarmikil störf fyrir þau. En aðalnauðsvnin er þó að sjá sjúkrahúsunum jafnan fyrir nægilega
mörgum fullorðnum hjúkrunarkonum, sem fljótt mundu ganga til þurrðar, ef
ekki væri liægt að ala þær upp hér í landi.
Skólanum er þegar hagað á þann hátt, sem gert er ráð fvrir i þessu frv.,
og kjör hjúkrunarkvennaefnanna hafa lengi verið þau, sem þar greinir. En réttara þykir að lögfesta fyrirkomulagið, og úr því að nauðsyn knýr til að breyta
lögunum um ljósmæðraskólann, þvkir vel fara á að gera ein lög um báða skólana, sem að ýmsu leyti eru skvldir, háðir í sömu stofnun, mega vel vera undir
sömu stjórn og gætu ef til vill í sumum greinum notið sameiginlegrar tilsagnar.
Um kostnaðinn er það að segja, að kennslukaup við ljósmæðradeildina
mun verða að aukast eitthvað frá því, sem verið liefir, vegna lengingar námstímans, og nokkur kostnaður mun verða við hjúkrunarkvennakennsluna. Þá
þarf að verja nokkru fé fvrstu árin til áhaldakaupa handa báðum deildum.
Upphæðin, sem greind er, 5000 kr., er áætlunarupphæð, en ætti undir
öllum kringumstæðum að vera nógu há.
Annars skiptir það ekki miklu máli, hvort þessi áætlun er höfð hærri eða
lægri. Landsspítalinn kemst ekki af án þess að reka hjúkrunarkvennaskólann,
svipað því, sem gert er ráð fyrir í þessu frv., og meiri eða minni stvrkur til
þeirrar starfsemi kemur fram í minni eða meiri rekstrarhalla spítalans.
Frekari skýringar á einstökum greinum frv. virðast vera óþarfar.
Frv. með framanritaðri greinargerð hefir verið borið undir stjórn landsspítalans og er samþykkt af lienni.
Það liefir ennfremur verið horið undir stjórn Ljósmæðrafélagsins og Félags íslenzkra hjúkrunarkvenna, sem samþykkja það fvrir sitt leyti. Stjórn
Ljósmæðrafélagsins liefir aðeins látið í ljós nokkra óánægju með að báðir skólarnir skulu látnir vera undir einu nafni, en játar, að það sé ekkert höfuðatriði.
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34. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 16, 20. júní 1923, um varnir gegn kynsjúkdómum.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
1- gr.
5. grein laganna orðist svo:
1 hverju héraði skal héraðslæknir veita þeim sjúklingum, sem haldnir
eru af kynsjúkdómum, ókevpis læknishjálp, ef hann telur þá þurfa þess með.
Nær sú hjálp til allrar læknislijálpar, nauðsvnlegra rannsókna og lyfja, og
skal hún greidd úr ríkissjóði samkvæmt gjaldskrá héraðslækna og gildandi
lyfjaskrá, enda sé landlækni send skýrsla um sjúklingana og læknishjálpina,
er hann fer með sem trúnaðarmál.
Þar, sem sérfræðingar eru fyrir hendi, er rétt að semja við þá um að
hafa þessar ókevpis lækningar með liöndum í stað héraðslækna.
2. gr.
6. grein laganna skál orða svo:
Nú ber hrýna nauðsyn til að leggja í sjúkrahús sjúkling með kynsjúkdóm,
og telur sá læknir, er veitir kynsjúkdómasjúklingum ókeypis læknishjálp á
þeim stað, að sjúklingurinn þarfnist ókeypis sjúkrahúsvistar, og greiðir þá ríkissjóður sjúkrahúskostnaðinn í þeim sjúkrahúsum, sem samið hefir verið við um
að veita slikum sjúklingum viðtöku. Semja skal við sjúkrahús i Reykjavík-um,
að allt að 10 rúm séu jafnan til taks fyrir sjúklinga með kynsjúkdómum, og
um greiðslur fvrir þá sjúklinga, er fá þar vist á kostnað ríkissjóðs. Á sama hátt
skal samið um eitt sjúkrarúm fvrir kvnsjúkdómasjúklinga á hverjum þe'ssara
staða: Á Isafirði, Siglufirði, Akurevri, Sevðisfirði og Vestmannaeyjum.
Þar, sem samið hefir verið við sérfræðinga, skulu þeir skyldir að aðstoða
sjúkrahúslækna við meðferð þessara sjúklinga í sjúkrahúsunum eða stunda þá
að öllu leyti, ef krafizt verður.
Um sjúklinga þá, sem liggja i sjúkrahúsum á kostnað ríkissjóðs, ber að
senda landlækni skýrslu (sbr. 5. gr.) áður en greiðslur fara fram.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.
Frumvarp um þetta efni lá fyrir tveimur siðustu þingum, og var á sumarþinginu vísað til stjórnarinnar með rökstuddri dagskrá og meðmælum allsherjarnefndar efri deildar, en þess óskað, að stjórnin undirbyggi málið frekar, og aðallega á þann hátt, að athuga, hverjir möguleikar væru á því að útvega
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þá spítalavist, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, og hvort ekki mætti takast að
fá Reykjavíkurbæ til að taka þátt i þeim kostnaði, er frumvarpið, ef að lögum
vrði, hefði í för með sér.
Eins og stendur mundi verða nokkrum vandkvæðum bundið að tryggja
nægilega mörg sjúkrarúm í Reykjavík handa þessum sjúklingum, en Reykjavikurbæ ætti þó að vera það kleift, og hefir verið stungið upp á að gera farsóttarhúsið, sem að jafnaði er of stórt farsóttarhús, jafnframt að kynsjúkdómaspitala. En berklasjúklingum, sem í farsóttarhúsinu hafa verið vistaðir og þar
eiga mjög illa heima, gæti bærinn fengið stað í franska sjúkrahúsinu, sem hann
hefir nýlega keypt.
Hefir borgarstjóra verið skrifað um málið, en svar er ókomið þegar
frumvarpið er samið.
Færi mjög vel á þvi, að stærstu kaupstaðirnir, þar sem mest er um kynsjúkdómana, og þá einkum Revkjavík, legðu sjúkrarúmin til, ef ríkissjóður tæki
að sér að greiða sanngjarnan legukostnað sjúklinganna. Og er það hugsunin með frumvarpinu i þeirri mvnd, sem það er nú, að sá háttur komist á.
Er óliklegt, að á kaupstöðunum standi að koma hér til móts við ríkið, og má
gera ráð fyrir, að þeir verði fúsir til slíkra samninga, enda koma lögin ekki til
framkvæmda að þessu levti fvrr en samningar hafa tekizt.
Að efni til má frv. heita samhljóða frumvarpinu, sem lá fyrir siðasta
þingi. Aðeins er tryggilegar búið um, að misnotkun geti ekki átt sér stað, án
þess þó að gengið sé nær sjúklingunum. Einnig er ætlazt til, að með þvi að
fyrirskipa samninga fvrirfram við sjúkrahúsin, verði komið í veg fvrir ósanngjarnar kröfur af þeirra hendi, svo og allar deilur eftir á um þessar greiðslur.
Loks gengur þetta frumvarp lengra i því, að ætlazt er til, að kynsjúkdómasjúklingum sé tryggð sjúkrahúsvist í 5 öðrum kaupstöðum, þeim, sem mest viðskipti hafa við útlönd, næst Revkjavik.
Um þörfina á þessum brevtingum vísast til greinargerða, sem frumvarpinu fylgdu á síðustu þingum, og er engu þar við að bæta.
Frumvarp þetta hefir verið borið undir Hannes Guðmundsson kynsjúkdómalækni, og telur hann, að það muni ná tilgangi sínum.

Nd.

35. Frumvarp

til laga um lækningaleyfi, um réttindi og skvldur lækna og annara, er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
I.

Um lækningaleyfi.

1- grRétt til að fást við lækningar og kalla sig lækna hér á landi hafa þeir
einir, sem til þess hafa fengið levfi heilbrigðisstjórnarinnar.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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2. gr.
Þeir eiga rétt á ótakmörkuðu lækningaleyfi og að heita læknar, er lokið
liafa prófi við Háskóla Islands og framhaldsnámi í sjúkrahúsi í fæðingarhjálp
og öðru, eftir reglum, er læknadeild háskólans setur og heilbrigðisstjórnin
staðfestir, eru íslenzkir ríkisborgarar og hafa ekki verið dæmdir til refsingar
fyrir athæfi, er svivirðilegt er að almenningsáliti, hafa ekki verið sviptir lækningaleyfi með dómi eða á annan hátt samkvæmt lögum þessum, enda mæli
læknadeildin og landlæknir með leyfisveitingunni.
Læknadeildin eða landlæknir mega ekki mæla með lækningaleyfi til
handa þeim, sem eru heilsulausir á þann hátt andlega eða líkamlega, að stafað
geti hætta af þeim við læknisstörf, eða þeir fyrir það séu óhæfir eða lítt hæfir
til læknisstarfa, eða kunnir að drykkjuskaparóreglu eða eiturlyfjanotkun eða
hafa kynnt sig að alvarlegu hirðulevsi og ódugnaði í störfum sinum.

3. gr.
Heilbrigðisstjórnin getur veitt mönnum, er eigi hafa tekið próf það eða
lokið þvi námi, er um getur í 2. gr., ótakmarkað lækningaleyfi og þar með
rétt til að kalla sig lækna, ef þeir hafa sannað fvrir læknadeild háskólans, að
þeir hafi næga kunnáttu og læknadeildin og landlæknir mæla með leyfisveitingunni. Heilbrigðisstjórnin getur einnig veitt mönnum takmarkað lækningaleyfi, svo sem tannlæknum, nuddurum og öðrum, ef þeir hafa til þess næga
þekkingu að dómi landlæknis og hann mælir með leyfisveitingunni.
Um meðmæli samkv. þessari grein ber læknadeild og landlækni að gæta
hins sama og fram er tekið i síðari málsgr. 2. gr.

4- gr.
Læknisefni, sem ekki hefir að fullu lokið námi eða verið veitt lækningaleyfi, má, ef nauðsyn krefur og landlæknir mælir með því, fela um stundarsakir að gegna læknishéraði sem settum héraðslækni eða staðgöngumanni
eða aðstoðarmanni héraðslæknis eða annars læknis, eða öðrum ákveðnum læknisstörfum, og hefir hann þá lækningalevfi á meðan hann gegnir þeim störfum.

5- gr.
Enginn læknir má kalla sig sérfræðing nema hann hafi fengið til þess
leyfi heilbrigðisstjórnarinnar.
Læknadeild liáskólans setur reglur um nám sérfræðinga, er heilbrigðisstjórnin staðfestir, og getur enginn fengið leyfi til að kalla sig sérfræðing
nema hann sanni fyrir læknadeildinni, að hann hafi lokið sliku námi.
Læknir á rétt á leyfi til að kalla sig sérfræðing, ef hann sannar fyrir
læknadeild háskólans, að hann hafi lokið tilskildu sérfræðinámi og landlæknir
mælir með leyfisveitingunni.
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II. Um réttindi og skyldur lækna og annara, er lækningaleyfi hafa.
ð- gr.
Læknum og hverjum þeim, sem hafa lækningaleyfi, takmarkað sem ótakmarkað, ber að gegna störfum sínum með árvekni, halda þekkingu sinni
sem bezt við, fara nákvæmlega eftir henni og gæta fyllstu samvizkusemi í
hverju einu, þar á meðal í því að baka ekki sjúklingum sinum eða aðstandendum þeirra óþarfan kostnað, svo sem með óhóflegri lyfj anotkun, óþörfum
vitjunum eða aðgerðum, ónauðsvnlegri aðstoð o. s. frv.
7. gr.
Læknar eru skyldir til að láta hinu opinbera í té vottorð um sjúklinga,
er þeir hafa eða hafa haft undir höndum, er slíkra vottorða er aþnennt krafizt vegna viðskipta sjúklinganna við hið opinbera, vegna fátækrahjálpar, styrkveitinga, trygginga eða þess liáttar, og ber þeim að fara nákvæmlega eftir öllum fyrirmælum um gerð vottorðanna. Sama skylda hvílir á sjúkrahúsum og
öðrum tilsvarandi stofnunum. Nú þykir lækni ástæða til vegna ákvæða 10. gr.,
og má hann þá senda vottorðið landlækni einum sem trúnaðarmál.
Til allra vottorða og umsagna, er læknir gefur út sem læknir, ber honum að vanda sem bezt og segja það eitt, er hann veit sönnur á, hvort sem vottorðin eða umsagnirnar eiga að vera til leiðbeiningar hinu opinbera eða öðrum.
8. gr.
Sérhverjum lækni, öðrum en þeim, sem fyrir elli sakir eða sjúkdóms er
hættur störfum, ber i skyndilegum sjúkdóms- eða hættutilfellum, ef hann er
nærstaddur og til hans leitað — og ekki þvi alvarlegri forföll banna — að veita
hina fyrstu nauðsynlegu læknishjálp, unz til annarar hjálpar hefir náðst.
9- grSérhver læknir, sem stundar almennar lækningar í kaupstað eða kauptúni og hefir opna lækningastofu í þvi skyni, er skyldur til, einnig þó að hann
sé ekki embættislæknir, að gegna aðkallandi sjúkravitjunum í kaupstaðnum
eða kauptúninu, hvenær sem eftir því er leitað, nema hann sé hindraður af
öðrum meira aðkallandi læknisstörfum eða öðrum alvarlegum forföllum.
Nú tekur læknir í kaupstað eða kauptúni þátt í félagsskap um, að
læknavörður sé til taks til að gegna sjúkravitjunum innan kaupstaðarins eða
kauptúnsins, enda sé vörðurinn fullnægjandi að dómi landlæknis, og er læknirinn þá ekki skyldur til að gegna læknisvitjunum þann tíma, er vörðurinn
situr, sbr. þó 8. gr.
10- gr.

Sérhverjum lækni ber að gæta fyllstu þagmælsku um öll einkamál, er
hann kann að komast að sem læknir, nema lög bjóði annað eða hann viti
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sönnur á, að brýn nauðsyn annara krefji, enda láti hann þá ekki uppi annað
eða incira cn minnst verður komizt af með til að afstýra hættu.
Um slík einkamál verður læknir ekki leiddur sem vitni i réttarmálum
gegn vilja þess, er einkamálið varðar, nema ætla megi, að úrslit málsins velti
á vitnisburðinum, enda sé málið þýðingarmikið fyrir málsaðila eða þjóðfélagið.
Nú er lækni gert að bera vitni i sílkum málum, og skal það þá jafnan
gerast fyrir luktum dyrum.
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem hafa takmarkað lækningaleyfi, svo og til yfirsetukvenna og aðstoðarfólks lækna við læknisstörf.
11. gr.
Nú verður læknir þess vísari vegna starfsemi sinnar sem læknir, að
heilsufari manns er þannig háttað andlega eða líkamlega, að öðrum stafar bein
lífshætta af honum eða yfirvofandi heilsutjón, og ber þá lækninUm að leitast við að afstýra hættunni með því að snúa sér til viðkomanda sjálfs eða, ef
nauðsyn krefur, til heilbrigðisstjórnarinnar.
12. gr.
Læknum eru óheimilar hverskonar auglýsingar um starfsemi sína sem
lækna fram yfir látlausar auglýsingar í blöðum, sem birta má í hæsta lagi
þrisvar, eða á dyraspjöldum með nafni, lærdómstitli, stöðu, heimilisfangi, síma,
viðtalstímum og sérgrein, ef um sérfræðing er að ræða. Læknum og stéttarfélagsskap þeirra ber að vinna á móti þvi, að eftir þeim séu birt ummæli eða
samtöl, eða um þá ritaðar greinar í blöð eða tímarit í auglýsingaskyni, en ef
ekki verður komið í veg fvrir það, þá ber þeim eða stéttarfélagi þeirra jafnskjótt að leiðrétta það, sem þar kann að vera ofmælt.
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem hafa takmarkað lækningaleyfi, svo sem tannlækna og nuddara, svo og til vfirsetukvenna og annara
tilsvarandi heilbrigðisstarfsmanna.
13- gr.
Um borgun fvrir störf lækna, annara en héraðslækna, fer eftir því, sem
um semst milli stéttarfélags þeirra og heilbrigðisstjórnarinnar.
Við þá samninga skal miða við gjaldskrá héraðslækna og föst meðallaun þeirra, og skal samið um þá hundraðstölu til hækkunar á gjaldskránni,
sem ætla má að liækki greiðslur fvrir áætlað meðalársstarf læknis um álika
upphæð og föst meðallaun héraðslæknis.
1 taxtanum skal ákveða greiðslur fvrir tannlækningar, nuddaðgerðir og
aðrar tilsvarandi aðgerðir, sem menn með takmörkuðu lækningaleyfi fremja,
og eru þau ákvæði bindandi fyrir tannlækna, nuddara og aðra slíka, en kveðja
skal fulltrúa frá stéttarfélagi þeirra til, áður en þeir liðir eru ákveðnir.
Semja má um allt að þriðjungi hærri greiðslur til handa sérfræðingum
fyrir störf, er hevra til sérgrein þeirra.
Nú hefir læknir, annar en héraðslæknir, eða tannlæknir eða nuddari eða
aðrir með takmörkuðu lækningaleyfi opinbert starf á hendi fyrir ríkið eða
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bæjar- eða sveitarfélag og föst laun fvrir það, ekki lægri en meðalhéraðslæknislaun, og ber bonum þá að fara eftir gjaldskrá héraðslækna.
Nú nást ekki samningar samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, og semur þá landlæknir gjaldskrá, er heilbrigðisstjórnin staðfestir.
14. gr.
Allir læknar og þeir, sem hafa lækningalevfi, skulu háðir eftirliti landlæknis. Ber honum að gæta þess, að þeir haldi ákvæði þessara laga, svo og yfirleitt öll ákvæði í heilbrigðislöggjöf landsins. Hann má heimta af þeim þær
skvrslur viðvíkjandi störfum þeirra og lieilbrigðismálum, sem hann telur
nauðsvnlegar, og að þeir lialdi þær bækur, sem eru nauðsvnlegar til skýrslugerðarinnar. Má i reglugerð ákveða dagseklir, allt að 5 kr. fyrir hvern dag, er
vanrækt er að senda fvrirskipaðar skýrslur, enda fylgi sektunum lögtaksrettur. Um héraðslækna og aðra lækna, sem hafa laun úr ríkissjóði eða frá stofnunum ríkisins, má auk sektanna kveða svo á, er þeir þrátt fyrir áminningu
vanrækja að senda fyrirskipaðar skýrslur, að launagreiðslur þeirra verði stöðvaðar, unz skil hafa verið gerð.
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til hverskonar sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana, sjúkrasamlaga, heilsu- og slvsatrvggingarstofnana og annara
tilsvarandi, svo og til tannlækna, lvfsala og lvfjabúða, nuddara, yfirsetukvenna
og annara lieilbrigðisstarfsmanna.
I reglugerðinni má ennfremur ákveða, að sektir lækna samkv. þessari
grein renni i Styrktarsjóð ekkna og munaðarlausra barna íslenzkra lækna, en
sektir annara lieilbrigðisstarfsmanna í tilsvarandi styrktarsjóði þeirra, eftir
nánari ákvæðum landlæknis.

III. Uin skottulækningar.
15. gr.
Hverskonar skottulækningar eru bannaðar hér á landi.
Það eru skottulækningar:
1. ef sá, sem ekki liefir lækningaleyfi, býðst til að taka sjúklinga til
lækninga, gerir sér lækningar að atvinnu, auglýsir sig eða kallar sig lækni, ráðleggur mönnum og afhendir þeim lvf, sem lvfsalar mega ekki selja án lvfseðils, og nær það einnig til lyfsala og aðstoðarfólks þeirra.
2. ef læknir með takmörkuðu lækningaleyfi stundar lækningar fram vfir
það, sem levfi lians er takmarkað við samkvæmt levfisbréfi lians eða lögum.
Nær þetta meðal annars til tannlækna, ef þeir fást við aðrar lækningar en tannlækningar, þar með taldar svæfingar, tannsmiði, ef þeir gefa sig við tannlækningum, nuddara, ef þeir taka fólk til meðferðar án tilvísunar og fvrirsagnar
læknis, vfirsetukvenna, ef þær fást við svæfingar eða lvfjagjafir fram yfir það,
sem þeim er sérstaklega heimilað, o. s. frv.
3. ef læknir, sem ekki befir sérfræðingsleyfi, kallar sig, auglýsir sig eða
gefur á annan hátt í skvn, að hann sé sérfræðingur, og gildir hið sama um sér-
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fræðing, ef hann gefur á sama liátt til kvnna, að hann sé sérfræðingur i annari
grein en þeirri, sem hann hefir sérfræðingsleyfi fvrir,
4. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi liefir, ráðleggur eða ávisar eða
selur inönnuin lvf í þýðingarlausu óhófi eða aðeins til þess að auðga sjálfan
sig, eða ef hann ráðleggur mönnum eða framkvæmir að ástæðulausu, nema
þá sjálfum sér til ávinnings, læknisaðgerð, annaðhvort við sjúkdómi, sem aðgerðin getur bersýnilega ekki átt við, eða við sjúkdómi, sem engin ástæða er
til að gera ráð fyrir, að viðkomandi sé haldinn af,
5. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefir, ávísar til sölu eða selur
lyf undir því vfirskini, að þau eigi að fara til lækninga, en vitandi, að þau verði
notuð í öðru skyni, svo sem til nautnar eða til útsölu í hagnaðarskyni.
6. ef læknir, eða sá, sem lækningalevfi hefir, lætur frá sér vottorð eða
umsögn til þess stílaða að gylla í verzlunarskvni lyf, lækningaáhöld eða matvæli, drykki, nautnalyf eða annað, svo að ætla megi, að fólk fyrir það fái skakkar hugmvndir um gildi lvfjanna, lækningaáhaldanna, matvælanna o. s. frv.
7. ef læknir lánar nafn sitt þeim, sem ekkert lækningaleyfi hefir eða takmarkað lækningalevfi, í þvi skvni að fólk blekkist til að halda, að sú lækningastarfsemi, sem þeir hafa með höndum, fari fram eftir ráðleggingum, undir eftirliti eða á ábvrgð læknisins. Sama gildir um þá, sem takmarkað lækningalevfi
hafa, ef þeir lána nafn sitt í tilsvarandi skyni.
16- gr.
Þeim, sem hefir takmarkað lækningaleyfi, er hannað jafnt og þeim, sem
ekkert lækningaleyfi hefir, að taka til meðferðar sjúklinga með kynsjúkdóma,
berklaveiki, aðra smitandi sjúkdóma eða sjúkdóma, sem sótthiti fylgir, svo og
sjúklinga með krabbamein og önnur æxli.
Nú hefir viðkomandi orðið þetta á vegna ónógrar læknisþekkingar, og
nægir það honum ekki til sýknunar.
17. gr.
Lyfja- og iækningaáhaldaauglýsingar eru bannaðar hér á landi, einnig
læknum og lyfsölum. Nær þetta til auglýsinga í blöðum og tímaritum, á sérstökum auglýsingamiðum eða í flugritum og bréfum, á lyfja- og lækningaáhaldaumbúðum, svo og liverskonar annara auglýsingaaðferða, þar með taldar
ritgerðir, sem til þess eru stilaðar að gylla í verzlunarskvni sérstök lyf eða
lækningaáhöld. A sama liátt eru bannaðar tilsvarandi auglýsingar um lækningakraft drykkja og matvæla, nautnalvfja og annars.
Ennfremur eru bannaðar gvllandi auglýsingar um sjúkrahús og hverskonar heilbrigðisstofnanir fram yfir nafn og stað, hverskonar sjúklingum sé
tekið á móti og með liverjum kjörum.
Auglýsingar um lyf, lækningaáhöld, sjúkraliús og lieilbrigðisstofnanir
eru þó leyfðar í blöðum og timaritum, sem gefin eru út af læknum eingöngu
fvrir lækna, svo og í auglýsingabréfum til lækna og á umbúðum lyfja og lækningaáhalda, sem eingöngu koina læknum í liendur.
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IV. Vm refsingar, sviptingu lækningaleyfis og endurfengið lækningaleyfi.
18. gr.
Brot gegn ákvæðum þessara laga varða sektum, 100—10000 kr., sviptingu
lækningaleyfis og fangelsi, nema þvngri refsing liggi við eftir öðrum lögum.
1 sektir skal dæma fyrir minni háttar brot, er ekki telst sannað, að það
liafi valdið eða ef það er ekki sérstaklega liklegt til að geta valdið alvarlegu
tjóni, hvorki fvrir einstaklinga né þjóðfélagið í heild sinni.
I hæstu sektir skal dæma, ef um ítrekuð minni liáttar brot er að ræða,
eða ef sannað telst, að brotið hafi valdið alvarlegu tjóni, eða ef það er sérstaklega líklegt til að geta valdið alvarlegu tjóni fvrir einstaklinga eða þjóðfélagið
i heild sinni. Ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefir, á í hlut, má þá jafnframt svipta hann lækningaleyfi.
Lækni og þann, sem lækningaleyfi hefir, má ennfremur svipta lækningaleyfi, þó að ekki teljist sannað, að hrotið hafi valdið tjóni, ef það er þess eðlis,
að það verði að teljast honum sérstaklega ósamboðið, svo sem ef um er að
ræða röng og villandi læknisvottorð eða læknisumsagnir að órannsökuðu
ináli, skottulækningar eða lilutdeild í skottulækningum, lausmælgi um einkamál, sem hann hefir komizt að sem læknir, eða alvarlegt hirðuleysi eða ódugnað í störfum sinum.
I fangelsi má dæma, ef brotið er þess eðlis, að sannað teljist, að líftjón
eða varanlegt heilsutjón hafi hlotizt af, eða að sérstaklega líklegt teljist, að
það geti orðið slíks valdandi eða haft víðtækar hættulegar afleiðingar fýrir
þjóðfélagið, og hévra þar meðal annars undir brot á 16. gr.
Lækni og þann, sem liefir lækningaleyfi, skal svipta lækningaleyfi fyrir
þau brot, sem dæma má í fangelsi fvrir, eða, ef um ítrekuð brot er að ræða,
sem svipta má lækningaleyfi fyrir.
f fangelsi skal dæma, ef um itrekuð brot er að ræða, sem dæma má í
fangelsi fyrir.
Lækna og aðra, sem með brotum á lögum þessum gera öðrum skaða, svo
að sannað teljist, má auk refsinga dæma til sanngjarnra skaðabóta.
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lögreglumála.
19. gr.
Ef landlæknir verður þess var, að læknir eða sá, sem lækningalevfi
hefir, vanrækir skyldur sínar, fer út fvrir verksvið sitt eða brýtur í bág við fyrirmæli heilbrigðislaga landsins, skal hann áminna hann um að bæta hegðun sina.
Nú kemur áminningin ekki að haldi, eða sé um einhverja óhæfu að ræða
viðkomandi læknisstörfum, og ber þá landlækni að kæra málið fyrir heilbrigðisstjórninni. Getur þá heilbrigðisstjórnin úrskurðað, að viðkomandi skuli
sviptur lækningalevfi, en skjóta má hann þeim úrskurði til dómstólanna.
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20. gr.
Nú telur landlæknir, að læknir, eða sá, sem lækningalevfi hefir, liafi
sýnt, að hann uppfylli ekki lengur þau skilvrði, sem krafizt var, er hann fékk
lækningalevfi, svo sem vegna bilunar á andlegri eða líkamlegri heilsu, sem gerir
hann lítt hæfan, óhæfan eða hættulegan við störf sín, enda verði hann ekki án
þess fenginn til að hætta þeim, eða vegna drykkjuskaparóreglu eða eiturlyfjanotkunar, eða vegna þess að hann hafi kvnnt sig að alvarlegu hirðuleysi
eða ódugnaði i störfum sinum, og skýrir liann þá lieilbrigðisstjórninni frá málavöxtum. Heilbrigðisstjómin leitar álits læknadeildar háskólans, og ef hún fellst
á álit landlæknis, má svipta viðkomandi lækningaleyfi.
21. gr.
Læknar og aðrir, sem sviptir hafa verið lækningaleyfi með dómi eða á
annan hátt samkvæmt lögum þessum, geta fengið lækningaleyfi á ný, en aðeins
samkvæmt ákvæðum 2. og 3. gr.

V. Niðurlags- og bráðabirgðaákvæði.
.
g1"'
Akvæði þessara laga um veitingu lækningaleyfis ná ekki til þeirra, sem
lækningarétt hafa eða lækningalevfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin
ganga í gildi. Þeir læknar, sem þá hafa fengið levfi Læknafélags íslands til að
kalla sig sérfræðinga, halda og áfram því leyfi. Önnur ákvæði þessara laga,
þar á meðal ákvæðin um sviptingu lækningalevfis, ná einnig til þeirra, sem
hafa lækningarétt eða lækningaleyfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin
ganga i gildi, og á sama hátt og þeir hefðu fengið lækningalevfi samkvæmt
þessum lögum.
23. gr.
Lög nr. 38, 11. júlí 1911, um lækningaleyfi, og lög nr. 36, 14. júni 1929,
um viðauka við þau lög, eru úr gildi numin, svo og önnur ákvæði, er brjóta í
bág við lög þessi.

Greinargerð.
Islenzk löggjöf urn réttarstöðu lækna og annara, er með lækningar fara í
þjóðfélaginu, er mjög ófullkomin og ekki i samræmi við það, sem tiðkast í nálægum löndum. Þetta frumvarp miðar til þess að bæta úr því. 1 Danmörku liggur frumvarp fyrir ríkisþinginu, sarnið af nefnd lækna, lögfræðinga og stjórnmálamanna, eftir mjög rækilegan undirbúning. Hefir það verið haft til nokkurrar hliðsjónar um þau atriði, sem kunnugt er um, að helzt hafa valdið ágreiningi erlendis og vandi hefir þótt úr að ráða, en að öðru levti er frumvarpið
miðað við sérstakar ástæður hér á landi. Eftir að frumvarpið var samið, var
það sent læknadeild háskólans og stjórn Læknafélags Islands, sem gerðu við
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það smávegis atliugasemdir. Var tekið tillit til þeirra vel flestra. Verður þess
getið i athugasemdunum við hinar einstöku greinar, ef ágreiningur er um einstök atriði, sem máli skipta.
Við 1. gr.
Eftir núgildandi lögum eiga allir kandidatar i læknisfræði við Háskóla
Islands rétt á að fást við lækningar hér á landi. Hér er gert ráð fvrir, að þeir
öðlist þvi aðeins þann rétt, að þeir fái til þess sérstakt leyfi heilbrigðisstjórnarinnar. Er það auðsætt, að maður getur lokið sæmilegu prófi og þó haft þá
ágalla, að varhugavert sé að veita lionum skilvrðislaust réttindi til að stunda
lækningar, og er bent á nokkur þau atriði, er til greina geta komið, i niðurlagi 2. gr. Kennarar læknadeildarinnar geta hinsvegar illa tekið tillit til annars en kunnáttu viðkomanda, er þeir úrskurða um það, hvort hann eigi að
standast prófið eða ekki, og geta þeir þannig nevðzt til að útskrifa þá menn,
sem þeim er ljóst um, að eru ekki læknisréttinda verðugir.
Við 2. og 3. gr.
I þessum greinum eru ákvæði um veitingu lækningalevfis, og er leitast
við að trvggja það, að enginn fái lækningaleyfi, nema hann hafi til þess næga
þekkingu og undirbúning og jafnfraint að stjórnarvöld geti ekki beitt hlutdrægni og svnjað þeim uin lækningaleyfi, sem öll réttindi verðskulda.
Að vísu væri tryggilegra, að sömu reglur giltu um veitingu takmarkaðs
lækningalevfis og ótakmarkaðs, og var til þess ætlazt í upphafi. En læknadeildin baðst undan því, að henni væri gert að skipta sér af öðru en hinu ótakmarkaða lækningaleyfi, og var tekið tillit til þess.
Stjórn Læknafélags íslands vill láta fella aftan af 2. gr. orðin: eða kunnir
að drykkjuskaparóreglu .... o. s. frv. til enda greinarinnar. En með þvi að
hér er meðal annars um að ræða liinn tíðasta löst lækna, drvkkjuskapinn, sem
sennilega hefir gert og er því miður enn líklegur til að gera meiri skaða en
allir aðrir lestir þeirra samanlagðir, þvkir ekki rétt að sleppa þessu ákvæði,
og er því ætlað að verða liinum ungu niönnum til nokkurrar áminningar og
viðvörunar. í danska frunivarpinu, seni uni var getið, er tilsvarandi ákvæði,
og er ekki að sjá, að um það hafi orðið neinn ágreiningur.
Við 1. gr.
Það kemur alltaf fyrir við og við, að skortur er á fullgildum læknum,
og er þá nauðsvnlegt, að bregða megi fyrir sig læknastúdentum til að gegna
héraði um stundarsakir o. s. frv.
Við 5. gr.
Akvæði 5. gr. um sérfræðingana eru tilsvarandi ákvæðum 2. gr. um liina
almennu lækna. Sérfræðingunum eru tryggð með þessum lögum (sbr. 13. gr.)
sérstök réttindi fram yfir aðra lækna, og er því réttmætt, að það heyri undir
heilbrigðisstjórnina að löggilda þá. l'ra það er lieldur enginn ágreiningur.
Læknadeildin kýs þó að vera laus við að dæma um sérfræðingana og bendir
Alþt. 1932. A. (.45. löggjafarþing).
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á stéttarfélag lækna (Læknafélag Islands) í sinn stað. En það þykir ekki eins
vel við eigandi og í ósamræmi við önnur tilsvarandi ákvæði frumvarpsins.
Stjórn Læknafélagsins hefir ekkert við greinina að athuga.
Við 6. gr.
Þarf ekki skýringar við.
Við 7. gr.
Það fer meira og meira i vöxt, að hið opinbera þarfnast læknisvottorða vegna stvrkveitinga, trvgginga o. s. frv., og verður að skylda lækna til
að láta nauðsynleg vottorð i té og gera þau þannig úr garði sem krafizt er. Nú
getur komið fyrir, að læknir líti svo á, að vottorð, sem af honum er krafizt,
gangi nærri ákvæðum 10. gr. um þagnarskvldu lækna, og þykir þá rétt að
heiinila honum að senda vottorðið landlækni einum sem trúnaðarmál. Er
það ákvæði i samræmi við svipað ákvæði i kynsjúkdómalögunum.
Við 8. gr.
Þarf ekki skýringar við.
Við 9. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru fyrst og fremst vegna Reykjavíkur. Jafnvel þó að þar væru tveir embættislæknar og samskonar gegningarskylda væri
lögð á þá og héraðslækna annarsstaðar, er mannfjöldinn svo mikill, að ibúum höfuðstaðarins er með því ekki trvggð að lögum svipuð læknishjálp og
íbúum annara héraða. En nú verður lagt frumvarp fvrir þingið, þar sem farið
er fram á að undanþiggja héraðslækni Revkjavikur frá gegningarskvldunni,
og ef það yrði að lögum, eiga Reykvíkingar ekki lagakröfu á neinni læknishjálp, nema ný lagaákvæði komi til.
Læknafélag Islands hefir ekkert á móti því, að þessar skyldur verði
lagðar á læknana, enda eru það vfirleitt ljúfar skvldur fvrir lækna, sem keppa
um að hafa sem mest að starfa.
Læknafélagið mælist undan því, að það heyri undir landlækni að ákveða um, hvort vörðurinn er fullnægjandi eða ekki, en á það verður ekki
fallizt.
Við 10. gr.
Skyldur eða ekki skyldur lækna til að bera vitni í rétti um einkamál
sjúklinga sinna hefir verið mikið ágreiningsefni erlendis, og gilda þar um
mjög mismunandi ákvæði í ýmsum löndum. Sumstaðar hafa læknar enga sérstöðu að þessu leyti. Svo er það í Englandi og hefir verið í Danmörku til
þessa og eins hér á Islandi. Annarsstaðar er læknum beinlínis bannað að bera
vitni í rétti um sjúklinga sína nema alveg sérstaklega standi á, t. d. í Frakklandi. Enn annarsstaðar er farinn millivegur, revnt að koma í veg fyrir, að
læknar séu krafðir vitnisburðar að nauðsynjalitlu um hvern hégóma, en hinsvegar er þeim ekki sleppt við að bera vitni, ef um þýðingarmikil mál er að
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ræða, og einkum ekki, ef úrslit þeirra geta oltið á vitnisburðinum. Og heyrir
það undir dómarann að úrskurða hér um í hvert sinn. Svo er þetta í Noregi.
Vafalaust er það hvggilegt að láta lækna hafa nokkra sérstöðu að þessu
leyti, ekki læknanna sjálfra vegna, heldur sjúklinganna, sem leita þeirra og
þurfa að geta sem óhultastir skriftað fvrir þeim. Hinsvegar verður því ekki
neitað, að þau inál eru hugsanleg, þar sem oltið getur á vitnisburði læknis,
hvort alvarlegur sektar- eða sýknudómur er upp kveðinn, eða hvort komizt
verður fvrir mál, sem getur liaft mikla þýðingu fvrir þjóðfélagið að fá leyst
úr. Og virðist millivegur hér nauðsvnlegur. Yfirleitt munu læknar gera kröfu
til þess að vera með öllu lausir við að þurfa að bera vitni um einkamál sjúklinga sinna, og vilja bæði læknadeildin og Læknafélag Islands, að orðin:
„nema ætla megi, .... fvrir luktum dvrum“ falli burt úr greininni. Aftur á
móti munu lögfræðingar hafa tilhneigingu til að vilja láta hinar sömu reglur
gilda um lækna í þessu efni sem aðra menn. Þannig vildu tveir lögfræðingar
í hinni dönsku nefnd fella niður öll ákvæði um þetta úr frumvarpinu. Læknarnir virðast hafa gert hinar sömu kröfur og læknar hér. En millivegur varð
ofan á í nefndinni, og er liann tekinn hér til fvrirmvndar.
Við 11. gr.
Þessi grein er samhljóða tilsvarandi grein í hinu danska frumvarpi.
Við 12. gr.
Akvæði þessarar greinar hafa læknar að jafnaði í félagslögum sínum,
og eru þar greindir ýmsir góðir siðir, sem almennt eru viðurkenndir af læknum, og er svipað að segja um ýms ákvæði 15. gr. Annarsstaðar mun ekki
vera talin þörf á að taka þessi ákvæði upp í landslög. En hér er nokkuð öðru
máli að gegna. Vegna fámennis og kunningsskapar, sem af þvi leiðir, er erfiðara fyrir lækna hér að halda uppi aga innan stéttarinnar en annarsstaðar
í fjölmenni, og er ekki laust við, að horið hafi á því. Auglýsingar tannlæknanna upp á síðkastið sýna líka, hvað skeð getur. Læknafélagið kann þessum
ákvæðum vel.
Við 13. gr.
I landinu eru 48 liéraðslæknar og að minnsta kosti jafnmargir aðrir
læknar starfandi. Héraðslæknum er sett gjaldskrá, og þó að liún sé úrelt orðin, mun enginn ágreiningur um, að gjaldskrá beri að setja þeim. En ef nauðsynlegt er að tryggja almenning með gjaldskrá gagnvart héraðslæknunum,
er hin sama nauðsyn fyrir hendi að því er snertir praktiserandi læknana, með
þvi að mikill hluti þjóðarinnar, og þar á meðal sá fjórði hluti hennar, sem
býr í Revkjavik, á tæplega aðgang að öðrum en praktiserandi læknum. Almennrar læknagjaldskrár er einnig mikil nauðsvn vegna viðskipta lækna við
hið opinbera, ríki, sveitarfélög og sjúkrasamlög, sem verða meiri og meiri
með hverju ári, og eiga þar praktiserandi læknar ekki siður hlut að máli en
héraðslæknar, og jafnvel miklu fremur. Er mikil furða, að ekki skuli þegar
hafa orðið margvísleg málaferli út úr þessum viðskiptum, og er ólíklegt, að
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sá friður standi til lengdar. En þá liafa dóniararnir við lítið að halda sér, er
engin lagaákvæði eru um, hvers læknar megi krefjast fyrir verk sín, og hafa
furðulegir dómar verið kveðnir upp erlendis í slíkum málum, sem betur færi
á, að sem lengst vrðu óuppkveðnir hér á landi.
Þess þarf ekki að geta, að stjórn L&knafélagsins mótmælir því, að
gjaldskrá verði sett embættislausum læknum, og er þó ekki ólíklegt, að þar
sé meira talað fvrir munn embættislausu læknanna en héraðslæknanna, og
ber þó félaginu að gæta hagsmuna beggja. Ber stjórn Læknafélagsins aðallega þrennt fyrir:
1) Aú ríkið hafi ekki rétl til að setja embættislausum læknum gjaldskrá.
Eftir þvi ætti það að vera stjórnarskrárbrot, en það er tilhæfulaust.
Það er að vísu rétt, að ekki er það títt, að ríkið setji verð á vinnu embættislausra manna. En þess er að gæta, að aðstaða læknanna gagnvart viðskiptamönnum sínum er ólík aðstöðu flestra, ef ekki allra annara, og störf
þeirra svo trvggð og einskorðuð af löggjöfinni, ekki sízt ef frumvarp þetta
verður að lögum, að þeir verða að sætta sig við að bæta fvrir það með nokkru.
Störf yfirsetukvenna eru svipuð, enda er verð sett á vinnu þeirra, hvort
sem þær eru skipaðar eða praktiserandi, og hefir ekki verið hreyft mótmælum gegn því.
I dönsku nefndinni kom það mjög til tals að setja öllum læknum gjaldskrá, en þó að það yrði ekki ofan á í þetta sinn, var það ekki af því, að ríkinu
væri talið það óheimilt, heldur var þess að svo stöddu talin minni þörf fvrir
það, að þar er meiri hluti þjóðarinnar (65%) í sjúkrasamlögum, sem standa
vel að vígi að gæta réttar sjúklinganna gagnvart læknunum, en því er ekki
að heilsa hér á landi.
2) Að eftir gjaldskránni muni ekki verða farið.
Að visu verður aldrei sett sú gjaldskrá, að ekki fari greiðslur margsinnis
fram hærri eða lægri en hún ákveður, og er ekkert við því að segja, þegar það
skeður með góðu samkomulagi beggja aðilja. Gjaldskránni er ætlað að tryggja
sanngirni á báða bóga. Læknunum á að vera tryggð sanngjörn þóknun, sein
þeir eiga fulla lagakröfu til. En viðskiptamenn þeirra á að vernda gegn óhóflegum kröfum fvrir læknisverk, og á læknum að vera óheimilt að gera reikninga fvrir hærri upphæð en gjaldskráin ákveður. Þarf viðleitnin að vera sú, að
gera gjaldskrána svo úr garði, að sem minnst freisting verði að vikja frá henni,
og sýnir reynslan, að sú gjaldskrá, sem er svo lág, að bæði sjúklingum og íæknum kemur saman um að liafa liana að engu, er sem engin gjaldskrá. Og hið
sama mundi verða um gjaldskrá, sem væri of há. Verður hér að finna sanngjarnan meðalveg.
3) Ad ekki sé ástæða til að setja læknum gjaldskrá, með því að þeir verðleggi ekki verk sín fram yfir það, sem sanngjarnt er.
Það ræður af líkum, að þetta muni vera einhliða dóniur, og mun hitt vera
sannara, að sanngirni læknanna sé býsna misjöfn, og það svo, að full ástæða
sé til að gera þar á nokkurn jöfnuð. En gangandi út frá því, að sanngjörn gjaldskrá verði samin, er því minna í liúfi fvrir læknana, því sanngjarnara sem þeir
hafa metið verk sín áður.
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I greininni er leitast við að deila seni sanngjarnast á milli embættislæknanna og hinna embættislausu lækna, svo að hvorugir verði gerðir að olbogabörnum, og hefir Læknafélagið enga sérstaka athugasemd gert við þau ákvæði.
Það telur aðeins, að of lítill inunur sé gerður á sérfræðingum og öðrum læknum og bendir á, að í Danmörku, þar sem almennir læknar taka 4 krónur fyrir
viðtal, taki sérfræðingar 40 krónur. Þetta virðist ekki vera til fvrirmyndar, og
er ólíku saman að jafna hér og í Danmörku að þessu leyti. Þar á almenningur
víðast aðgang að lijálp sérfræðinga á sjúkrahúsum og annarsstaðar fyrir mjög
sanngjarna þóknun, að öllum trvggingum þeirra ógleymdum. Læknir, sem setur upp tugi króna fvrir eitt viðtal, er fyrir danska auðkýfinga, en ekki fyrir
almenning. Hér getur verið aðeins einn sérfræðingur í einliverri grein á öllu
landinu. Almenningur á þá ekki í annað hús að venda. Ef hann getur ekki unnið fyrir kaup við hæfi almennings, er hér engin þörf fyrir hann. Auðkýfinga
höfum við svo fáa.
Við 14. gr.
Um skýrslugerðir lækna eru sérstök lagaákvæði i 1. nr. 36, 14. júli 1929,
en betur þvkir fara á, að þau ákvæði verði sett í reglugerð.
Við 15. gr.
Hér er leitast við að skilgreina skottulækningar, og varð ekki komizt
hjá því að láta sumt framferði, sem hugsanlegt er, að læknar geri sig seka um,
heyra þar undir. Læknafélagið hefði kunnað betur við að tvískipta greininni
og kalla þessi brot læknanna einhverju öðru nafni en tilsvarandi brot ólærðra
eða lítt lærðra manna. En til þess virðist engin sérstök ástæða. Læknadeildin
hefir ekki gert neina athugasemd þar við, en har fram nokkrar tillögur um
brevtingar á greininni, sein tekið var tillit til.
Við 16. gr.
'
Þessi ákvæði munu hvarvetna talin hin sjálfsagðasta trvggingarráðstöfun þjóðfélagsins gegn skottulæknum og mun víðast vera í lögum.
Við 17. gr.
Til þessa höfum við verið að mestu levti lausir við töfralyfjaauglýsingar,
sem er mikið fargan úti í löndum og mjög afvegaleiðandi fvrir almenning. Á
allra síðustu tímum hafa þær þó skotið upp höfðinu, og væri vel, ef hægt væri
að stöðva þann ófögnuð.
Við 18. gr.
Venjuleg refsiákvæði.
Læknafélagið er ekki á móti því, að læknar séu gerðir ábyrgir allra sinna
verka, en hyggur, að ef til vill sé óþarfi að taka það sérstaklega fram, að læknar séu skaðabótaskyldir, ef þeir gera öðrum skaða með brotum á lögunum.
Lögfræðingar telja, að þetta ákvæði eigi hér lieima.
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Við 19. gr.
Hugsanlegt er, að almenningsnauðsvn krefji, að læknir sé sviptur lækningalevfi fyrirvaralaust, en í sliku tilfelli er lækninum gevmdur réttur til að
skjóta þeim úrskurði til dómstólanna.
Við 20. og 21. gr.
Akvæði 20. gr. um sviptingu lækningalevfis eru í fullu samræmi við ákvæði 2. og 3. gr. um veitingu lækningalevfis, og enn trvggilegar girt fvrir, að
misbeiting geti átt sér stað.
.
Gert er ráð fvrir, að þeir, sem misst hafa lækningalevfi, geti öðlazt það
á ný á likan hátt og þeir hefðu aldrei haft lækningaleyfi.
Við 22. og 23. gr.
Þurfa ekki skýringa við.

Nd.

36. Frumvarp

til laga um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
1- grIslandi skal skipt í 48 læknishéruð, þau er hér segir:
1. Reykjavikurhérað: Reykjavíkurkaupstaður og Seltjarnarneshreppur
inn að Elliðaám og Fossvogi, að ineðtaldri Engev og Viðev. Læknissetur í
Reykjavík.
2. Hafaarfjarðarhérað: Ressastaðahreppur, Garðahreppur, Seltjarnarneshreppur fyrir ofan Elliðaár og Fossvog, Mosfellshreppur, Iíjalarneshreppur og Kjósarhreppur. Læknissetur í Hafnarfirði.
Semja skal við einn lækni í Revkjavík um, að liann gegni sjúkravitjunum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og i Revkjavíkurhéraði utan kaupstaðarins, enda fari hann eftir taxta héraðslækna. Til þessa má verja fé eftir því
sem áætlað er í fjárlögum.
3. Skipaskagahérað: Ytri-Akraneshreppur, Innri-Akraneshreppur, Skilmannahreppur, Leirár- og Melahreppur og Strandarhreppur. Læknissetur á
Akranesi.
4. Borgarfjarðarhérað: Skorradalshreppur, Andakílslireppur, Lundarreykjadalshreppur, Reyklioltsdalshreppur, Hálsahreppur, Hvítársíðuhreppur,
Þverárhlíðarhreppur, Norðurárdalshreppur og Stafholtstungnahreppur. Læknissetur á Kleppjárnsreykjum.
5. Borgarneshérað: Borgarhreppur, Alftaneshreppur, Hraunhreppur,
Kolbeinsstaðahreppur og Eyjahreppur. Læknissetur í Borgarnesi.
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6. Ólafsvíkurhérað: Staðarsveit, Breiðavíkurhreppur, Neshreppur utan
Ennis og Neshreppur innan Ennis. Læknissetur í Ólafsvík.
7. Stykkishólmshérað: Evrarsveit, Stykkishólmshreppur, Helgafellslireppur, Skógarstrandarlireppur og Miklaholtshreppur. Læknissetur i Stykkisliólmi.
8. Dalahérað: Dalasýsla, nema Rauðseyjar og Rúfevjar. Læknissetur í
Búðardal.
.
9. Reykhólahérað: Geiradalshreppur, Revkhólahreppur og Gufudalshreppur. Læknissetur á Reykhólum.
10. Flateyjarhérað: Flatevjarhreppur, Rauðsevjar og Rúfeyjar i Dalasýslu, Múlahreppur og Hjarðarnes að Vatnsfirði. Læknissetur í Flatey.
11. Patreksfjarðarhérað: Rauðasandshreppur, Tálknafjarðarhreppur og
Barðastrandarhreppur vestan Vatnsdalsár. Læknissetur á Patreksfirði.
12. Bíldudalshérað: Suðurfjarðahreppur og Dalahreppur. Læknissetur
á Bíldudal.
13. Þingeyrarhérað: Auðkúluhreppur, Þingeyrarhreppur og Mýrahreppur, að undanteknum Ingjaldssandi. Læknissetur á Þingeyri.
14. Flateyrarhérað: Ingjaldssandur í Mýrahreppi, Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. Læknissetur á Flatevri.
15. Hólshérað: Hólshreppur. Læknissetur í Bolungavík.
16. ísafjarðarhérað: Evrarhreppur og Isafjarðarkaupstaður. Læknisset- ,
ur á ísafirði.
'
17. Ögurhérað: Súðavíkurhreppur, Ögurhreppur, Reykjarfjarðarhreppur, Nautevrarhreppur og Snæfjallalireppur. Læknissetur í Ögri.
íbúar i Alftafirði i Súðavíkurhreppi eiga þó jöfnum höndum tilkall til
héraðslæknisins í Isafjarðarhéraði.
18. Hesteyrarhérað: Grunnavikurhreppur og Sléttuhreppur. Læknissetur
á Hesteyri.
19. Reykjarfjarðarhérað: Arneshreppur og nvrzti hluti Kaldrananeshrepps að Kallbakskleif. Læknissetur í Arnesi.
20. Hólmavíkurhérað: Kaldrananeshreppur frá Kallbakskleif, Kirkjuhólshreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur. Læknissetur í Hólmavík.
21. Miðfjarðarhérað: Húnavatnssýsla vestan Gljúfurár og Bæjarhreppur
í Strandasýslu. Læknissetur á Hvammstanga.
22. Blönduóshérað: Húnavatnssýsla austan Gljúfurár. Læknissetur á
Blönduósi.
23. Sauðárkrókshérað: Skefilsstaðahreppur, Sauðárhreppur, Staðarhreppur, Seiluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur og Rípurhreppur. Læknissetur á Sauðárkróki.
24. Hofsóshérað: Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Fellshreppur, Haganeshreppur og Holtshreppur. Læknissetur á Hofsósi.
25. Siglufjarðarhérað: Hvanneyrarhreppur. Læknissetur á Siglufirði.
26. Svarfdælahérað: Þóroddsstaðahreppur, Svarfaðardalshreppur og
Arnarneshreppur inn að Hillum. Læknissetur í Dalvík.
27. Akureyrarhérað: Arnarneshreppur innan við Hillur, Skriðuhreppur,
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Glæsibæjarhreppur, Akurevrarkaupstaður, Hrafnagilshreppur, Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur, Svalharðsstrandarhreppur, Illugastaðasókn í
Hálshreppi. Læknissetur á Akurevri.
28. Höfðahverfishérað: Grýtubakkahreppur, Flateyjarhreppur, Draflastaða- og Hálssóknir í Fnjóskadal. Læknissetur í Grenivik.
29. Reykdælahérað: Ljósavatnshreppur ofan fvrir Þóroddsstað, Reykdælahreppur og Skútustaðahreppur. Læknissetur á Breiðamýri.
30. Húsavikurhérað: Ljósavatnshreppur upp undir Þóroddsstað, Aðaldælahreppur, Húsavíkurhreppur og Grímsev. Læknissetur á Húsavík.
31. Öxarfjarðarhérað: Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur, Fjallahreppur og Presthólahreppur. Læknissetur á Kópaskeri.
32. Þistilfjarðarhérað: Svalbarðshreppur, Sauðaneshreppur og Skeggjastaðahreppur. Læknissetur á Þórshöfn.
33. Vopnafjarðarhérað: Vopnafjarðarhreppur. Læknissetur á Vopnafirði.
34. Hróarstunguhérað: Jökuldalslireppur heggja megin Jökulsár upp að
Gilsá, Hlíðarhreppur, Tunguhreppur, Hjaltastaðarhreppur, Eiðahreppur og
Borgarfjarðarhreppur. Læknissetur í Kirkjubæ.
35. Fljótsdalshérað: Jökuldalshreppur beggja megin Jökulsár fyrir ofan
Gilsá, að meðtaldri Jökuldalsheiði, Möðrudal og Víðidal, Fellahreppur, Fljótsdalshreppur, Skriðdalshreppur og Vallahreppur. Læknissetur á Brekku.
36. Seyðisfjarðarhérað: Loðmundarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarhreppur og Sevðisfjarðarkaupstaður. Læknissetur á Seyðisfirði.
37. Norðfjarðarhérað: Mjóafjarðarhreppur, Neskaupstaður og Norðfjarðarhreppur. Læknissetur í Neskaupstað.
38. Reyðarfjarðarhérað: Reyðarfjarðarhreppur og suðurbyggð Reyðarfjarðar. Læknissetur á Eskifirði.
39. Fáskrúðsfjarðarhérað: Fáskrúðsfjarðarhreppur, að undantekinni
suðurbyggð Reyðarfjarðar, og Stöðvarhreppur. Læknissetur á Fáskrúðsfirði.
40. Berufjarðarhérað: Breiðdalshreppur, Beruneshreppur og Geithellnahreppur. Læknissetur á Djúpavogi.
41. Hornafjarðarhérað: Austur-Skaftafellssýsla. Læknissetur í Höfn.
42. Síðuhérað: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Leiðvallarhreppur, Álftavershreppur og Skaftártunguhreppur. Læknissetur á Breiðabólsstað á Síðu.
43. Mýrdalshérað: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur, Austur- og VesturEyjafjallahreppur. Læknissetur í Vík.
44. Vestmannaeyjahérað: Vestmannaevjar. Læknissetur i Vestmannaeyjum.
45. Rangárhérað: Rangárvallasýsla, að undanskildum Austur- og Vestur-Eyjafjallahreppum. Læknissetur á Stórólfshvoli.
46. Eyrarbakkahérað: Villingaholtshreppur, Hraungerðishreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrarhreppur, Eyrarbakkahreppur, Sandvikurhreppur, Ölfushreppur, Selvogshreppur og Grafningshreppur. Læknissetur á
Eyrarbakka.
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47. Grímsneshérað: Skeiðahreppur, Gnúpverjalireppur, Hrunamannahreppur, Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur og Þingvallahreppur. Læknissetur í Laugarási.
48. Keflavíkurhérað: Vatnslevsustrandarhreppur, Njarðvíkurhreppur,
Rosmhvalaneshreppur, Miðneshreppur, Hafnahreppur og Grindavikurhreppur.
Læknissetur í Keflavík.
Heilbrigðisstjórnin getur, ef nauðsyn krefur og eftir tillögum hlutaðeigandi hreppsnefnda, leyft héraðslæknum að sitja um stundarsakir annarsstaðar
en á hinum lögskipuðu læknissetrum.

2. gr.
Konungur skipar landlækni og héraðslækna i öll þau héruð, sem talin
eru í 1. gr.
3. gr.
Landlæknir er ráðunautur heilbrigðisstjórnarinnar í öllu, sem viðkemur
lieilbrigðismálum. Hann hefir eftirlit með öllum læknum og heilbrigðisstarfsmönnum i landinu, en einkum héraðslæknum og öðrum opinberum heilbrigðisstarfsmönnum.
Heilbrigðisstjórnin setur landlækni erindisbréf, og fellur þá jafnframt úr
gildi erindisbréf landlæknis á íslandi, sett samkvæmt konunglegri tilskipun 25.
febrúar 1824.
4- gr.
.
Héraðslæknar hafa, hver innan síns héraðs, eftirlit með heilbrigðismálum og annast þar framkvæmdir opinberra heilbrigðisráðstafana samkvæmt
lögum og fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar og undir eftirliti landlæknis.
Héraðslæknar stunda almennar lækningar í héraði sínu, annast lyfjasölu, þar sem ekki er sérstök lyfjabúð, og eru skyldir að gegna aðkallandi
sjúkravitjunum hvenær sem þess er leitað, nema þeir séu hindraðir af öðrum
embættisverkum, sem eru meira aðkallandi, eða sjálfir sjúkir.
Nú er héraðslæknis vitjað úr öðru læknishéraði til konu í barnsnauð eða
í annari mjög brýnni nauðsyn, fyrir þá sök, að hægra er að ná til hans en viðkomandi læknis, og hefir hann þá sömu skvldur til að vitja sjúklingsins eins
og héraðsbúi hans ætti i hlut.
Héraðslæknar mega ekki, nema með sérstöku leyfi heilbrigðisstjórnarinnar, takast á hendur önnur föst, launuð störf en þau, sem við koma læknisstarfi þeirra. Þeir mega veita forstöðu eða starfa við almennt sjúkrahús við
hæfi héraðs sins, en víðtækari sjúkrahússtörfum mega þeir ekki gegna nema
með sérstöku leyfi heilbrigðisstjórnarinnar.
Landlæknir setur héraðslæknum erindisbréf, sem heilbrigðisstjórnin
staðfestir, og fellur þá jafnframt úr gildi erindisbréf héraðslækna á Islandi,
sett samkvæmt konunglegri tilskipun 25. febrúar 1824.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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5. gr.
Héraðslæknirinn í Reykjavíkurhéraði sinnir ekki sjúkravitjunum nema
eftir fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar, en gegnir að öðru leyti héraðslæknisstörfum í bænum.
Hann veitir forstöðu, án sérstaks endurgjalds, skrifstofu í Reykjavik,
sem annast heilbrigðismál kaupstaðarins, er bærinn hefir sett hana á stofn,
enda verði hún rekin samkvæmt reglum, er heilbrigðisstjórnin staðfestir.
Hann aðstoðar heilbrigðisstjórnina við millilandasóttvarnir og veitir forstöðu sóttvarnarhúsi ríkisins án sérstaks endurgjalds.
Honum er og heimilt að vera yfirlæknir við farsóttarhús Reykjavíkur
eða tilsvarandi stofnun, sem bærinn kann að reka, en óheimilt að gegna víðtækari sjúkrahússtörfum.
6. gr.
Landlæknir og héraðslæknar hafa laun úr ríkissjóði samkvæmt launalögum. Héraðslæknirinn í Reykjavík skal þó hafa hálf önnur héraðslæknislaun, auk 600 kr. skrifstofufjár, gegn að minnsta kosti jafnhárri upphæð úr
bæjarsjóði Reykjavíkur.
7. gr.
Verði héraðslæknir að takast ferð á hendur til þess að leysa af hendi
störf sín í þarfir hins opinbera eða einstakra manna, ber að sjá honum fyrir
flutningi ókeypis, og svo beina leið sem hægt er frá og til heimilis hans. Urn
borgun fvrir störf héraðslækna og ferðir þeirra fer eftir gjaldskrá, er landlæknir semur og ráðherra staðfestir.

8. gr.
Læknar þeir, sem nú eru í embættum, verða endurgjaldslaust að sætta
sig við þær breytingar, sem verða á héruðum þeirra eða embættum eftir lögum þessum.
9. gr.
Lög nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishéraða, lög nr. 58, 59 og 60,
30. júli 1909, lög nr. 40, 11. júlí 1911, lög nr. 77, 28. nóv. 1919, og lög nr. 45, 27.
júní 1921, öll um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishéraða, og síðasta málsgrein 12. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna, eru úr gildi numin.
10. gr.
Ákvæði laga þessara um Reykjavíkurhérað ganga í gildi þegar það hérað verður næst laust. Falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 52, 22. júní 1921, um
læknaskipun í Reykjavik, en bæjarlæknirinn verður héraðslæknir.
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Greinargerð.

Með lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, var svo fyrir mælt, að um borgun fyrir
störf héraðslækna og ferðir þeirra færi eftir gjaldskrá þeirri, er nú gildir. Sú
gjaldskrá er frá 14. febr. 1908. Jafnframt voru úr gildi felldar 4. og 5. gr. laga
nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishéraða. Þess var þá ekki gætt, að i 5.
grein, sem úr gildi var felld, og hvergi annarsstaðar voru ákvæði um greiðslur
fyrir ferðir lækna, því að í gjaldskránni er ekki á þær minnzt, að undanskildum ferðum út í skip á höfn.
Siðan 1919 hefir því engin gjaldskrá verið til um ferðir héraðslækna. Að
öðru leyti er gjaldskráin frá 1908 að verða dauður bókstafur og af langflestum
héraðslæknum að engu höfð. 1. grein mælir svo fyrir, að gjaldskráin komi þá
aðeins til, „ef ágreiningur verður milli héraðslæknis og sjúklings út af gjaldi
fvrir læknisverk“. Mun þetta ákvæði að visu ekki hafa átt stoð í lögum meðan
gjaldskráin gilti samkvæmt lögum frá 1907, en eftir að hún var lögfest í heilu
lagi með launalögunum 1919, mun ekki verða komizt hjá að líta svo á, að það
sé í fullu gildi. En gjaldskrá, sem þá aðeins gildir, er sjúklingur telur sig til
neyddan að leggja út í deilu við lækni sinn um borgun fvrir unnin læknisverk,
gætir illa réttar sjúklinganna. Jafnframt því sem þetta ákvæði gerir gjaldskrána
lítils virði, er hún svo úrelt orðin, að læknar bera einnig það fyrir sig, að þeir
hafa hana að engu. Hún er samin á þeim tíma, er störf lækna voru öll önnur
en þau eru nú. Vantar því í liana ákvæði um fjölda læknisverka, sem nú eru
almennt unnin, en þá voru óþekkt. Samræmi gjaldskrárinnar innbyrðis er
einnig mjög ófullkomið. Yfirleitt eru hin smærri og tíðustu læknisverk tiltölulega hátt metin, miðað við það, sem læknar hér á landi tíðka að verðleggja
verk sín, en hinar meiri háttar aðgerðir, sem lítt eða ekki voru unnar hér á
landi, er gjaldskráin var samin, hlutfallslega of lágt. Ber nauðsyn til að endurskoða gjaldskrána, samræma hana, gera hana fyllri og yfirleitt þannig ú garði,
að hún beri það með sér, að til þess sé ætlazt, að farið sé bókstaflega eftir
henni, og ganga siðan eftir því. Þá fvrst er hægt að búast við, að hún komi að
tilætluðu gagni og tryggi það, sem henni ber að tryggja.
Endurskoðun á gjaldskrá héraðslækna verður ekki komið við nema
gerðar séu breytingar á gildandi lagaákvæðum, og þykir rétt að setja aftur inn
í lögin um skipun læknishéraða frá 1907 fvrirmælin um samningu gjaldskrár,
með því líka að nauðsyn ber til að fá í lög nokkrar aðrar breytingar, aðallega
um læknaskipunina í Reykjavík, sem vel fer á, að komið sé fyrir í hinum
sömu lögum. En úr því að lögunum er breytt á annað borð, þykir sjálfsagt að
fella inn í þau þær breytingar, sem gerðar hafa verið á læknaskipuninni siðan
þau voru sett, sbr. lög nr. 58, 59 og 60, 30. júlí 1909, lög nr. 40, 11. júlí 1911,
lög nr. 77, 28. nóv. 1919, lög nr. 45, 27. júní 1921, og stjórnarráðsauglýsingar 4.
sept. 1908 og 2. des. 1929.
Þessar breytingar eru talsvert margar og flóknar, og þykir þá skilmerkilegra að fella allar breytingarnar inn í lögin fyrirfram og flytja síðan í heilu
lagi frumvarp um ný lög um skipun læknishéraða, þó að hér sé um litlar sem
engar nýbreytingar að ræða á sjálfri héraðaskipuninni.
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VerSur gerð grein fyrir fyrirhuguðum breytingum öðrum en þeim, sem
við koma gjaldskránni, í athugasemdum við hinar einstöku greinar.
Við 1. gr.
Á sjálfri héraðaskipuninni er ekki farið fram á aðra breytingu en þá,
að Súðavíkurhreppur í Isafjarðarhéraði verið tekinn undan því héraði og færður til Nauteyrarhéraðs, jafnframt því að læknissetrið verði flutt af Langadalsströnd að Ögri, enda heiti héraðið síðan Ögurhérað.
Læknisbústaðarmálið i þessu héraði er deilumál innanhéraðs. Hefir hver
hreppurinn fvrir sig krafizt læknisins til sín, og eru engin likindi til samkomulags, en mikil nauðsyn á, að endir sé bundinn á málið, ef héraðið á ekki sífellt
að eiga á hættu að verða læknislaust. Héraðið er lítið og lítið eftirsótt, svo að
ef læknir á að fást til að vera þar, er því ekki á bætandi, að honum sé hvergi
búinn samastaður. Minnstur ágreiningur er um Ögur. Tveir hrepparnir af fjórum, en í þeim er meira en helmingur héraðsbúa, eru einróma ásáttir um, að
læknirinn sitji í ögri, og gera kröfur um það. Revkjarfjarðarhreppsbúar vilja
hafa hann í Vatnsfirði, en nokkur hluti þeirra sættir sig þar næst við Ögur.
Nauteyrarhreppsbúar telja sig hafa mestan rétt til læknisins, með því að núgildandi lög ákveða honum aðsetur innan þess hrepps, þó að þeir hingað til hafi
orðið að sætta sig við, að hann sæti tímum saman annarsstaðar. Innhluti hreppsins mundi sætta sig við Vatnsfjörð, en vafasamt um ytri hlutann, að hann ekki
felli sig fullt eins vel við Ögur. Ungur læknir, sem nú er settur héraðslæknir í
þessu héraði og héraðsbúar fella sig vel við, tjáir sig fúsan til að sækja' um
héraðið, en aðeins að því tilskildu, að hann fái að sitja í Ögri.
Þykir því eftir atvikum rétt að taka tillit til einróma óska meiri hluta
héraðsbúa og ákveða lækninum aðsetursstað í Ögri, með því líka að telja má,
að á þeim eina stað í héraðinu sé hann svo settur, að ekki sé frágangssök fyrir
neinn hluta héraðsins að ná til hans. Og er það sameiginlegt álit fyrrverandi og
núverandi landlæknis. Til þess að efla þetta fámenna hérað þykir einnig rétt
að stækka það um einn hrepp, Súðavíkurhrepp, sem Isafjarðarhérað má vel
án vera. En með þvi að ibúar Álftafjarðar í Súðavíkurhreppi eiga, aðallega
vegna stöðugra viðskipta og samgangna við Isafjörð, hægara með að ná til
læknis á Isafirði, og munu þess vegna ekki æskja þessarar breytingar, þýkir
rétt að áskilja þeim eftir sem áður jafnt tilkall til læknisþjónustu frá Isafirði.
I stað þess að áskilja Kjósar- og Kjalarneshreppsbúum læknisþjónustu
af hendi héraðslæknisins í Reykjavík, er hér gert ráð fyrir þvi, að samið verði
við lækni í Reykjavik um, að hann gegni læknisvitjunum til þessara hreppa
og Mosfellssveitar á sama hátt og tíðkað hefir verið undanfarið samkvæmt
heimild í fjárlögum. Vegna ákvæðis 1. málsgr. 5. gr. er sá hluti Reykjavíkurhéraðs, sem er utan kaupstaðarins, tekinn hér með.
Gert er ráð fvrir, að læknissetur verði nú lögákveðin i hverju héraði á
þeim stöðum, sem þau hafa verið ákveðin eða fengið hefð á sig, enda hefir nú
víða verið komið upp læknisbústöðum og sjúkraskýlum.
Ekki þykir lengur ástæða til að heimila heilbrigðisstjórninni að breyta
takmörkum læknishéraða eftir tillögum sýslunefnda. Sú heimild hefir litið
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verið notuð. Héruðin eru og yfirleitt komin í fastar skorður og getur ekki legið svo á breytingum í þessu efni, að ekki megi bíða aðgerða Alþingis.
Hinsvegar getur verið ástæða til að heimila heilbrigðisstjórninni að leyfa
læknum i sumum héruðum að breyta til um aðsetursstað um stundarsakir, er
sérstaklega stendur á, og virðast hreppsnefndir innan liéraðsins réttir aðilar til
að gera tillögur þar um.
Við 2. gr.
Úr 2. gr. laganna frá 1907 er fellt niður ákvæðið um aðstoðarlæknana,
sem nú eru fyrir löngu orðnir óþarfir, er nægur kostur er praktiserandi lækna
í öllum kaupstöðum.
Sóttvarnarhúsin í kaupstöðunum utan Reykjavíkur eru afnumin fyrir
nokkru siðan, en ákvæði um sóttvarnarhúsið í Reykjavík eru í 5. gr.
Við 3. og 4. gr.
Erindisbréf landlæknis og héraðslækna eru orðin yfir 100 ára gömul
og er þvi fyrir löngu kominn tími til að endurnýja þau.
Við 5. gr.
Fyrirkomulagið á læknaskipuninni í Reykjavik, þar sem verið hafa tveir
embættislæknar, héraðslæknir og bæjarlæknir (sbr. lög nr. 52, 27. júní 1921)
þykir ekki hafa gefizt vel. Og nú er héraðslæknirinn er að láta af embætti
sínu, er það sameiginlegt álit þeirra manna, sem þessum málum eru kunnugastir, að hverfa eigi aftur að því að fela þessi embættisstörf einum manni. En
rétt þykir þá jafnframt að búa svo um, að hann geti sem bezt gefið sig að því,
sem hlýtur að verða aðalstarf hans í jafnfjölmennu héraði, og það er eftirlitsstarf og umsjón með öllum heilbrigðismálefnum kaupstaðarins. Er því ætlazt
til, að hann verði leystur frá því að stunda almenn læknisstörf, og er honum
bannað að gegna sjúkravitjunum. Er fyrir löngu orðin mikil nauðsyn á því
fyrir bæinn að halda opinni skrifstofu, sem sinnir öllum heilbrigðismálum
hans, og er héraðslæknirinn sjálfsagður forstöðumaður hennar. Einnig er gert
ráð fyrir því, að hann aðstoði heilbrigðisstjórnina við millilandasóttvarnir og
sé forstöðumaður sóttvarnarhússins. Þá þvkir hann einnig mega vera forstöðumaður farsóttarhúss í Reykjavík, og er sjálfsagðastur til þess, ef til vill að háskólakennaranum í lyflæknisfræði frágengnum.
. Við 6. gr.
Rétt þykir, að héraðslæknirinn í Reykjavík hafi hærri laun en aðrir
héraðslæknar, með því að hin eiginlegu embættisstörf hans hljóta að verða
miklu meiri en allra annara héraðslækna, enda takmarkað leyfi hans til að fást
við almenn læknisstörf. Einnig þvkir rétt að ýta undir Reykjavík með að
koma upp skrifstofu fvrir hann, með því að láta rikissjóð leggja fram nokkurt
skrifstofufé.
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Við 7. gr.
Aður skýrt.
Við 8. gr.
Þarf ekki skýringa við, og er tilsvarandi grein í lögunum frá 1907.
Við 9. gr.
Þarf ekki skýringa við.
Við 10. gr.
Gert er ráð fvrir þvi, að bæjarlæknirinn verði héraðslæknir jafnskjótt
og héraðslæknisembættið losnar, og er það beinasta leiðin til þess, að hið nýja
skiþulag gangi tafarlaust i gildi. Núverandi bæjarlæknir og fráfarandi héraðslæknir í Reykjavík eru báðir samþykkir því, að embættið verði nú aftur falið
einum manni og að hann verði levstur frá gegningarskyldu. Bæjarlæknirinn
samþykkir þau ákvæði þessa frv., sem snerta hann persónulega.

Ed.

37. Frumvarp

til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins Islands,
18. maí 1920.
Flutningsm.: Jón Þorláksson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon.
1. gr.
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
A Alþingi eiga sæti þjóðkjörnir fulltrúar. Alþingi skal svo skipað, að hver
þingflokkur hafi þingsæti í samræmi við atkvæðatölu þá, sem greidd er frambjóðendum flokksins samtals við almennar kosningar.
Kjósa skal varaþingmenn á sama hátt og samtímis og þingmenn eru kosnir. Ef þingmaður deyr eða fer frá á kjörtimanum, tekur varaþingmaður sæti
hans, það sem eftir er kjörtimans. Sama er og, ef þingmaður forfallast, svo að
hann getur ekki setið á einhverju þingi, eða það sem eftir er af því þingi.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.
2. gr.
27. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. A þriðjungur þingmanna sæti í efri deild, en tveir þriðju hlutar í neðri deild. Verði tala
þingmanna þannig, að ekki sé unnt að skipta til þriðjunga i deildirnar, eiga þeir
þingmenn, einn eða tveir, sem umfram eru, sæti í neðri deild.
Sameinað Alþingi kýs með hlutfallskosningu þingmenn þá, sem sæti eiga í
efri deild, úr flokki þingmanna i bvrjun fvrsta þings á kjörtímabilinu. Hinir eiga
sæti í neðri deild.
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3. gr.
28. gr. stjórnarskrárinnar fellur niður.

4. gr.
29. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 28. gr., verði þannig:
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir, karlar sem konur,
sem eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á
landi og hafa verið búsettir í landinu siðustu fimm árin áður en kosning fer
fram. Þó getur enginn átt kosningarrétt, nema hann hafi óflekkað mannorð og
sé fjár síns ráðandi.
Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni
sinum.
Kosningalög setja að öðru leyti nánari reglur um alþingiskosningar.

5. gr.
Fyrri málsgrein 30. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 29. gr., skal orða
þannig:
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver rikisborgari, sem kosningarrétt á til þeirra.
6. gr.
2. og 3. töluliður ákvæða stjórnarskrárinnar um stundarsakir falli niður,
en i stað þeirra komi nýr 2. töluliður, svo hljóðandi:
Umboð þingmanna fellur niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast
gildi, og fara þá fram almennar kosningar til Alþingis.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins í milliþinganefndinni um skipun Alþingis og kjördæmaskipunina.
Það er að mestu samhljóða frv. þvi um breytingu á stjórnarskránni, 6r þingmenn Sjálfstæðisflokksins í efri deild fluttu á síðasta þingi.
».
Að því er snertir ástæður Sjálfstæðisflokksins er vísað til nefndarálits
fulltrúa þess flokks í milliþinganefndinni, sem prentað er sem fvlgiskjal með
þessari greinargerð.
Jón Baldvinsson lætur þess getið, að hann áskilur sér rétt til að fylgja
eða koma fram með brtt. við 2. og 4. gr. þessa frv., að þvi er snertir skiptingu
Alþingis í deildir og fimni ára heimilisfestu í landinu sem skilvrði fyrir kosningarrétti. Hann mun og skila sérstöku áliti i milliþinganefndinni, er siðar verður útbýtt meðal þingmanna.
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Fylgiskjal.

Nefndarálit
frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í milliþinganefnd um skipun Alþingis og
kjördæmaskipunina.
1. Skipun nefndarinnar og störf.
Nefndin var skipuð samkvæmt þingsályktun frá 17. ágúst 1931, svo
hljóðandi:
„Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að skipa 5 inanna milliþinganefnd
til þess að endurskoða löggjöfina um skipun Alþingis og kjördæmaskipunina og
bera fram tillögur þar um.
1 nefndina skal 1 maður skipaður samkvæmt tilnefning Alþýðuflokksins,
2 samkvæmt tilnefning Framsóknarflokksins og 2 samkvæmt tilnefning Sjálfstæðisflokksins. Rikisstjórnin skipar formann úr hópi nefndarmanna.
Kostnaður við nefndarstörfin greiðist úr rikissjóði“.
1 nefndina voru skipaðir:
Jón Baldvinsson alþm. samkv. tilnefning Alþýðuflokksins, Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra og Bergur Jónsson alþm. samkvæmt tilnefning Framsóknarflokksins, og Jón Þorláksson alþm. og Pétur Magnússon alþm. samkvæmt
tilnefning Sjálfstæðisflokksins.
Formaður nefndarinnar var skipaður Bergur Jónsson.
Nefndin kom saman á einn fund 26. ág. 1931, og var þar ákveðið, að
fundir skyldu byrja aftur síðari hluta októbermánaðar. Formaður kvaddi nefndina þó eigi til fundar fyrr en 9. nóv., og hélt nefndin því næst fundi þrisvar í
viku. A fundi 9. des. skýrði formaður frá því, að hann mundi fara úr bænum
fyrir næsta fund, og tók þá Jörundur Brynjólfsson alþm. sæti í nefndinni og
formennsku í hans stað. Hlé varð á nefndarfundum frá 22. des. til 3. jan. sakir
fjarveru hins setta formanns, og síðasti fundurinn var haldinn 13. febr. Alls
hélt nefndin 28 fundi. Það varð til baga fyrir nefndarstörfin, að vinna hennar
byrjaði seinna en ákveðið var og að mannaskipti urðu i nefndinni svo að segja
á miðjum þeim stutta starfstíma, sem nefndin hafði.
Hér fcr á eftir útdráttur úr gerðabók nefndarinnar, þar sem greint er frá
öllum tillögnm, er fram komu í nefndinni, atkvæðagreiðslum um þær og ummælum, er nefndarmenn létu bóka og geta verið til skýringar afstöðu þeirra að
einhverju levti. Innan tilvitnunarmerkja er það, sem tekið er orðrétt úr nefndargerðunum.
Á 1. fundi nefndarinnar, 26. ágúst, bar Jón Baldvinsson fram svofellda
tillögu:
„Nefndin ályktar að leggja það til grundvallar starfi sínu, að þingmannatala hinna ýmsu flokka á Alþingi verði jafnan í sem fvllstu samræmi við kjósendafjölda þeirra“.
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Eigi var óskað atkvæðagreiðslu uin tillöguna á þeim fundi.
Á 2. til 7. fundi voru gefnar skýrslur um kosningatilhögun í ýmsum löndum og rætt bæði um kosningatilhögun og skipun þingsins.
Á 8. fundi, 23. nóv., er bókað:
„Tryggvi Þórhallsson gerði grein fyrir afstöðu sinni til kjördæmaskipunarmálsins. Taldi hann, að kjördæmaskipun ætti fyrst og fremst að miðast við
fólksfjölda, en ýms fleiri atriði, er hann drap á, ættu þó að koma til greina“.
Á 10. fundi, 27. nóv.:
„Jón BaldvinsSon lét i ljós þá skoðun, að heppilegast væri, að landið vrði
eitt kjördæmi og þingmenn kosnir allir í einu með hlutfallskosningu“.
Á 11. fundi, 30. nóv.:
„Af hálfu Sjálfstæðisflokksins lagði Jón Þorláksson fram skriflegar tillögur um tilhögun kosninga i einmenningskjördæmum með uppbótarsætum. 1
tillögum þessum er gert ráð fyrir, að hver flokkur fái kosna þingmenn í réttu
hlutfalli við þann atkvæðafjölda, er liann nær við kosningar. Kjördæmaskipting
haldist óbreytt eins og hún nú er, með þeirri breytingu einni, að tvímenningskjördæmin, sem nú eru, verði einmenningskjördæmi.
Þess var getið, að tillögur þessar væru aðeins uppkast, er gætu orðið grundvöllur að umræðum innan nefndarinnar“.
Á næstu fundum var uppkast þetta rætt, og á 14. fundi, 9. des., varð samkomulag um að setja nefndarmönnum frest til mánudags 14. des. til þess að
bera fram breytingartillögur (við hið framkomna uppkast) eða nýjar tillögur
um kosningatilhögun.
Á 16. fundi, 14. des., lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni fram
svofelldar tillögur:
„I.
Að nefndin flytji frv. til stjórnarskiþunarlaga um breytingar á stjórnarskránni, samhljóða frv. sjálfstæðismanna frá sumarþinginu 1931, sjá Alþt.
1931, sumarþing A. 39, eða að minnsta kosti frv., sem i öllum verulegum atriðum er í fullu samræmi við frv. á þessu þingskjali.
Stjórnarskrárfrumvarp þetta verði lagt fyrir Alþingi, er saman kemur í
febr. 1932, og fái endanlega afgreiðslu á aukaþingi eða reglulegu Alþingi 1933, að
afstöðnum nýjum almennum kosniugum sumarið 1932.
II.
Að nefndin undirbúi og flytji frv. til laga um kosningar til Alþingis, sem
verði lögtekið samtímis og stjórnarskrárbreytingin er samþykkt til fullnustu.
Frumvarp þetta til kosningalaga sé byggt á þeim grundvelli, er segir í nýnefndu
stjórnarskrárfrv., þ. e. að Alþingi verði svo skipað, að hver þingflokkur hafi þingsæti í samræmi við atkvæðatölu þá, sem greidd tr frambjóðenduni flokksins
samtals við almennar kosningar.
Um kjördæmaskiptingu og tilhögun kosninga á þessum grundvelli gerum
við eftirfarandi tillögur:
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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1. Skipting landsins i kjördæmi haldist óbreytt sú, sem nú er. Kjördæmin
utan Revkjavíkur, sem eru 26 að tölu, kjósi fyrst einn þingmann hvert með meirililutakosningu (sá kosinn, sem flest fær atkvæði) og þar að auki uppbótarþingmenn 6 eða fleiri, samkvæmt reglunum í 6. og 7. lið. Með þessu er það tryggt,
að þingmannatala þessara kjördæma, sem nú er 32, lækki ekki yið brevtinguna.
Kjördæmið Revkjavík kjósi fyrst 4 þingmenn með hlutfallskosningu eins og nú,
og taki auk þess þátt i kjöri uppbótarþingmanna samkvæmt reglunum i 6. og
7. lið.
2. f framboði getur liver sá maður verið, sem er kjörgengur og fær bæfilega tölu meðmælenda, t. d. 25. Hverjum frambjóðanda er skvlt að skýra i framboðinu frá flokksafstöðu sinni, þ. e. bvort hann telst til einhvers viðurkennds
landsmálaflokks, eða stvður einbvern landsmálaflokk, eða er utan flokka. Tala
frambjóðenda af sama flokki er ekki í neinu kjördæmi öðrum takmörkunum
bundin en þeim, sem leiðir af kjörgengisskilyrðum og meðmælendafjölda.
3. Kjörstjórn hvers kjördæmis býr út kjörseðlana, eftir að öll framboð
eru komin. Frambjóðendur úr sama flokki skulu settir saman í reit á kjörseðlinum, og reiturinn greinilega auðkenndur með flokksmerkinu. Þeir skulu settir í
stafrófsröð, en þó getur flokksstjórn ákveðið aðra röð. Nafn frambjóðanda, sem
styður tiltekinn flokk, skal sett síðast í reit flokksins á kjörseðlinum, aðgreint
með striki frá frambjóðendum flokksins, og aftan við nafn hans sett „styður
flokkinn“ eða annað þess háttar einkenni. Frambjóðendur utanflokka skulu vera
í reit út af fvrir sig á kjörseðlinum.
4. Kjósandi greiðir atkvæði með því að krossa við nafn einbvers eins af
frambjóðendunum á kjörseðlinum, eða með þvi að krossa við flokksmerki þess
flokks, sem hann vill styðja, og telst þá atkvæðið greitt efsta frambjóðandanum
í reit flokksins (í Revkjavík flokkslistanum eftir venjulegum reglum). Sérhvert
atkvæði, sem greitt er flokki eða flokksframbjóðanda, telst jafnframt greitt varamanni úr sama flokki eftir reglum, sem um það verða settar.
5. Við talningu atkvæða skal fyrst telja, live mörg atkvæði hafi falbð á
livern flokk og á hvern frambjóðanda utan flokka. 1 Reykjavik er tala kosinna
þingmanna af hverjum flokki reiknuð út eftir núgildandi reglum. 1 kjördæmum utan Revkjavikur tilfellur fasta þingsætið þeim flokki eða frambjóðanda
utanflokka, sem liefir flest atkvæði. Hafi þingsætið blotnazt flokki, sem hafði
fleiri en einn frambjóðanda í kjöri, er sá af þeim flokksmönnum kosinn, sem
hefir þeirra flest atkvæði.
6. Allar atkvæðatölur flokka og frambjóðenda eru tilkynntar landskjörstjórn þegar eftir atkvæðagreiðsluna, og telur bún saman atkvæði bvers flokks
og tölu kosinna þingmanna bans úr öllum kjördæmum samanlagt. Svo telur liún
og saman i beild atkvæði allra þeirra þingflokka, sem hafa náð sæti við kosninguna, og þeirra frambjóðenda utanflokka, sem hafa náð kosningu. Hinni síðastnefndu tölu skal deila með 42 (sem er lágmarkstala þingmanna eftir þessari
tilhögun), en atkvæðatölu bvers flokks skal á sama bátt deilt með þeirri tölu
þingmanna (flokksmanna og stuðningsmanna), sem flokkurinn þegar befir fengið kosna. Hin lægsta af þeim tölum, er koma út við deilinguna, skal jöfnuð í
næstu heilu tölu með því að sleppa broti, sem er minna en y*, eða hækka upp í
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heilan brot, sem er y2 eða meira, og nefnist þessi jafnaða tala hlutfallstala
kosningarinnar.
Þar næst er hlutfallstölunni deilt í atkvæðatölur þeirra þingflokka. sem
geta komið til greina við úthlutun uppbótarsæta. Þær tölur, sem þá koma út,
sýna þingmannatölu þá, sem hver flokkur á tilkall til. Brot, sem nemur % eða
meira, skal hækkað upp i heilan, en broti, sem er minna en hálfur, skal sleppt.
Þó skal hækka svo mörg hin hæstu af þessum brotum upp í heilan, sem þurfa
kynni til þess að ná lágmarkstölu þingmanna, 42. Frá þessum tölum þingmanna
skal draga þá tölu þingmanna, sem hver flokkur þegar hefir fengið kosna. Mismunurinn er sú tala uppbótarsæta, sem hver þingflokkur fyrir sig á tilkall til.
7. Kosningu sem hlutfallskosnir þingmenn (i upphótarsætin) hljóta þeir
frainhjóðendur innan livers flokks, sem eigi hafa þegar náð kosningu i kjördæmi, en næstir standa, eftir þessum reglum:
a. Við úthlutun uppbótarsæta skal landinu öllu skipt í þessi 6 umdæmi:
1. Reykjavik.
2. Suðvesturland, Gullbringusvsla til og með Dalasýslu.
3. Vesturland, Barðastrandarsýsla til og með Strandasýslu.
4. Norðurland, V.-Húnavatnssýsla til og með N.-Þingeyjarsýslu.
5. Austurland, N.-Múlasýsla til og með A.-Skaftafellssýslu.
6. Suðurland, V.-Skaftafellssýsla og Vestmannaevjar til og með Arnessýslu.
b. Innan hvers þessara umdæma skal reikna út fulltrúalausa atkvæðatölu
hvers þess flokks, sem á að fá uppbótarsæti, með þvi að draga tölu kosinna flokksþingsmanna i umdæminu margfaldaða með hlutfallstölu kosningarinnar frá samanlagðri atkvæðatölu flokksins í umdæminu.
c. Þannig fundnum fulltrúalausum atkvæðatölum þessara flokka í hverju umdæmi fvrir sig skal deilt með hlutfallstölunni. Útkoman skal talin í tugabroti með tveim desímölum.
d. Hvert umdæmi skal fá uppbótarsæti fyrir hverja heila einingu í útkomunum samkvæmt c., og ennfremur skal liækka stærstu brotin upp í heilan,
annarsvegar svo mörg úr umdæmunum 2. til og með 6., sem þurfa kann, til
þess að þau til samans fái 6 uppbótarþingsæti hið fæsta, og hinsvegar svo
mörg hjá hverjum flokki, sem þarf til þess að liann fái fulla þá tölu uppbótarsæta, sem hann á tilkall til samkvæmt 6. lið.
e. Kosningu sem hlutfallskjörnir þingmenn fá þeir frambjóðendur hvers flokks
í hverjum landshluta, sem hafa fengið flest atkvæði innan þess landshluta
við kosninguna án þess að ná þar kosningu i hin föstu sæti.
Um ákvörðun varamanna séu settar nánari reglur“.
Ennfremur báru fulltrúar Framsóknarflokksins á þessum sama fundi
fram svo hljóðandi tillögu:
„Kjördæmaskipunin byggist í aðalatriðum á sama grundvelli og nú er,
en stigin verði spor í áttina til þess að jafna ósamræmi það, sem orðið hefir
síðari ár.
Landskjör verði lagt niður og allir alþingismenn kosnir í einu af sömu
kjósendum.
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Hinsvegar verði sex þingsætum varið til þess að jafna ósamræmið, sem
er á kjördæmaskipuninni, eftir þvi sem samkomulag verður um.
Fulltrúar Framsóknarflokksins tjá sig reiðubúna til áframhaldandi samstarfs í nefndinni til umræðu og athugunar á eigin tillögum og annara og telja
núverandi tima óhentuga til þess að stofna til stórdeilna um málið, enda leggja
þeir áherzlu á, að þjóðinni gefist kostur á að kvnnast og ræða allar tillögur,
sem fram koma í málinu“.
Á þessum fundi vísaði Jón Baldvinsson til tillögu þeirrar, er hann bar
fram á 10. fundi, og gat þess, að hann mundi ef til vill bera fram skriflega tillögu þess efnis síðar.
Á 19. fundi, 19. des., lagði Jón Baldvinsson fram svo hljóðandi tillögur:
„Ég hefi af hálfu Alþýðuflokksins stungið upp á þeirri kosningatilhögun
á 10. fundi nefndarinnar 27. nóv. 1931, að alþingismenn séu allir kosnir með
hlutfallskosningu í einu lagi um land allt og sama kosningaraðferð viðhöfð og
útreikningur á kosningu sé hinn sami og nú er við landskjör. Sú kosningatilliögun fullnægir því, er felst í tillögu minni á fyrsta fundi nefndarinnar og þar er
bókuð. Auk þess er þessi kosningaaðferð einföld og þarf ekki að leiða af sér
fjölgun alþingismanna.
Við alþingiskosningarnar 1927 voru kjósendur samtals á kjörskrá 46047,
en 1931 voru þeir 50485, og eru þeir eigi fleiri en í einu kjördæmi lijá nágrannaþjóðum vorum, þeim liinum fjölmennari. Þessi kosningartilhögun hefir aðallega sætt þeim andmælum í nefndinni, að með því væri Reykjavík og flokksstjórnunum veitt meira vald yfir kosningunni en æskilegt væri. En þar til er
því að svara, að flokksstjórnirnar munu ávallt ráða mestu um framboð við
kosningar og Reykjavik fær aðeins hlutfallslega sama vald með þessari kosningatilhögun og aðrir landshlutar.
En þótt ég telji þessa uppástungu lieppilega lausn á málinu, hefir mér
þó dottið í hug að bera fram aðra uppástungu um kosningatilhögun, en hún er
i stuttu máli þessi:
Að landinu sé skipt í sex kjördæmi.
Að alþingismenn og varaþingmenn séu kosnir í þessum sex kjördæmum með hlutfallskosningum.
Að veitt verði uppbótarþingsæti fyrir afgangsatkvæði hvers flokks, er
þau samanlögð úr öllum kjördæmum ná meðaltölu atkvæða þess flokks, er
lægsta hefir meðaltölu atkvæða á alþingismenn.
Landinu sé skipt í þessi kjördæmi:
1. Reykjavíkurkjördæmi, tala á kjörskránni 1931: 12473.
2. Suðvesturlandskjördæmi:
a. Gullbringu- og Kjósarsýsla,
b. Hafnarfjörður,
c. Borgarfjarðarsýsla,
d. Mýrasýsla,
e. Snæfellsnessýsla,
f. Dalasýsla.
Tala á kjörskrá 1931: 8563.
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3. Vesturlandskj ördæmi:
a. Barðastrandarsýsla,
b. Isafjarðarsýsla,
c. ísafjörður,
d. Strandasýsla.
Tala á kjörskrá 1931: 5858.
4. Norðurlandskjördæmi:
a. Vestur-Húnavatnssýsla,
b. Austur-Húnavatnssýsla,
c. Skagafjarðarsýsla,
d. Eyjafjarðarsýsla (og Siglufjörður),
e. Akureyri,
f. Suður-Þingeyjarsýsla.
.
Tala á kjörskrá 1931: 11262.
5. Austurlandskjördæmi:
a. Norður-Þingeyjarsýsla,
b. Norður-Múlasýsla,
c. Seyðisfjörður,
d. Suður-Múlasýsla,
e. Austur-Skaftafellssýsla.
Tala á kjörskrá 1931: 5698.
6. Suðurlandskjördæmi:
a. Vestur-Skaftafellssýsla,
b. Vestmannaeyjar,
c. Rangárvallasýsla,
d. Árnessýsla.
Tala á kjörskrá 1931: 6631.
Ég ætlast til þess, að hvert þessara kjördæma fái þingmaunatölu i réttu
hlutfalli við kjósendafjölda. En eigi hefi ég í þessum tillögum stungið upp á
ákveðinni lágmarkstölu þingmanna, en er viðbúinn að gera uppástungur
um það“.
•
A þessum sama fundi fluttu fulltrúar Framsóknarflokksins breytingartillögu við tillögu Jóns Baldvinssonar (um starfsgrundvöll nefndarinnar) frá 1.
nefndarfundi, þannig:
„Tillagan orðist svo:
'
Nefndin ályktar að leggja það til grundvallar fyrir starfi sínu, að kosningum til Alþingis sé svo háttað, að tryggt verði hvorttveggja i aðalatriðum:
a. Sem jafnastur réttur kjósandans til fulltrúavals og áhrifa á Alþingi.
b. Réttur núverandi kjördæma til eigin fulltrúa“.
Atkvæðagreiðsla fór ekki fram á þessum fundi.
Á næsta (20.) fundi, 21. des., fluttu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins svo
breytingartillögur við þessar brtt. framsóknarmanna, þannig:
„1. Orðið „hvorttveggja“ í inngangi tillögunnar falli burt og á undan a.-lið
komi nýr liður, sem verði a.-liður, þannig:
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að þingsætatala þingflokkanna verði jafnan i sem fyllstu samræmi
við kjósendafjölda þeirra.
Liðatalan breytist samkvæmt þessu.
2. Að a.-liður tillögunnar (sem samkvæint brtt. 1. á að verða b.-liður)
orðist svo:
Sem jafnastur réttur kjósenda til áhrifa á fulltrúaval til Alþingis.
Atkvæðagreiðslu um tillögurnar var enn frestað.
A 22. fundi, 6. jan. 1932, fór fram atkvæðagreiðsla um framkomnar tillögur og breytingartillögur frá 1., 19. og 20. fundi, og féll þannig:
„Kom fvrst til atkvæða 1. liður í brtt. fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, er
fram voru bornar á 20. fundi nefndarinnar, 21, des., og féllu atkv. þannig:
Já sögðu: J. Bald., Jón Þorl., P. M.
Tr. Þórh. og Jör. Br. greiddu ekki atkvæði.
Þá kom til atkvæða 2. liður í sömu brtt., og féllu atkv. um hann þannig:
Já sögðu: J. Bald., Jón Þorl., P. M.
Nei sagði: Tr. Þórhallsson.
Jör. Br. greiddi ekki atkvæði.
Þá kom næst til atkvæða b.-liður í brtt. fulltrúa Framsóknarfl., er fram
voru bornar á 19. fundi nefndarinnar, 19. des. siðastl. Atkvæði féllu þannig:
Já sögðu: Jón Þorl., P. M., Tr. Þórh., Jör. Br.
Nei sagði: Jón Bald.
Þá var brtt. fulltrúa Framsóknarflokksins með áorðnum breytingum
borin undir atkvæði, og féllu þau þannig:
Já sögðu: Jón Þorl., P. M.
Nei sagði: Jón Bald.
Tr. Þórh. og Jör. Br. greiddu ekki atkvæði".
Til skýringar skal hér endurtekin tillaga sú, sem fvrir lá við þessa síðustu atkvæðagreiðslu:
Nefndin ályktar að leggja það til grundvallar fyrir starfi sínu, að kosningum til Alþingis sé svo háttað, að trvggt verði i aðalatriðum:
a. Að þingmannatala þingflokkanna verði jafnan i sem fvllstu samræmi við
kjósendatölu þeirra.
b. Sem jafnastur réttur kjósenda til áhrifa á fulltrúaval til Alþingis.
c. Béttur núverandi kjördæma til eigin fulltrúa.
Þá er ennfremur skráð í gerðabókinni:
„Þar sem ekki fékkst meiri hluti atkvæða fyrir brtt. með áorðnum breytingum óskaði J. Þ., að till. Jóns Baldv. frá 1. fundi nefndarinnar vrði borin
undir atkvæði óbreyit.
Formaður lét í ljós, að samkv. þvi, hvernig atkvæðagreiðsla um till. í
heild hefir fallið, hafi ekki náðst samkomulag um grundvöll fyrir starfi nefndarinnar, en taldi hinsvegar ekki ástæðu til að bera till. upp“ (þ. e. till. J. Bald.
frá 1. fundi), „þar sem höfuðefni hennar hefði náð samþykki meiri hluta nefndarmanna (við atkvgr. um 1. brtt. fulltrúa Sjálfst.fl.).
Pétur Magnússon vakti máls á því, að með þvi að fulltrúi Alþ.fl. í nefndinni hefði lýst vfir því, að hann til samkomulags i nefndinni mundi geta sætt
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sig við þær till. ujn kosningatilhögun, er fulltrúar Sjálfst.fl. höfðu borið fram,
og fulltrúar Frams.fl. liefðu ekki lýst sig andstæða þeim grundvelli, er þær eru
reistar á, og þær þannig væru einu'till., er hugsanlegt væri, að samkomulag gæti
orðið um, mundi heppilegt að ákveða nefndarmönnum frest til að bera fram
brtt. við þessar tillögur. Nefndarmenn féllust á þessa uppástungu og var frestur
ákveðinn til laugardags 9. þ. m.“.
A 23. fundi, laugardag 9. jan., óskuðu fulltrúar Framsóknarfl. eftir fresti
til að bera fram tillögur til næstk. mánudags.
Á 24. fundi og 25. fundi komu engar tillögur fram.
Á 26. fundi báru fulltrúar Framsóknarflokksins fram svofellda tillögu:
„Landskjörið verði lagt niður. Þingmannatala Reykjavíkur verði 7—8.
Gullbringu- og Kjósarsýsla og Suður-Þingeyjarsýsla verði tvímenningskjördæmi (eða t. d. G.-K. verði skipt í tvö kjördæmi). Siglufjörður verði sérstakt
kjördæmi“.
Þvi næst er bókað í fundargerðinni:
„Af hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins lýsti Jón Þorláksson yfir því, að
bann skildi framkomu þessara tillagna fulltrúa Framsóknarfl. i sambandi við
ákvörðun þá, sem bókuð er i niðurlagi fundargerðar 22. fundar, og atkvæðagreiðslurnar á þeim sama fundi sem augljósan vott þéss, að þeir vildu eigi
sætta sig við þann grundvöll, sem lagður væri í tillögum fulltrúa Sjálfst.fl. Gat
hann þess, að Sjálfst.fl. teldi þessar breytingar, sem felast i tillögum fulltrúa
Framsóknarfl., öldungis ófullnægjandi og taldi gagnslaust að halda áfram umræðum á þeim grundvelli. — En jafnframt lýsti bann yfir því, að ef það gæti
fremur leitt til samkomulags i nefndinni, mundu fulltrúar Sjálfst.fl. geta fallizt
á það kosningafyrirkomulag, er stungið er upp á i till. Jóns Baldvinssonar, er
fram voru lagðar á 19. fundi nefndarinnar 19. des. sl., um hlutfallskosningu i
fleirmenningskjördæmum.
Jón Baldvinsson lét í ljós, að þar sem till. Framsóknarfl. gengju í öfuga
átt við tillögur hans á 19. fundi nefndarinnar, þá gæti hann eigi fallizt á þær“.
Á 27. fundi nefndarinnar, 16. jan. 1932, barst svofelld yfirlýsing frá fulltrúum Framsóknarflokksins:
„Út af yfirlýsingum þeim, sem birtar voru á síðasta nefndarfundi, lýsa
fulltrúar Framsóknarflokksins vfir því, að þeir halda fast við það meginatriði,
að núverandi kjördæmi fái að halda þeim rétti að eiga sérstaka fulltrúa, og
skírskota til meirihlutasamþykktar um það atriði á fundi nefndarinnar 6. þ.
m. Þeir geta þvi alls ekki fallizt á tillögu Jóns Baldvinssonar á 19. fundi nefndarinnar, þar eð sú tilhögun sviptir núverandi kjördæmi þeim rétti.
Tillögur sjálfstæðismanna eru hinsvegar þeim annmörkum háðar i einstökum atriðum, að telja má víst, að þó þær næðu nú samþvkki, þá yrði framkvæmdin sú, að frá þeim yrði þegar horfið aftur. En með þeim er lagður til
grundvallar réttur kjördæmanna til að eiga sérstaka þingmenn, og telja fulltrúar Framsóknarflokksins sjálfsagt að leita enn á ný þeirrar lausnar málsins
á þessum grundvelli, sem líkleg er að verða til frambúðar".
Fulltrúar Sjálfst.flokksins gáfu svofellda yfirlýsingu:
„Með þvi að augljóst er af yfirlýsingu framsóknarmanna, að þeir geta
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ekki fallizt á tillögur sjálfstæðismanna frá 14. des., og sérstaklega ekki á það
meginatriði þeirra, að þingflokkarnir fái þingsæti í samræmi við kjósendafjölda, þá telja fulltrúar Sjálfst.fl. í nefndinni þýðingarlaust að halda áfram
samvinnu við fulltrúa Framsóknarfl., en eru þó fúsir til að koma á sameiginlegan nefndarfund, ef nýjar tillögur koma fram áður en starfstíma nefndarinnar er lokið“.
Jón Balávinsson taldi rétt, að nú væri gengið til atkvæða um framkomnar
tillögur, en hinn setti formaður óskaði eftir, að atkvæðagreiðslu vrði frestað
þangað til hinn reglulegi formaður nefndarinnar kæmi til bæjarins, er ekki
mundi verða siðar en um næstu viku. Féllust allir nefndarmenn á það.
Á 28. fundinum, 13. febr., var enn rætt um málið, en engin ákvörðun
tekin.
2. Stutt yfirlit um kjördæmaskipun frá 1843 til þessa tíma.
Fyrstu fyrirmæli um alþingiskosningar hér á landi eru i alþingistilskipuninni frá 8. marz 1843. Eigi þykir ástæða til að rekja hér efni þeirrar tilsk.,
en geta má þess, að eignarréttur yfir fasteign var almennt skilyrði fyrir kosningarrétti og kjörgengi. Kjördæmaskipun var mjög óbrotin. Hver af 19 sýslum (lögsagnarumdæmum) landsins skyldi kjósa 1 þingmann og kaupstaðurinn
Reykjavík einn. Auk þessara 20 þjóðkjörnu þingmanna skvldi konungur tilnefna 6, og voru þingmenn alls 26.
Þó fyrirmæli tilsk. þessarar um kosningarrétt og kjörgengi væru allófrjálsleg á mælikvarða vorra tíma, mun eigi hafa verið sérstök óánægja með þau
þá. Hinsvegar virðist hafa verið talsverð óánægja yfir, hve þingmenn voru fáir,
og við og við koma fram ákveðnar óskir um að fjölga þeim. Virðist almennt
hafa verið litið svo á, að þeir ættu að vera nálægt 50.
Með tilskipun frá 6. jan. 1857 er nokkuð breytt skilyrðum fyrir kosningarrétti og kjörgengi. Þá er og Skaftafellssýsla gerð að 2 kjördæmum. Að öðru
leyti haldast fyrirmæli alþingistilskipunarinnar gömlu í höfuðatriðum til 1874.
Með stjórnarskránni frá 5. jan 1874 koma ný fyrirmæli um skipun þingsins, kosningarrétt og kosningatilhögun. 14. gr. mælir svo fyrir, að á Alþingi eigi
sæti 30 þjóðkjörnir þingmenn, en tala hinna konungkjörnu er látin haldast óbreytt. 1 „ákvörðunum um stundarsakir" aftan við stjórnarskrána sjálfa er
. mælt fyrir um, hvernig kjósa skuli hina nýju þingmenn „þangað til öðruvisi
verður fyrir mælt með lögum“. Stjórnin lagði svo fyrir hið fyrsta löggjafarþing,
1875, frv. til laga um kosningar til Alþingis. Á því þingi náði frv. ekki fram að
ganga, var fellt við 3. umr. i efri deild. En stjórnin lagði frv. af nýju fyrir þing
1877 eins og neðri deild hafði frá þvi gengið 1875. Náði frv. þá lagasamþykki.
Fyrirmæli kosningalaganna um kjördæmaskipun eru í 18. gr. Hún er
svo hljóðandi:
„Sérhver sýsla á landinu skal vera eitt kjördæmi, að undanteknum
Skaftafells- og Þingeyjarsýslum, sem hvorri um sig skal skipta í 2 sérstök kjördæmi, með þeim takmörkum, sem hingað til hafa verið. Kaupstaðurinn
Reykjavik, með þvi nágrenni, sem heyrir undir lögsagnarumdæmi bæjarins,
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skal vera kjördæmi fyrir sig. — 'I'ölu hinna þjóðkjörnu alþingismanna, sem ákveðin er i stjórnarskrá um liin sérstaklegu málefni íslands, 5. janúar 1874,
14. gr., skal skipt niður á þann hátt, að tveir alþingismenn séu kosnir í sérhverju
af kjördæmum þeim, sem hér skulu talin: Gullbringu- og Kjósarsýslu, Árnessýslu, Rangárvallasýslu, ísafjarðarsýslu ásaint Isafjarðarkaupstað, Húnavatnssýslu, Skagafjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu ásamt Akureyrarkaupstað, Norðurmúlasýslu og Suðurmúlasýslu, en í hverju liinna kjördæmanna, sem eru hin
2 kjördæmi i Skaftafells- og Þingevjarsýslum, livorri um sig, Vestmannaeyjasýsla, Reykjavíkurkaupstaður, Rorgarfjarðarsýsla, Mýrasýsla, Snæfellsnes- og
Hnappadalssýsla, Dalasýsla, Barðastrandarsýsla og Strandasýsla, skal kjósa
einn alþingismann.---------- “
Eins og sjá má, eru þessi ákvæði um kjördæmaskipunina í höfuðatriðum
þau sömu sem við búum við enn i dag. Er því vert að athuga, að hve miklu leyti
þau hafi fullnægt réttlætiskröfum um jafnan kosningarrétt, þegar þau upphaflega eru sett. Skal hér gefið yfirlit yfir íbúafjölda og kjósendafjölda hvers
kjördæmis, og er þar miðað við manntalið 1880:
Kjósendafj.

fbúatala

Austur-Skaftafellssýsla .............................................
136
1274
Vestur-Skaftáfellssýsla ...............................................
219
2230
Rangárvallasýsla .........................................................
534
5360
Vestmannaeyjar ............................................................
48
557
Árnessýsla ....................................................................
586
6257
Kjósar- og Gullbringusýsla .......................................
493
5660
Reykjavík ......................................................................
235
2567
Borgarfjarðarsýsla .......................................................
232
2598
Mýrasýsla ..............................................................
2152328
Snæfellsnessýsla ...........................................................
342
3272
Dalasýsla ..................................................................
233
2357
Barðastrandarsýsla .....................................................
271
2857
ísafjarðarsýsla .............................................................
434
5551
Strandasýsla .................................................................
155
1861
Húnavatnssýsla .............................................................
446
5028
Skagafjarðarsýsla .......................................................
428
4599
Eyjafjarðarsýsla ...........................................................
475
5325
Suður-Þingeyjarsýsla .................................................
303
3767
Norður-Þingeyjarsýsla.................................................
153
1569
Norður-Múlasýsla .......................................................
316
3825
Suður-Múlasýsla ...........................................................
303
3603
Samtals

6557

72445

Hinir þjóðkjörnu þingmenn voru alls 30, og kemur þannig einn þingmaður á hverja 2415 landsbúa til jafnaðar. — Beri maður þá meðaltölu saman
við íbúatölu hinna einstöku kjördæma, kemur í ljós, að íbúatala í ýmsum kjörAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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dæmuin verður alllangt fyrir ofan meðaltöluna (S.-Þingeyjarsýsla hæst með
ca. 1350 umfram), en annarsstaðar verður íbúatalan langt fyrir neðan meðaltölu (Vestmannaeyjar lægst, vantar ca. 1850). Frá upphafi hefir þvi kjördæmaskipunin gert aðstöðu kjósenda til að hafa áhrif á þingmannavalið allmisjafna,
eftir því hvar þeir hafa verið búsettir á landinu. — En þó hefir þetta ósamræmi
aukizt mjög á siðari árum.
Geta má þess, að i umræðum um kosningalagafrumvarpið á þingunum
1875 og 1877 er ekki einu orði minnzt á kjördæmaskipunina, en aftur á móti
er talsvert þráttað um ýms ómerkileg aukaatriði. En skiljanlegra verður þó, að
misrétti kjördæmaskipunar vekti ekki sérlega eftirtekt á þessum tíma, þegar
þess er gætt, að almennur kosningarréttur var ennþá ekki viðurkenndur, eins
og bezt sést á því, að einungis ca. ellefti hluti þjóðarinnar hefir kosningarrétt
til Alþingis — og það eftir hinni nýju „frjálslegu" stjórnarskipun.
Kjördæmaskipunin frá 1877 mun í fyrsta sinn hafa verið opinberlega gagnrýnd af Indriða rithöf. Einarssyni í grein i Tímariti Bókmenntafélagsins árið
1880. Vekur hann athygli á aðstöðumun kjósenda til áhrifa á skipun þingsins
og bendir á ýmsar leiðir til að jafna þann mun. Miklu harðvítugri gagnrýni
fær kjördæmaskipunin þó í fyrirlestri Páls amtmanns Briems, sem þrentaður
er í „Eimreiðinni“ árið 1900. Leggur hann höfuðáherzlu á, að atkvæði hvers
kjósanda eigi að hafa fullgildi i hlutfalli við önnur atkvæði, „eigi aðeins að
því, er snertir þann mann, er hann vill kjósa, heldur og þann flokk, er hann
fylgir að málum“.
Að öðru leyti virðist hafa verið hljótt um kjördæmaskipunina mörg
fyrstu árin, og fram yfir aldamót koma engar tillögur fram á þingi um breytingar á henni.
Fyrir þingunum 1901 og 1902 lágu frv. um breytingar á kjördæmaskipun,
er aðallega gengu í þá átt að skipta tvímenningskjördæmunum í einmenningskjördæmi. En ekki náðu tillögur þessar fram að ganga, að því undanskildu, að
á þingi 1902 var Isafjarðarsýslu skipt í 2 kjördæmi (Vestur-lsafjarðarsýsla og
Norður-lsafjarðarsýsla með Isafjarðarkaupstað). Þess er þó rétt að geta, að
nefnd sú, er hafði kosningalagafrv. til meðferðar á þingi 1901, lét í ljós, að hún
vænti þess, að stjórnin veitti þörfinni á nýrri kjördæmaskipun athygli og umhyggju og kæmi með tillögur um nýja kjördæmaskipun með réttri hliðsjón af
ibúafjölda, kjósendatölu og landsháttum.
Árið 1903 var, svo sem kunnugt er, samþykkt stjórnarskrárbreyting.
Meðal nýmæla þeirra stjórnarskipunarlaga var það, að þjóðkjörnum þingmönnum var fjölgað úr 30 í 34. Þurfti þá eðlilega um leið að ráðstafa hinum
nýju þingsætum. Var það gert með lögum nr. 19, 3. okt. 1903. Mæla þau svo fyrir,
að ef stjórnarskrárbreytingin verði að lögum, „og Alþingi verði haldið, eftir að
lögin hafa öðlazt gildi, áður en ný kjördæmaskipun er komin á, skulu hinir 4
nýju alþingismenn kosnir þannig:
1 af Beykjavíkurkaupstað,
.
1 - ísafjarðarkaupstað,
1 - Akureyrarkaupstað og
1 - Seyðisfjarðarkaupstað.
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Eins og hin tilvitnuðu orð frv.gr. hera með sér, er gengið út frá, að hér
sé aðeins um bráðabirgðaráðstöfun að ræða. Hið sama kemur fram margsinnis
í umræðum um málið á þingi 1903. Þingmenn ganga þá sýnilega út frá, að kjördæmaskipunin í heild verði tekin til endurskoðunar og gagngerðra breytinga.
Og þá fyrst fara að hevrast raddir á þingi um alm. jafnan kosningarrétt og
réttláta kjördæmaskipun. — En þessi bráðabirgðatilhögun frá 1903 stendur þó
óhögguð eftir næstum 29 ár!
Ekki verður þó vanrækslu þáverandi stjórnar um þetta seinlæti kennt.
Þegar á þingi 1905 — fvrsta þingi eftir að landsstjórnin fluttist inn i landið —
flutti ráðherrann, Hannes Hafstein, frumvarp um brevtingar á lögum um kosningar til Alþingis. 1 frv. því er lagt til, að gagngerðar breytingar verði gerðar á
kjördæmaskipun og kosningatilhögun. Lagt er til, að landinu verði skipt í 7
kjördæmi, er kjósi hvert 4—6 þingmenn, eftir ibúafjölda. 1 öllum kjördæmunum skyldi kosið eftir reglum hlutfallskosninga (d’Hondts aðferð). Frv. var
vísað til nefndar og fékk vinsamlegar undirtektir, en dagaði uppi á því þingi.
Frv. var aftur lagt fyrir Alþingi 1907 með óbreyttum ákvæðum um kjördæmaskipun. Urðu um það allmiklar umræður, en svo fór, að það féll við 3. umr. i
neðri deild með litlum atkvæðamun (12 : 11, 2 greiddu ekki atkv.).
A kjördæmaskipuninni hafa síðan ekki verið gerðar aðrar brevtingar en
þær, að 1920 var þingm. Revkjavíkur fjölgað upp i 4 og þá jafnframt ákveðið,
að þar skyldi kosið hlutfallskosningum. 1922 var Húnavatnssýslu skipt i 2 kjördæmi, Austur- og Vestur-Húnavatnssýslu, er hvor kýs einn þingmann. Þá má
loks á það minnast, að þegar konungkjörið var afnumið með stjórnarskrárbreytingunni 1915, komu í stað hinna konungkjörnu þingmanna 6 þingmenn, er
kosnir skyldu með almennum hlutbundnum kosningum um land allt, í fyfSta
sinn allir í einu, en eftir það helmingur í senn.
Á síðari árum liafa fram komið ákveðnari og ákveðnari kröfur um
breytta kjördæmaskipun. Á þingi hefir þeirra þó eigi gætt allmjög fram á síðustu tíma. Rétt er þó að geta þess, að 1917 flutti Jörundur Rrynjólfsson, núv. 1.
þm. Árnesinga, tillögu til þingsálvktunar um að skora á landsstjórnina að undirbúa og leggja fyrir næsta reglul. Alþingi frv. til laga um réttláta kjördæmaskipun, sem byggð sé á þeim grundvelli, að kjósendatala hvers kjördæmis verði
sem jöfnust. Tillaga þessi var felld í neðri deild.
1930 fluttu þingm. Alþýðuflokksins í neðri deild tillögu til þingsályktunar þess efnis, að Alþingi feli ríkisstjórninni að undirbúa fyrir næsta þing tillögur til breytinga á kjördæmaskipuninni, er tryggi kjósendum jafnan rétt til
áhrifa á skipun Alþingis hvar sem þeir búa á landinu.
Tillagan var eigi útrædd.
3. Núverandi kosningatilhögun og gallar hennar.
Kosningum til Alþingis er sem stendur þannig háttað:
A. Kosnir eru 36 þingmenn samtímis til fjögurra ára í sérstökum kjördæmum,
og hafa kosningarrétt karlar og konur, sem eru 25 ára eða eldri, er kosning fer fram, og hafa ríkisborgararétt hér á landi og verið búsettir i land-
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inu síðustu 5 árin áður en kosningar fara fram. Þó getur enginn átt kosningarrétt nema hann hafi óflekkað mannorð, hafi verið heimilisfastur i kjördæminu 1 ár og sé fjár sins ráðandi, enda ekki i skuld fyrir þeginn sveitarstvrk.
Kosning þessi fer fram með þrennu móti:
1. í 20 einmenningskjördæmum svo nefndum er kosinn einn þingmaður i
hverju. Hver kjósandi greiðir aðeins einum frambjóðanda atkvæði, og
sá af frambjóðendum er kosinn, sem fær flest atkvæði.
2. 1 6 tvímenningskjördæmum svo nefndum eru kosnir 12 þingmenn, tveir
i hverju. Hver kjósandi greiðir tveim frambjóðendum atkvæði, og þeir
tveir frambjóðendur eru kosnir, sem fá flest atkvæði.
3. 1 einu kjördæmi, Reykjavík, eru kosnir 4 þingmenn og viðhöfð hlutfallslistakosning. Hver kjósandi greiðir einum framboðslista atkvæði, og við
útreikning á því, hverjir hafi náð kosningu og í hvaða röð, er farið eftir
aðferð þeirri, sem kennd er við d’Hondt.
B. Kosnir eru 6 þingmenn i landinu i heild sem kjördæmi. Kosningarrétt hafa
karlar og konur 35 ára og eldri, að öðru leyti með sömu takmörkunum og
segir undir A. Þessir þingmenn eru kosnir til 8 ára, en kosningin fer fram
í tvennu lagi, þannig að þrír einungis eru kosnir samtimis, 4. hvert ár. Kosningar þessar eru hlutfalls-listakosningar eftir svipuðum reglum og kosningin A. 3.
Gallarnir á þessari kosningatilhögun eru margir, og eru þessir helztir:
1. Kosningarrétturinn er ekki fullkomlega almennur. Aldursmarkið 25 ár, og
þó sérstaklega 35 ár, þykir nú orðið of hátt. Eins árs búseta í tilteknu kjördæmi er ekki eðlilegt skilyrði fvrir kosningarrétti, og sú skoðun er nú orðin
mjög almenn, að skuld fyrir þeginn sveitarstyrk eigi ekki að svipta menn
kosningarrétti út af fyrir sig, ekki nema svo standi á, að nauðsyn hafi þótt
að svipta stvrkþega fjárforræði.
2. Kosningarrétturinn er ekki jafn. Þetta kemur fram í ýmsum myndum, og
hefir ágerzt mjög á síðari árum vegna mismunandi fólksfjölgunar í plássum landsins, jafnframt þvi að kjördæmaskipun hefir haldizt óbreytt í
aðalatriðum. Skulu nú nefnd nokkur dæmi upp á þetta.
a. Mannfjöldinn og þar með kjósendafjöldinn á hvern þingmann er orðinn
mjög mismunandi i kjördæmunum. Eftir manntalinu frá 2. des. 1930
voru íbúar á hvern þingmann:
I Reykjavík (fjögurra manna kjördæmi) .......... 7045 íbúar á þingm.
1 tvímenningskjördæmi mest (Eyjafjkjd.) .......... 3594
„-----og minnst (N.-Múlakjd.) ............................ 1388
„-----í einmenningskjördæmi mest (Gbr. Kj.) .......... 5179
„-----og minnst (Seyðisfj.) ..................................
931
„-----þar næst (A.-Skfs.) ...................................... 1136
„-----en meðaltal íbúa á kjördæmakosinn þingmann um 3000 á landinu alls.
b. Kosningatilhögunin í einmennings- og tvímenningskjördæmunum leiðir
það af sér, að fjöldi kjósenda í þessum kjördæmum verður alveg áhrifalaus á skipun Alþingis, og það þótt þessir kjósendur sæki kjörfund og
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nevti atkvæðisréttarins. 1 öllum einnienningskjördæmum verða þeir kjósendur áhrifalausir og í framkvæmdinni sviptir kosningarréttinum, sem
ekki standa í fjölmennasta flokknum innan þess kjördæmis, þeirra er
liafa frambjóðendur þar j kjöri. Sama er um tvímenningskjördæmi, ef
kosnir verða tveir menn af sama flokki. Við kosninguna 1931 hefir rétt
við % hluti þeirra kjósenda, er atkvæði greiddu utan Revkjavikur, glatað alveg atkvæði sínu á þennan hátt.
c.Kosningaraðferðin í tvímenningskjördæmunum, þar sem hver kjósandi
greiðir tveim frambjóðendum atkvæði, og þeir tveir teljast kosnir, sem
fá flest atkvæðin, gefur flokksmönnum stærsta flokksins í þessum kjördæmum tvöfaldan kosningarrétt í flestum tilfellum, en kjósendur hinna
flokkanna missa sinn rétt. Sem dæmi upp á þetta má taka kosninguna í
Suður-Múlakjördæmi 1931. Þar voru atkvæðatölurnar:
Framsóknarflokkur .......................................................... 846 atkv.
Sjálfstæðisflokkur ............................................................. 646 —
Alþýðuflokkur .................................................................. 437 —
— ef talið er eftir kjósendum, en atkvæðatölur þær, sem fram koma, eru
tvöfalt hærri, af því að hver kjósandi greiðir tvisvar atkvæði. Eftir reglum þessarar tvöföldu atkvæðagreiðslu fékk Framsóknarflokkurinn þarna
tvö þingsæti, en ef hver kjósandi liefði fengið að kjósa aðeins einn þingmann, eins og í einmenningskjördæmunum, þá hefði væntanlega Framsóknarmaður fengið hæstu atkvæðatöluna og Sjálfstæðismaður næsthæsta, og þeir tveir hlotið kosninguna. En af þvi að hver kjósandi í stærsta
flokknum fær tvö atkvæði, missa kjósendur beggja hinna flokkanna,
sem til samans eru meiri hluti kjósenda í kjördæminu, allan sinn rétt.
3. Kosningatilhögunin er margbrotin og erfið í framkvæmd. Það er i sjálfu
sér fremur óviðkunnanlegt, að hinir 36 kjördæmakosnu þingmenn skuli kosnir eftir þrem mismunandi kosningareglum, en þó veldur þetta ekki sérstökum erfiðleikum eða kostnaði í framkvæmd. En landskjörið á 6 þingmönnum
er óhæfilega fyrirhafnarmikið og kostnaðarsamt, þar sem það er slitið úr
'
sambandi við hinar kosningarnar. Til þess að endurnvja allt þingið þarf að
minnsta kosti þrennar kosningar á öllu landinu, og kosningar um allt land
geta ekki orðið færri en tvisvar á hverjum 4 árum, en þar fvrir utan getur
orðið meira og minna af aukakosningum, bæði í hinum sérstöku kjördæmum, þar sem engir varaþingmenn eru, og með landskjöri, sakir þess að ákvæðin um varaþingmenn við landskjör eru ófullnægjandi til að girða fyrir aukakosningar vegna fráfalls þingmanna úr hinum 6 landskjörnu sætum.
Þá er og sá galli á landskjörinu, að réttlæti lilutfallskosninganýtursínnokkru
miður en vera þyrfti, af því að einungis 3 eru kosnir samtímis. Þá má og
telja það fremur galla á þessari tilhögun, að þingrof nær ekki til hinna landskjörnu, þótt þeir séu ekki þingdeild (málstofa) út af fyrir sig, og endurnýjast efri deild því aðeins að nokkrum hluta við kosningar eftir þingrof.
4. Kosningatilhögunin veitir ekki lengur neina tryggingu fyrir því, að Alþingi
sé rétt mynd af skoðunum og vilja kjósendanna í landinu.
Þetta er orðinn sá höfuðgalli á tilhöguninni, sem gerir hana alveg óhaf-
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andi lengur. Þessu til sönnunar nægir að benda á skipun Alþingis eftir tvennar
síðustu kjördæmakosningar, 1927 og 1931.
Atkvæðatölurnar við hinar almennu kjördæmakosningar 1927 og skipun
þingsins í heild (landskjörnir þingmenn meðtaldir) sést af þessu yfirliti:
Flokkur

Atkvæðatala

I’ingsæti

Atkv. á hvi

16
thaldsflokkur .................. . . 13616%
851
502
Framsóknarflokkur ........ . .
19
9532%
1220
Alþvðuflokkur ................ . .
6097%
5
1
1858
Frjálslyndi flokkurinn . . ..
1858
1
904
Utan flokka .................... ..
904%
Miðað við 42 þingmenn var meðaltal gildra atkvæða við þessa kosningu
762 atkv. á þingmann. Til þess að gefa rétta mvnd af skoðunum og vilja kjósendanna, eins og hann kom fram við þessar kosningar, hefði flokkaskiptingin
í þinginu átt að vera:
Ihaldsflokkur ............
Framsóknarflokkur . .
Alþýðuflokkur ..........
Frjálslyndi flokkurinn
Utan flokka ..............

18 þingmenn í stað 16
13
----- „-----19
8----- „-----5
2
----- „-----1
1 þingm. eins og var.

Eftir kosningarnar 1931 var niðurstaðan þessi:
Sjálfstæðisflokkur .... hafði 15 þingmenn en átti tilkall
Framsóknarflokkur . . — 23
—
— — —
Alþýðuflokkur ............ —
4
—
— — —
Kommúnistaflokkur fékk engan þm. en átti tilkall til .

til 19
— 15
— 7
... 1

Eftir hvorutveggja þessar kosningar var þingið svo skipað, að fjölmennasti þingflokkurinn var sá annar i röðinni að kjósendafylgi, og hafði eftir fyrri
kosninguna 46c< meira þingfvlgi og eftir seinni kosninguna 53% meira þingfylgi en honum bar að réttri tiltölu við kjósendafjölda, en þingfylgi annara
flokka var skert að sama skapi. Eftir seinni kosninguna hefir sá flokkur algerðan meiri hluta í þinginu, 23 þingmenn, sem eftir kjósendafylgi á aðeins að
liafa einn þingmann umfram þriðjung þingsæta.
Þetta ástand er algerlega óviðunandi í landi, sem vill telja sig lýðræðisriki. Eftir réttarmeðvitund nútímans er þjóðfélagsvaldið í lýðræðislöndum byggt
á þeim grundvelli, að valdið sé sameiginleg eign hinna fullveðja borgara, hluti
af mannréttindum hvers einstaks þeirra, sem eigi verður með neinu lagaboði
réttilega af þeim tekinn eða misjafn ger, þó hitt geti komið fvrir, að einstaklingur brjóti þessi réttindi af sér um stundarsakir eða fyrir fullt og allt með því að
gera sig sekan í athæfi, sem varðar við lög og svívirðilegi er að almenningsdómi. Meðferð þessa valds fela borgararnir löggjafarþinginu í umboði sínu, en
þar af leiðir beint, að þingið á að vera hlutfallslega rétt smækkuð mynd af þeim
skoðunum, sem uppi eru meðal kjósendanna. í öllum löndum koma þessar skoðanir nú á tímum fram á þann hátt, að þeir, sem eru sömu skoðunar í þeim mál-

Pingskjal 37

215

um, sem aðallega koma til greina við kosningar, hópa sig saman í landsmálaflokka með tilsvarandi þingflokkum innan þinganna. Af hinum jafna rétti fullveðja borgara til þátttöku í ríkisvaldinu og áhrifa á meðferð þess leiðir þá það,
að landsmálaflokkarnir eða þingflokkarnir verða að fá þingsætatölu í samræmi
við þá kjósendatölu, er stendur að baki hverjum þeirra fvrir sig. Með því er
jafnrétti kjósendanna tryggt — og á engan annan hátt verður það tryggt.
Til frekari skýringar á þessu mikilvæga undirstöðuatriði skal vísað til
ritgerðar eftir J. Þ. um „Þjóðfélagsvaldið nú á tímum“, sem prentuð er hér á
eftir sem fvlgiskjal.
Núverandi kosningatilhögun er svo mjög bundin af ákvæðum stjórnarskrárinnar, að án stjórnarskrárbreytingar er ekki unnt að fá neina þá lagfæringu, sem við sé unandi. Stjórnarskrárbreyting verður að ganga á undan kosningalagabrevtingu, og er því fyrsta verkefni nefndarinnar að gera tillögur um
breytingar á stjórnarskránni.

4. Stjórnarskrárbreytingar.
Þau ákvæði stjórnarskrárinnar, sem falla undir verkefni nefndarinnar
(„skipun Alþingis og kjördæmaskipunin“), eru skráð i II. kafla stjórnarskrárinnar frá 18. mai 1920, 26. til 30. gr. (sbr. og ákvæði um stundarsakir aftast í
stjskr.). Þykir rétt að taka þessi núgildandi ákvæði upp hér:

„26. gr.
A Alþingi eiga sæti 40 þjóðkjörnir þingmenn. Tölu þeirra má breyta með
lögum.
Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. 1 neðri
deild eiga sæti 26 þingmenn, en 14 í efri deild. Tölum þessum má brevta með
lögum.
Óhlutbundnum kosningum í sérstökum kjördæmum skulu kosnir 34 þingmenn, en 6 lilutbundnum kosningum um land allt i einu lagi.
Með lögum má ákveða, að þingmenn Revkjavikurkaupstaðar skuli kosnir
hlutbundnum kosningum, og gilda þá um kjörgengi og kosningarrétt sömu
reglur sem við óhlutbundnar kosningar.
Þeir þingmenn eiga allir sæti í efri deild, sem kosnir eru hlutbundnum
kosningum um land allt, og auk þeirra 8 þingmenn, er sameinað Alþingi kvs
úr flokki þingmanna, sem kosnir eru í sérstökum kjördæmum. Hinir eiga sæti
í neðri deild.
27. gr.
Þingmenn kosnir í sérstökum kjördæmum skulu kosnir til 4 ára, en þingmenn kosnir hlutbundnum kosningum um land allt til 8 ára, og fer helmingur
þeirra frá fjórða hvert ár. Þingrof nær ekki til þingmanna þeirra, sem kosnir
eru hlutbundnum kosningum um land allt.
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28. gr.
Devi þingmaður, kosinn i sérstöku kjördæmi, á kjörtímanum, eða fari
frá, þá skal kjósa þingmann í hans stað fvrir það, sem eftir er kjörtímans. Verði
á sama hátt autt sæti þingmanns, kosins hlutbundinni kosningu um land allt,
tekur sæti hans varamaður sá, er i hlut á, en varamenn skulu vera jafnmargir
og þingmenn, kosnir hlutbundnum kosningum um land allt, enda kosnir á sama
hátt og samtimis. Sama er og, ef þingmaður, kosinn hlutbundinni kosningu um
land allt, forfallast, svo að hann getur ekki setið á einhverju þingi, hvort er
reglulegt þing eða aukaþing, eða það sem eftir er af því þingi.
29. gr.
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis í sérstökum kjördæmum hafa
allir, karlar og konur, sem eru 25 ára eða eldri, er kosning fer fram, og hafa
ríkisborgararétt hér á landi og verið búsettir í landinu síðustu fimm árin áður en
kosningar fara fram. Þó getur enginn átt kosningarrétt, nema hann hafi óflekkað mannorð, hafi verið heimilisfastur í kjördæminu 1 ár og sé fjár síns ráðandi,
enda ekki í skuld fvrir þeginn sveitarstvrk.
Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni
sínum.
Með sömu skilyrðum hafa karlar og konur, sem eru 35 ára eða eldri,
kosningarrétt til hlutbundinna kosninga um land allt. Að öðru Ieyti setja kosningalög nánari reglur um kosningar og um það, í hverri röð varamenn skuli
koma í stað aðalmanna í efri deild.
30. gr.
Kjörgengur við kosningar í sérstökum kjördæmum er hver rikisborgari,
sem kosningarrétt á til þeirra. Kjósa má samt þann mann, sem á heima utan
kjördæmis, eða hefir átt heima í kjördæminu skemur en 1 ár. Með sömu skilyrðum hefir maður, karl eða kona, 35 ára eða eldri, kjörgengi við hiuthundnar
kosningar um land allt.
Þéir dómendur, er ekki hafa umboðsstörf á hendi, eru þó ekki kjörgengir“.
Við þetta er að athuga, að samkvæmt heimildunum í 26. gr. hefir tala
þingmanna verið aukin upp í 42, og eiga 28 sæti i neðri deild. í stérstökum kjördæmum eru kosnir 36 þingmenn, þar af 4 í Reykjavik með hlutfallskosningu.
1 ákvæðum þessum felst ekki önnur trygging fyrir því, að skoðanaflokkar
landsmanna fái þingsæti að tiltölu við kjósendafjölda en sú, að 6 landskjörnir
þingmenn og 4 í Reykjavík, eða 10 af 42 alls, eru kosnir hlutbundnum kosningum. Þykir sjálfsagt að bæta úr þessari vöntun með því fvrst og fremst að
taka upp i stjórnarskrána ákvæði, er trvggi það, að kosningalöggjöfinni verði
jafnan þannig hagað, að Alþingi verði rétt mvnd af skoðunum og vilja kjósendanna i landinu. Jafnframt þykir sjálfsagt að fella úr stjskr. öll ákvæði, er
hinda kosningatilhögun á þann hátt, sem þessu gæti orðið til hindrunar. Samkvæmt þessu leggjum við til, að lögtekin verði óbrevtt að efni til 1. gr. frv. þess
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um breytingu á stjórnarskránni, sem flutt var á sumarþinginu 1931 af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, en við hana aukið því ákvæði, sem að vísu er
sjálfsagt, að á Alþingi eigi sæti þjóðkjörnir fulltrúar. Um þetta er meiri liluti
milliþinganefndarinnar sammála, þ. e. fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins í nefndinni.
Við leggjum ekki til, að nein ákvæði um kjördæmaskipun eða kosningatilhögun verið tekin upp i sjálfa stjórnarskrána, en kosningalögum ætlað að
ákveða um þetta. Að þessu leyti fvlgjum við þeirri fvrirmynd, sem er um
þetta í flestum stjórnarskrám Norðurálfurikja, sem nefndin hefir kynnt sér.
Yfirleitt er i stjórnarskránum aðeins eitt meginákvæði um þetta, sem tryggir
skoðanaflokkunum tiltölulegan fjölda þingsæta eftir kjósendafjölda. í flestum
stjórnarskránum er þetta að vísu orðað á þann einfalda hátt, að fyrirskipa hlutfallskosningar og ákveða jafnframt, að kosningarrétturinn skuli vera almennur og jafn. En hlutfallskosningar má framkvæma með svo mörgu mismunandi móti, allt frá þvi að landið sé eitt kjördæmi og til þess að þvi sé öllu skipt í
einmenningskjördæmi, að stjórnarskrárákvæði um hlutfallskosningar ákveður
i raun og veru ekkert annað viðvikjandi kjördæmaskipun og kosningatilhögun
en það eitt, sem felst í greininni eins og við stingum upp á að orða hana, það
eitt, að fulltrúatalan verði hlutfallsleg við hinar framkomnu atkvæðatölur. Við
viljum ekki með stjórnarskrárákvæði fyrirfram útiloka neina þá kosningatilhögun, sem trvggir hlutfallslega rétt kosningaúrslit, ekki t. d. þó að deila mætti
um, hvort slik tilhögun réttilega vrði nefnd hlutfallskosning. Sú kosningatilhögun, sem við fyrst og fremst stingum upp á, er ýmist nefnd kosning í einmenningskjördæmum með upphótarsætum, eða hlutfallskosning í sambandi
við einmenningskjördæmi, og við viljum ekki láta deilur um nafn þeirrar tilhögunar geta vakið efa um, hvort hún samrýmist stjórnarskrárákvæði. Eins
og greinin hér er orðuð er hún líkust tilsvarandi ákvæði i grundvallarlögum
Dana, 32. gr. önnur málsgr.:
„Til þess að trvggja hinum mismunandi skoðunum meðal kjósendanna
hlutfallslega jafna fulltrúatölu („en ligelig Repræsentation“) skal í kosningaIögum ákveða um kosningaaðferðina og setja nánari reglur um framkvæmd
kosninganna, þar á meðal hvort hlutfallskosningar skuli notaðar, annaðhvort i
sambandi við kosningu í einmenningskjördæmum eða án þess“.
1 þessu grundvallarlagaákvæði Dana er allt látið óbundið um kosningaaðferð, kjördæmaskipun og tilhögun kosninga. aðeins er slegið fastri sömu meginreglunni og i frumvarpsgrein okkar, að hinir mismunandi skoðanaflokkar
eiga að fá lilutfallslega rétta fulltrúatölu. Við það fyrirmæli eru kosningalögin
bundin, og virðist okkur þetta vera eðlilegt og heppilegt.
Um skipun Alþingis þykir okkur rétt að halda skiptingunni í tvær deildir, sem geta þó gengið saman í sameinað þing þegar nauðsyn krefur, og eigi
sem næst þriðjungur þingmanna sæti i efri deild. Þessi deildaskipting hefir
reynzt vel að okkar dómi og tryggir og léttir vinnubrögð þingsins langt fram
yfir það, sem verða mundi með einni málstofu. í frv. stjórnar Framsóknarflokksins um breytingar á stjskr., sem lagt var fyrir vetrarþingið 1931, og í frv.
sjálfstæðismanna, sem lagt var fyrir sumarþingið sama ár, var stungið upp á
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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að halda þessari skiptingu þingsins í deildir, og teljum við þvi, að um þetta
muni vera samkomulag milli þessara flokka, en fulltrúi Alþfl. í milliþinganefndinni hefir áskilið sér óbundnar liendur um þetta atriði. Við teljum sjálfsagt, að hlutfallskosning sé viðhöfð við skiptingu þingsins í deildir, og að það
ákvæði sé þess eðlis, að rétt sé að binda það í stjórnarskránni.
Við álítum ekki rétt að taka neitt fram í stjórnarskránni um tölu þingmanna. 1 fyrsta lagi hefir stjórnarskráin ekki að undanförnu bundið tölu þingmanna, þar sem ákvæðinu hefir mátt brevta með einföldum lögum. 1 öðru lagi
þykir ekki rétt að útiloka kosningatilhögun, sem útheimti eitthvað hreyfanlega
tölu þingmanna. Hefir slík kosningatilhögun t. d. verið tekin upp á Þýzkalandi,
og víðar hafa komið fram uppástungur í sömu átt.
Kosningarréttinn þykir okkur rétt að rýmka svo, að hans njóti allir rikisborgarar, sem eru 21 árs eða eldri þegar kosning fer fram, eru fjár sins ráðandi og hafa óflekkað mannorð. Þar við höfum við í frv. bætt núverandi skilyrði um 5 ára búsetu í landinu, þótt við teljum það ákvæði þýðingarlítið og
ekki að öllu vel viðeigandi. Að sjálfsögðu á það ákvæði að falla burt i siðasta
lagi við þá endurskoðun stjórnarskrárinnar, sem verður fram að fara þegar
sambandslögin falla úr gildi.
Loks leggjum við til, að nýjar kosningar fari fram þegar er stjórnarskrárbreytingin er endanlega lögtekin, og er það bein afleiðing af þeim víðtæku breytingum, sem farið er fram á að því er snertir kosningarréttinn og
skipun þingsins.
Samkvæmt tillögum okkar vrði þessi kafli stjórnarskrárinnar i heild orðaður þannig, og er prentað með venjul. letri það, sem tekið er óbrevtt úr núgildandi stjórnarskrá, en breytingarnar skáletraðar:
26. gr.
.4 Alþingi eiga sæii þjóðkjörnir fulltrúar. Alþingi skal svo skipað, að
hver þingflokkur hafi þingsæti í samræmi við atkvæðatölu þá, sem greidd er
frambjóðendum flokksins samtals við almennar kosningar.
Kjósa skal varaþingmenn ó sama hátt og samtímis og þingmenn eru
kosnir. Ef þingmaður deyr eða fer frá á kjörtímanum, tekur varaþingmaður
sæti hans það, sem eftir er kjörtimans. Sama er og, ef þingmaður forfallast,
svo að hann getur ekki setið á einhverju þingi eða það, sem eftir er af því þingi.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.
27. gr.
Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. A þriðjungur þingmanna sæti í efri deild, en tveir þriðju hlutar í neðri deild. Verði
tala þingmanna þannig, að ekki sé unnt að skipla til þriðjunga í deildirnar,
eiga þeir þingmenn, einn eða tveir, sem umfram eru, sæti í neðri deild.
Sameinað Álþingi kýs með hlutfallskosningu þingmenn þá, sem sæti eiga
í efri deild, úr flokki þingmanna í byrjun fyrsta þings á kjörtímabilinu. Hinir
eiga sæti í neðri deild.
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Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir, karlar sem konur, sem
eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á landi
og hafa verið búsettir i landinu síðustu fimm árin áður en kosning fer fram.
Þó getur enginn átt kosningarrétt, nema hann hafi óflekkað mannorð og sé fjár
síns ráðandi.
Gift kona telst fjár sins ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni
sinum.
Kosningalög setja að öðru leyti nánari reglur um alþingiskosningar.
29. gr.
Kjörgengur við kosningar tit Alþingis er hver ríkisborgari, sem kosningarrétt á til þeirra.
Þeir dómendur, er ekki hafa umboðsstörf á hendi, eru þó ekki kjörgengir.
.

Akvæði um stundarsakir:
Umboð þingmanna fellur niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast
gildi, og fara þá fram almennar kosningar til Alþingis.

5. Kjördæmaskipun og kosningatilhögun.
Þar sem stjórnarskrárbreyting verður að fara á undan nýrri lagasetningu um þessi efni, og þar sem það tekur 2 þing að brevta stjórnarskránni,
þá getur frv. til kosningalaga, sem byggt er á hinum nýju stjórnarskrárákvæðum, ekki komið fyrir hið fvrra af þeim tveim þingum, sem hafa stjskr.-breytingarnar til meðferðar. Ný kosningalög geta því ekki komið fyrir reglulegt
Alþingi 1932, sem nú er að byrja störf sín. Af þessari orsök hefir okkur ekki
þótt nauðsyn að semja og hafa tilbúið nú þegar lagafrv. uin kjördæmaskipun
og kosningar til Alþingis, en höfum lagt fram uppástungur um tilhögun á
þessu i meginatriðum. 1 uppástungum þessum er þó gengið framhjá mörgu,
sem setja þarf i kosningalög, en við höfum talið, að ekki mundi valda miklum ágreiningi meðal þeirra, sem gætu fallizt á tilhögunina i aðalatriðum.
Eins og áður var getið, kom ágreiningur fram í nefndinni aðallega um
það tvennt:
a) Hvort tryggja ætti þingflokkunum þingsæti i sainræmi við kjósendafjölda og
b) Hvort núverandi kjördæmi ættu að halda áfram að hafa sérstaka kjördæmakosna þingfulltrúa.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni vildu revna að sameina þetta
tvennt, og á því eru tillögur okkar byggðar um hlutfallskosningar í sambandi við einmenningskjördæmi. Tilhögunin er i aðalatriðum á þessa leið:
Fvrst eru kosnir 30 þingmenn á mjög svipaðan hátt og nú, í 26 einmenn-
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ingskjördæmum og 4 í Reykjavik. 1 þessum hluta kosningarinnar eru þó þau
nýmæli, að um leið og hver kjósandi lætur í ljós, hvaða frambjóðanda hann
vilji kjósa, sýnir hann einnig livaða flokk liann vilji styðja með atkvæði sínu.
Framboðin sjálf verða miklu frjálslegri en nú. Nú má það varla koma fyrir,
að tveir frambjóðendur af sama flokki keppi um þingsæti við kosningu. Það
verður að afgera bak við tjöldin fyrir kosningar, liver eigi að vera í kjöri, þar
sem um fleiri er að velja, og kjósendur almennt ráða oft litlu um þetta. Eftir
uppástungunum verða venjulega fleiri en einn maður af sama flokki í framboði í hverju kjördæmi, án þess að það kkaði flokkinn neitt. Ef þeir til samans
fá nógu mörg atkvæði, þá hreppir flokkurinn þingsætið. Sá af frambjóðendum flokksins, sem fær flest atkvæðin, lilýtur þingmennskuna, sá næsthæsti verður varaþingmaður, ef hann þá ekki hreppir uppbótarþingsæti, sem einnig getur
komið fyrir.
Næst er nú þessi atkvæðagreiðsla i kjördæmunum notuð sem undirstaða undir útreikningi um það, hve marga þingmenn liver flokkur skuli fá
alls, og við þann útreikning er landið allt skoðað sem eitt kjördæmi. Atkvæði
allra kjósenda vega þar jafnmikið. hvar sem þeir eru búsettir í landinu, hvort
sem þeir eru í fámennu eða fjölmennu kjördæmi. Flokkarnir fá þingmannatölu svo nákvæmlega nærri réttu hlutfalli við greidda atkvæðatölu sem samrýmanlegt er því, að þingmannatala livers flokks verður að standa á heilum;
brot úr þingmanni er ekki unnt að nota. Þeir flokkar, sem hafa borið skarðan
hlut frá borði við kjördæmakosninguna, fá þarna upphótarsæti. Stungið er
upp á, að þingmenn verði aldrei færri en 42, og getur þetta leitt til þess, að allir
flokkar fái uppbótarsæti, ef ekki hefir komið fram mjög mikið misræmi milli
flokkanna við kjördæmakosninguna.
Loks er landinu til úthlutunar á upphótarsætunum skipt í 6 hlutfallskjördæmi (landshlutana eins og nú er orðin venja að aðgreina þá í Hagskýrslum). Með þessu vinnst það, að atkvæði hvers þess kjósanda, sem verður gagnslaust við sjálfa kjördæmakosninguna, af því að kjósandinn lendir i minni hluta
i sínu kjördæmi, það sameinast atkvæðum annara kjósenda úr sama flokki og
sama landshluta ogfellur á eða færist yfir á einhvern af frambjóðendum flokksins í þeim landshluta. Með þessu er það tryggt, að einnig uppbótarsætin dreifist meðal frambjóðenda um allt land.
Núverandi skipting landsins í kjördæmi er hvggð á skiptingunni í sveitarstjórnarumdæmi, þannig að sýslu- og bæjarfélög eru kjördæmi hvert fyrir
sig, þó með 4 undantekningum, þar sem Gullbr,- og Kjósarsýsla er eitt kjördæmi, en tvö sýslufélög, sömuleiðis Barðastrandarsýsla, og Siglufjörður og
Norðfjörður eru í kjördæmi með sýslufélögum þeim, sem þessir kaupstaðir tilheyrðu áður fyrr.
Fólksfjöldi kjördæmanna, þingmannatala og fólksfjöldi á hvern þingmann var sem hér segir eftir aðalmanntalinu 2. des. 1930:
1. Reykjavík, íbúar 28182, þingmenn 4, á hvern þm. 7045 íb.
2. Tvímenningskjördæmi:
Eyjafjarðarkjördæmi
7188 íb., á hvorn þingm. 3594 íb.
Suðurmúlakjördæmi
5642 — - •—
— 2821 —
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4910
Arnessýsla,
4008
Skagafj arðarsýsla,
Rangárvallasýsla,
3511
2777
Norðurmúlasýsla,
3. Einmenningskjördæmi:
Gullbr.- og Kjósarsýsla, 5179
Akureyri,
4133
Suður-Þingeyjarsýsla
3976
Snæfellsnessýsla
3646
3552
Hafnarfjörður,
Vestmannaeyjar,
3380
Norður-lsafj arðarsýsla, 3220
3115
Barðastrandarsýsla,
Borgarfjarðarsýsla,
2688
2511
Isafjörður,
V estur-lsafj arðarsýsla, 2358
Austur-Húnavatnssýsla 2241
1840
Strandasýsla,
1797
Mýrasýsla
Norður-Þingeyj arsýsla 1744
V estur-Skaftafellssýsla 1725
1639
Dalasýsla
V estur-Húnavatnssýsla 1615
Austur-Skaftafellssýsla 1136
Seyðisfjörður
931
1086M
Landið allt
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ib., á hvorn þingm. 2455 íb.
— 2004 —
— - —
1755
— 1388 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
íbúar.

'

Yfirlit þetta sýnir, að fólksfjöldi á hvern þingmann er nú orðinn mjög
misjafn i kjördæmum landsins. Meðal annars er skiptingin í einmenningsog tvimenningskjördæmi orðin alveg úrelt. Af einmenningskjördæmunum eru
nú 8 orðin fólksfleiri en fólksfæsta tvímenningskjördæmið (Norðurmúlas.), og
5 fólksfleiri en það næsta (Rangárvallas.). Aðeins tvö af tvimenningskjördæmunum eru fólksfleiri en nokkurt einmenningskjördæmanna. Af því að tillögur
okkar um úthlutun uppbótarsætanna leiða það af sér, að í þau veljast fyrst
og fremst frambjóðendur úr fjölmennustu kjördæmunum, til viðbótar hinum
eiginlega kjördæmakosna þingmanni, hefir okkur ekki virzt næg ástæða til þess
að halda skiptingunni i einmennings- og tvímenningskjördæmi. En það viljum við taka fram, að ef það yrði ofan á að halda áfram að hafa einhver tvímenningskjördæmi, þá teljum við alveg sjálfsagt að lögleiða hlutfallskosningu við kjördæmakosninguna innan þeirra. En á móti þvi að halda nokkrum
tvímenningskjördæmum mælir annarsvegar það, að eftir tillögum okkar að
öðru leyti óbreyttum yrði það til þess að fjölga hinum kjördæmakosnu þingmönnum og gæti hæglega til viðbótar leitt af sér fjölgun uppbótarsætanna.
Aftur á móti þykir okkúr rétt að benda á það, að með litlum viðauka,
sem að engu leyti fer i bága við tillögur okkar, er unnt að tryggja núverandi
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tvímenningskjördæxnuni tvo þingmenn hverju, eða svo mörgum þeirra, sem
ástæða þykir til. Aðalreglan um úthlutun uppbótarsæta er hjá okkur sú, að
þeir frambjóðendur, sem hafa fengið flest atkvæði án þess að ná kosningu í
kjördæmi, hljóta uppbótarsætin innan hvers flokks, svo mörg sem flokkurinn
á tilkall til.
Frá þessu höfum við þó stungið upp á einni undantekningu, sem sé, að
ákveðið verði, að sex af uppbótarsætunum a. m. k. skuli ávallt tilfalla kjördæmum utan Reykjavíkur. Til viðbótar væri auðvelt að ákveða það, að þessi
sæti, eða svo mörg þeirra sem þurfa þætti, skyldu tilfalla frambjóðendum úr
núverandi tvímenningskjördæmum, eða hinum fjölmennustu þeirra, og með
þessu móti væru þessum kjördæmum trvggð tvö þingsæti, án þess að stofna til
nokkurrar fjölgunar á þingmönnum frá þvi, sem leiðir af tillögum okkar hvort
sem er.
Hinsvegar sýnir yfirlitið, að fólksfæstu einmenningskjördæmin ná ekki
meðalmannfjölda á þingmann. Við stingum upp á, að lágmarkstala þingmanna
verði 42, og eftir manntalinu 1930 koma þá um 2587 íbúar á þingmann. Af núverandi kjördæmum eru 11 neðan við þá tölu, en af þeim hafa þó 9 meira
en sem svarar helmingi íbúatölu á þingmann, aðeins tvö eru þar fyrir neðan.
En þegar þess er gætt, að sérréttur þessara kjördæma verður einungis sá, að
ráða persónulegu vali eins þingmanns hvert, en þau geta ekki með því skert
rétt annara kjósenda i landinu til þess að fá hlutfallslega rétta fulltrúatölu,
hver fyrir sínar landsmálaskoðanir, þá virðist okkur ekki heldur næg ástæða
til að stinga upp á brevtingum á núverandi kjördæmaskipun í þá átt að leggja
fámennustu kjördæmin saman við önnur, ef tillögur okkar i heild ná fram að
ganga.
Það leiðir af tillögum okkar, að tala þingmanna getur ekki verið fyrirfram ákveðin til fulls, heldur veltur hún að nokkru á úrslitum hverra kosninga. Sérstaklega er það ógerlegt að ákveða tölu uppbótarsætanna fyrirfram
eða í eitt skipti fyrir öll, t. d. með lögurn, af þvi að slik ákvörðun fyrirfram
býður upp á það, að misnota tilhögunina, svo að höfuðtilganginum, hlutfallslega réttri fulltrúatölu, verði ekki náð. Þessu til skýringar viljum við i fám
orðum segja frá gangi þessa máls í Danmörku, en þar hefir þessi kosningaraðferð verið fundin upp, vandlega íhuguð frá öllum hliðum, lögleidd og notuð við einar kosningar, en ekki annarstaðar svo við vitum. Þar var tala uppbótarsætanna fyrirfram lögákveðin, og það varð til þess, að þessi tilhögun
var yfirgefin aftur.
Hlutfallskosning i sambandi við einmenningskjördæmi er hugsuð upp í
Danmörku og hafði verið rædd þar í blöðum og á þingi i nokkur ár áður en
hún var lögtekin með kosningalögum 1915. Einmenningskjördæmin voru ákveðin 114 og uppbótarsætin 26, og eftir þessum reglum fóru fram kosningar íil
fólksþingsins 1918.
Þessi kosning í Danmörku 1918 fór að öllu skaplega. Flokkarnir fengu
þingfylgi í dágóðu samræmi við atkvæðamagn. En eftir kosninguna birti einn
af visindamönnum Dana, Fr. Zeuthen hagfræðingur, ritgerð í Nationalökonomisk Tidsskrift um kosninguna og kosningaraðferðina. Hann sýndi þar fram á,
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að þolanleg hlutfallsniðurstaða þessara kosninga liefði stafað fyrst og fremst
af þvi, að tveir flokkar (sósíalistar og radikalir) höfðu verið í kosningabandalagi í mörguni kjördæmum. Ef svo hefði ekki verið, þá hefði tala uppbótarsætanna alls ekki nægt til þess að fá þolanlega rétt hlutföll milli flokka í þinginu.
Og þó fann hann annan galla ennþá verri á tilhöguninni. Hann sýndi
fram á, að undir eins og menn væru búnir að átta sig á þessari tilhögun, þá
byði hún flokkunum upp á að beita hrögðum við kosninguna — öldungis löglegum brögðum —, til þess að sumir þeirra gætu náð uppbótarsætum án þess
að eiga réttmætt tilkall til þeirra. Þetta sýnir hann, að gera má aðallega á
tvennan hátt, annaðhvort með því, að flokkur gengur til kosninga undir einu
nafni i sumum kjördæmum, yfirleitt þar, sem hann á víst sæti við kjördæmakosninguna, og undir öðru nafni í sumum kjördæmum, vfirleitt þar, sem hann
veit sig í minni hluta, ellegar með samvinnu milli tveggja flokka, sem beinist
að því að ná sem flestum þingsætum handa þessum flokkum til samans, á
kostnað annara þingflokka („illoval Alliance“ kallar Zeuthen þetta). Hann
sýnir fram á, að eftir atkvæðatölum, sem flokkarnir í Danmörku höfðu fengið
við nýlega afstaðnar landsþingskosningar, var sumum þeirra innan handar að
misnota kosningatilhögunina svo, að minni hluti kjósenda fengi töluverðan
meiri hluta þingsæta, og að þingið gat orðið alveg skökk mynd af vilja kjósendanna.
Kosningin 1918 hafði ekki vakið neina óánægju. En ritgerð Zeuthens
hafði þau áhrif, að ríkisþingið felldi þessi kosningalög þegar í stað úr
gildi og lögleiddi hreinar hlutfallskosningar í fleirmenningskjördæmum (amtskjördæmum) með uppbótarsætum. Gömlu einmenningskjördæmunum er aðeins haldið sem framboðsumdæimim, en tilhögunin tryggir það ekki, að. kosinn
verði frambjóðandi úr hverju framboðsumdæmi.
Galla þá, sem Zeuthen fann á kosningatilhögun Dana frá 1918, getum
við bezt skýrt með þvi að taka dæmi héðan, frá kosningunni 1931. Framsóknarflokkurinn hafði meiri hluta eða hæsta atkvæðatölu í 16 kjördæmum, og
hefði þvi fengið 16 menn kosna, og 865 atkvæði bak við hvern. Uppbótarsæti
hefði þurft 13, þar af hefði Sjálfstæðisflokkur fengið 9 og alls 20 þingmenn, en
Alþýðuflokkur 4 og alls 7 þingmenn.
Hugsum oss nú, að tala uppbótarsætanna hefði verið takmörkuð, t. d.
ekki mátt fara fram úr 13. Þá hefði Framsóknarflokkurinn getað náð í nokkur
þessara sæta lianda sér, og þar með náð jafnmörgum þingsætum frá hinum
flokkunum, með því að skipta sér að nafninu til i tvennt. Gengið undir öðru
nafni í þeim kjördæmum, þar sem hann átti litlar líkur til að koma manni að,
og haft einn vissan frambjóðanda í kjöri undir sama flokksheiti, ef slíkt var
áskilið til þess að flokkur þessi gæti komið til greina við úthlutun uppbótarsæta. Þá gat Framsókn I náð þingsæti í 15 kjördæmum, en Framsókn II í einu
kjördæmi (hugsum oss t. d. Árnessýslu), og þar að auki safnað atkvæðum úr 8
kjördæmum, þar sem Framsókn var i minni hluta. Við sleppum útreikningnum, en segjum aðeins niðurstöðuna. Hún hefði orðið:
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Sjálfstæðisflokkur 17 þingsæti
Framsókn I 15
Framsókn II 5
20 —
Alþýðuflokkur
6 —
Alls 43
í stað þess að hin réttu hlutföll með sömu þingmannatölu eru:
Sjálfstæðisflokkur 20 þingsæti
Framsókn
16 —
Alþýðuflokkur
7 —
Samtals 43

—

Mörg fleiri dæmi mætti taka, en þetta nægir til þess að sýna, hvað það
var, sem felldi þessa kosningatilhögun í Danmörku.
Þessi höfuðgalli á tilhöguninni dönsku hverfur nú, ef tala uppbótarsætanna er ekki takmörkuð. Kosningabrögð eins og þessi geta þá ekki lengur fært
neinum flokki vinning. Þau mundu ekki raska hluifallinu milli þingsætatalna
flokkanna, þau gætu aðeins orðið til þess að auka þingmannatölu allra flokka
hlutfallslega jafnt. Þess vegna erum við ekki hræddir um, að farið yrði að beita
slikum brellum í sambandi við tillögur okkar. Það verður enginn ávinningur
að þvi að beita þeim.
Arið 1921 var í Danmörku með lögum frá 29. apríl skipuð milliþinganefnd, sem átti að endurskoða löggjöfina um kosningar til rikisþingsins. Þegar
á fyrsta fundi nefndarinnar kom fram uppástunga um að vfirvega, hvort ekki
væri rétt að hverfa frá hlutfallskosningum þeim i fleirmenningskjördæmum
(amtskjördæmum), sem þá höfðu verið í lögum 3 ár, og hverfa aftur að hlutfallskosningum i sambandi við einmenningskjördæmi (við kosningar til fólksþingsins). Var mikið um þetta rætt í nefndinni, og niðurstaðan sú, að þetta væri
ekki gerlegt nema tala uppbótarsætanna vrði höfð óákveðin. En til þess þurfti
grundvallarlagabreytingu, því að hámark er sett fyrir tölu fólksþingsmanna í
grundvallarlögunum, og mega þeir ekki vera fleiri en 152. En nefndin hafði ekki
umboð til þess að fást við grundvallarlagabreytingar. Var þá borin upp tillaga
í nefndinni um, að hún færi fram á að fá verkahring sinn víkkaðan, svo að hún
gæti borið fram tillögu um breytingu á grundvallarlögunum, en sú tillaga var
felld i nefndinni með 10 atkv. gegn 5, enda hafa grundvallarlagabreytingar jafnan
átt erfiðan framgang í Danmörku. Þar með hvarf nefndin frá þvi að bera fram
uppástungu um að hverfa aftur að einmenningskjördæmum.
Það hefir þannig orðið niðurstaðan af endurteknum, vandlegum íhugunum stjómmálamanna og sérfræðinga í kosningafræðum í Danmörku, að hlutfallskosningar i sambandi við einmenningskjördæmi séu ekki nothæfar nema í
sambandi við fvrirfram óákveðna tölu uppbótarsæta, ef nást á hlutfallslegt
jafnrétti milli flokkanna. Sömu skoðunar crum við, efíir vandlega íhugun á
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þessu atriðí, uenia gripið sé til þeirrar frávikningar frá einu atriði tilhögunarinnar, sem greint verður hér á eftir.
Hinsvegar höfum við orðið þess varir, bæði í nefndinni og annarsstaðar,
eftir að tillögur okkar voru birtar, að menn hafa af þessu dregið þá álvktun, að
engar skorður væri unnt að setja gegn því, að þingmenn yrðu óhæfilega margir,
af þvi að ekki er unnt að takmarka eða ákveða með lagaboði fyrirfram sjálfa
þingmannatöluna. En þetta er misskilningur. Tala þingmanna ákvarðast aðallega
annarsvegar af tölu greiddra atkvæða, sem ekki getur vaxið úr hófi, og hinsvegar af hlutfallstölu kosningarinnar, eins og hún er skilgreind í tillögunum.
Til þess að koma í veg fyrir óhæfilegan fjölda þingmanna þarf ekki annað en
að tryggja það, að hlutfallstalan verði ekki óhæfilega lág, og það má trvggja á
ýmsan hátt með ákvæðum í kosningalögum.
Athugað liefir verið, að eftir þessari kosningatilhögun og með atkvæðatölum þeim, sem komu fram við alþingiskosningar 1927 og 1931, hefði tala
þingmanna orðið 43 við fyrri kosninguna og 43 eða 44 við seinni kosninguna,
eftir því hvort reglurnar um rétt til upphótarsæta hefðu verið þannig, að kommúnistaflokkurinn, sem náði ekki þingsæti í neinu kjördæmi, hefði fengið
uppbótarsæti eða ekki. Með þessari þingmannatölu hefðu flokkarnir náð fullu
jafnrétti að þingsætatölu. Og þó olli kjördæmaskipunin svo miklu misræmi við
kosninguna 1931, að það er í rauninni ekki sennilegt, að það geti orðið nokkrum mun meirá, eða fleiri uppbótarsæti þurft til þess að jafna milli flokka. Að
minnsta kosti yrðu til þess að vera einhverjar sérstakar ástæður, og höfum við
ekki komið auga á neinar, sem líklegar séu til að sprengja þessa tilhögun með
óhæfilegri þingmannafjölgun. Skulum við minnast á það helzta, sem við höfum
heyrt, að vakið hafi hjá mönnum ótta um þetta, en af því að allt slíkt verður
einna bezt útlistað með dæmum frá einhverjum raunveruiegum eða hugsuðum
kosningum, þá tökum við fyrst kosninguna frá 1931 sem dæmi til útlistunar.
Með atkvæðatölum þeim, sem komu fram við þessa kosningu, en eftir
þeirri tilhögun, sem við stingum upp á, hefði aðalniðurstaðan orðið þessi:
Flokkur

Sjálfstæðisflokkur ........
Framsóknarflokkur ....
Alþýðuflokkur ..............
Kommúnistaflokkur ....
Utan flokka....................

Atkv. alls Framb. i kjörd. Kosnir í kiörd.

17212
13844þó
6197VÓ
1165
125

26
24
17
5
2

11
16
3
0
0

Vppbótarsæti

Þm.alls

9
0
4

20
16
7

9

9

0

0

Við höfum nú ekki gert ákveðnar tillögur um skilyrðin fyrir því, að flokkur geti komið til greina við úthlutun uppbótarsæta, og á meðan þau skilyrði
eru ekki ákveðin, er það óútkljáð, hvort Kommúnistaflokkurinn hefði fengið
eitt uppbótarsæti eða ekki komið til greina. Hann náði ekki kosningu í neinu
kjördæmi, hafði ekki fulla hlutfallstölu í neinum hinna 6 landshluta, en náði
fullri hlutfallstölu fyrir einn þingmann á landinu i heild. Ef þessi flokkur hefði
fengið eitt uppbótarsæti, þá hefði það aðeins fjölgað þingmönnum um þann eina
mann, en ekki haft áhrif á hlutfallstöluna og þess vegna ekki að öðru leyti haft
nein áhrif á tölu þingmanna. Án þess að taka neina afstöðu til þessa atriðis að
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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svo stöddu sleppum við Kommúnistaflokknum og reiknum eins og hann hefðí
ekki fengið þingsæti.
Þá eru atkvæðatölur flokkanna á hvern kjördæmakosinn þingmann og
þessar tölur samtals deilt með lágmarkstölu þingmanna sem hér segir; brotum sleppt, ef minni eru en %, ella hækkuð upp í heilan:
Sjálfstæðisflokkur ....................................
F'ramsóknarflokkur ..................................
Alþýðuflokkur ..........................................
Samtals

17212 :11 = 1565
13844%: 16= 865
6197% : 3 = 2066
37254

: 42 = 887

Tala Framsóknarflokksins er lægst, hún verður hlutfallstala kosningarinnar og tala þingmanna verður 43.
Skal nú athugað nokkru nánar, hverjar líkur eru fyrir því, að tala þingmanna hækki verulega frá þessu, eða frá því, sem nú er, eftir tillögum okkar.
1 fvrsta lagi er það þá ljóst, að við lilutfallskosningar í sambandi við
einmenningskjördæmi fer þörfin á tölu uppbótarsæta eftir því, hvað einmenningskjördæmin eru mörg. Hér verða einmenningskjördæmin 26, og þessi útreikningur á kosningunni 1931 sýndi, að uppbótarsætin þurftu að vera 13, eða
rétt 50% af tölu einmenningskjördæmanna. Danska milliþinganefndin frá 1921,
sem um hefir verið getið, lét rannsaka og reikna út fyrir 18 fólksþingskosningar
i Danmörku, sem fram höfðu farið frá 1895—1920, hve mörg uppbótarsæti hefði
þurft til fullrar jöfnunar á kosningunni á móts við tölu einmenningskjördæmanna. Niðurstaðan varð sú, að þurft hefði fæst 22% og mest 64% uppbótarsæti
móts við tölu einmenningskjördæmanna. Ef hér væru 26 einmenningskjördæmi
einungis, þá yrðu uppbótarsætin eftir þessari reynslu frá 6 til 17. Nú bætist hér
við Reykjavík með 4 hlutfallskosna þingmenn, sem kann að auka þörfina fyrir
uppbótarsæti eitthvað, en þó aldrei jafnmikið eins og 4 einmenningskjördæmi
mundu gera. Við teljum, að nærri láti, að uppbótarþörfin hér samsvari 27 einmenningskjördæmum, og ætti þá tala uppbótarsætanna eftir reynslunni frá
Danmörku að fara í mesta lagi upp í 18, en það er sama sem að þingmenn yrðu
flest 48.
Það eru þannig allar líkur til, að tala þingmanna mundi eftir uppástungu
okkar leika á 42 til 48, og venjulega verða 43 til 45, ef kosið er eftir flokkum á
alveg eðlilegan hátt, og sjálf kosningatilhögunin býður mönnum ekki upp á
nein undanbrögð, sem hafa i för með sér óeðlilega fjölgun þingmanna. En nú
er unnt að hugsa sér, að eitthvað slíkt komi fyrir, og þykir rétt að athuga sérstaklega nokkrar ástæður, sem við höfum heyrt, að menn væru hræddir um, að
mundu valda fjölgun þingmanna.
a. Framboð og kosning uianflokkamanna.
Það þarf ekki nema lauslega athugun til þess að sjá það, að framboð og
kosning utanflokkamanna getur aldrei leitt til neinnar verulegrar fjölgunar á
þingmönnum eftir tillögum okkar. Ef utanflokkamaður er kosinn í kjördæmi,
þá er það í raun og veru sama sem fækkun á þeim einmenningskjördæmum,
sem geta valdið misræmi á milli flokkanna. Ef nokkur brögð verða að því, að
utanflokkamenn nái kosningu, þá lækkar tala hinna kjördæmakosnu flokks-
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þingmanna, og þar með hækkar hlutfallstala kosningarinnar, a. m. k. ef menn
hugsa sér, að utanflokkaframboð dragi frá þeim flokknum, sem annars hefir
mest fylgi og fær flesta kosna í fámennum kjördæmum. Það þarf þess vegna
ekki að gera ráð fyrir þingmannafjölgun af þessari ástæðu. Aftur á móti gætu
menn hugsað sér, að kosning utanflokkamanna gæti leitt ti! röskunar á réttu
hlutfalli á milli þingflokkanna á þann hátt, að maður, sem kosinn er utanflokka,
styddi í raun og veru einhvern tiltekinn þingflokk. Um þetta yrði þó fyrst og
fremst að treysta vfirlýsingu frambjóðandans um flokksafstöðu hans. 1 þeirri
yfirlýsingu verður að vera berum orðum fram tekið, annaðhvort að frambjóðandinn telji sig til einhvers sérstaks flokks, eða að hann sé utan flokka, en
styðji tiltekinn flokk, og þá verða atkvæði hans og þingsæti hans sjálfs talið
þeim flokki við útreikning kosningarinnar, eða þá í þriðja lagi, að hann verður
að gefa yfirlýsingu um, að liann sé utan flokka og styðji engan tiltekinn flokk.
Frambjóðandi, sem í raun og veru væri ákveðinn flokksmaður, myndi naumast
gefa slíka yfirlýsingu; en ef vitanlegt vrði urn, að þingmaður tæki aðra afstöðu
heldur en þá, sem framboðsyfirlýsing hans segir, gæti löggjöfin, ef þurfa þætti,
sett viðurlög og komið fram refsingum, þar á meðal fyrst og fremst missi þingmennsku, að undangengnum dómi. Eru i mörgum löndum sérstakir dómstólar,
sem úrskurða öll vafaatriði viðvikjandi kosningum til löggjafarsamkomunnar,
og gætu menn hugsað sér, að shk brot hevrðu undir þesskonar dómstól, ef þörf
þætti að gera ráð fyrir þeim.
b. Myndun yfirskinsflokka.
Sumum hefir komið til hugar, að það gæti valdið óeðlilegri þingmannafjölgun, ef meirihlutaframbjóðandi í einu fámennu kjördæmi tæki sér og kjósendum sínum sérstakt flokksheiti. Mundi þá kjósendatala þessa þingmanns
verða hlutfallstala kosningarinnar, og gæti hún orðið svo lág, að tala þingmanna
færi fram úr öllu valdi.
Það er alveg sjálfsagt, að þegar hugtakið þingflokkur er komið inn í
stjómarskrána sem grundvallandi hugtak um skipun Alþingis og alþingiskosningar, þá verður löggjöfin að gera skil á því, hvað í hugtakinu felist, eða hvaða
skilyrðum þeir flokkar þurfi að fullnægja, sem geti notið þess réttar, sem stjórnarskráin veitir þingflokkum. Aðaleinkenni hvers þingflokks í venjulegum skilningi er það, að á bak við hann standi sérstakur landsmálaflokkur eða skoðanaflokkur meðal kjósendanna. f kosningalögum þarf því að setja skilyrði um það,
hvað þurfi til þess að flokkur geti komið þar fram sem sérstakur landsmálaflokkur. Til fyrirmyndar um ákvæði þessu viðvíkjandi má að nokkru leyti hafa
ákvæði úr kosningalögum Dána. Þar er að vísu ekki hlutfallskosning í sambandi
við einmenningskjördæmi, heldur hlutfallskosning í fleirmenningskjördæmum,
en þar eru einnig uppbótarsæti, sem eiga að koma til úthlutunar á milli þingflokkanna eftir svipuðum reglum og hér er farið fram á, og þess vegna hefir
ekki orðið komizt hjá því að ákveða í kosningalögum þeirra, hvaða skilyrði
þeir flokkar eigi að uppfylla, sem geta komið til greina við úthlutun uppbótarsæta. Þessi skilyrði eru tvennskonar. Annarsvegar eru skilyrði, sem þarf að fullnægja áður en framboð eru fullgerð og kjörseðlar húnir til. Engir flokkar eru
teknir undir flokksmerki á kjörseðla, nema þeir fullnægi þessum skilyrðum. —
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Hinsvegar eru skilyrði um atkvæðamagn við kosninguna, sem koma ekki til
greina fyrr en eftir á, þ. e. við útreikning á hlutfallstölu og úthlutun uppbótarsæta.
Til þess að átta sig á því, hvaða skilyrði er eðlilegt að setja um þetta, má
t. d. lita á Kommúnistaflokkinn hér við kosningarnar 1931. Það er engum efa
bundið, að hann er landsmálaflokkur í þeim skilningi, að hann hefir sérstakar
landsmálaskoðanir. Hann hafði frambjóðendur í kjöri í 5 kjördæmum, og þessi
5 kjördæmi dreifðust á 3 af þeim 6 hlutfallskjördæmum, sem landið allt skiptist
í. 1 þessu lýsir sér einmitt mismunurinn á skoðanaflokki og t. d. hagsmunasamtökum einhvers landshluta, sem menn hka gætu hugsað sér að stofnað yrði
til i þeim tilgangi að ná viðurkenningu sem þingflokkur. Það er auðsjáanlega
eðlilegt að krefjast þess af landsmálaflokki, að hann hafi frambjóðendur í tilteknum lágmarksfjölda kjördæma, og að þau kjördæmi dreifist á hæfilega marga
landshluta. Ef við t. d. gerðum þá kröfu, að frambjóðendur yrðu i 6 kjördæmum hið fæsta, og að þau dreifðust á 3 hlutfallskjördæmi a. m. k., þá er þar með
algerlega útilokað, að fámennur kjósendahópur í einu eða tveimur kjördæmum
geti með samtökum myndað svo lága hlutfallstölu, að af þvi leiði óeðlilega þingmannafjölgun.
1 Danmörku eru ennfremur ákvæði um það, að fyrir kosninguna verður
hver landsmálaflokkur, sem ekki hefir áður verið viðurkenndur, að leggja fram
meðmæh frá 10 þús. kjósendum, en það samsvarar nálega venjulegum atkvæðafjölda fyrir l1/^ þingmann. Eitthvað slíkt mætti auðvitað orða hér, en hitt væri
þó brotaminna og tryggilegra, að áskilja auk framboðanna, að flokkur, sem
hefði ekki fengið fleiri en einn eða tvo þingmenn kosna, gæti ekki komið til
greina við útreikning á hlutfallstölu eða úthlutun uppbótarsæta, ef hann hefir
færri en ^2 allra greiddra alkvæða á kosinn þingmann sinn, eða hvorn þeirra,
ef tveir eru kosnir. Slíkt ákvæði mundi i framkvæmdinni þýða það, að einn eða
fleiri þingmenn kosnir af flokki með svo litlu atkvæðafylgi yrðu skoðaðir sem
utanflokkamenn við útreikning kosningarinnar.
c. Samtök fámennra kjördæma.
Þá hafa menn ennfremur gert sér i hugarlund, að nokkur fámenn kjördæmi víðsvegar um land gætu haft samtök sín á milli um það, að meiri hluti
kjósenda i þeim myndirsérstakan landsmálaflokk, og ef þau fengju frambjóðendur sína kosna í flestum eða öllum þessara kjördæma, án þess að hafa frambjóðendur í kjöri jafnframt í öðrum kjördæmum, þá gæti þama komið fram
flokkur með fáa þingmenn og svo lága hlutfallstölu, að leiddi til óhóflegrar
þingmannafj ölgunar.
Þegar litið er á fólksfjölda núverandi kjördæma, er það alveg ljóst, að i
slíkum samtökum yrðu fámenn sveitakjördæmi að vera eingöngu, eða a. m. k.
öh uppistaðan. Sú afleiðingin, sem næst lægi, yrði auðvitað, að þessi fámennu
kjördæmi yrðu svipt sjálfstæði sínu og lögð saman við önnur kjördæmi. En nú
er það vitanlega einkum vegna hagsmuna hinna fámennu kjördæma, sem stungið
er upp á að halda skiptingunni i einmenningskjördæmi, og það er þess vegna
afarósennilegt, að einmitt þau kjördæmi, sem tahð er, að eigi hagsmuni sína
undir þessu, færu að gera samtök, sem hlytu að leiða af sér annaðhvort niðurlagningu þeirra sjálfra sem sjálfstæðra kjördæma, eða þá sterka óánægju með
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tilhögunina i heild, sem leiddi til þess, að horfið yrði að hlutfallskosningum i
fleirmenningskjördæmum. En þó þannig megi telja afarólíklegt, að slíkt komi
fyrir, þá þykir rétt að benda á, að til er leið til þess að hindra þetta, sem mundi
beinlínis leggja nokkurskonar refsingu á þá kjósendur sjálfa, sem vildu ráðast
i slík samtök, sem hér var lýst.
Þess hefir áður verið getið, að takmörkun á tölu uppbótarsætanna er
ósamrímanleg þeirri tilhögun, sem við höfum stungið upp á. Þetta þvðir þó
ekki annað eða meira en það, að ef menn vilja setja takmörk fvrir tölu uppbótarsætanna og þar með fyrir tölu þingmanna í heild, þá verður að falla frá
hinu skilvrðislausa ákvæði um það, að sá flokkur fái ávallt kosinn kjördæmisþingmann, sem hreppir flest atkvæði innan þess kjördæmis. 1 milliþinganefndinni dönsku frá 1921 bar einn minni hlutinn fram uppástungu þess efnis að
hafa einmenningskjördæmi með takmarkaðri tölu uppbótarsæta og því ákvæði
til viðbótar, að enginn flokkur fengi þó kosinn kjördæmisþingmann i fleiri
kjördæmum en svo, að tala þingmanna í heild færi þó ekki fram úr hinu lögmælta við úthlutun uppbótarsæta á grundvelli rétts hlutfalls milli þingsæta
flokkanna. Við höfum ekki viljað stinga upp á þvi að lögleiða þessa tilhögun
hér almennt tekið, vegna þess að við erum hræddir um, að það veki megna
óánægju innan kjördæmis, ef annar hreppir kosninguna heldur en sá, sem hefir
mesta flokksfvlgið innan kjördæmisins, og var talsvert ýtarlega um þetta rætt
á fundum nefndarinnar. En hinsvegar gætum við vel hugsað okkur að lögleiða
slíkt ákvæði aðeins sem varúðarráðstöfun, sem ekki kemur til verkunar fyrr en
tala þingmanna er orðin svo há, að samkvæmt reynslu má iíta svo á, að um
óeðlilega flokksmvndun eða óeðlileg samtök fámennra kjördæma sé að ræða.
Þá mundi þetta ákvæði verka þannig, að fleiri eða færri af þeim fámennu kjördæmum, sem réðust í þessi samtök, vrðu fyrir þeirri refsingu, að meiri hlutinn
innan kjördæmisins, sem að samtökunum stendur, fengi ekki sinn frambjóðanda kosinn, heldur sá flokkur, sem honum gengur næstur að kjósendafjölda
í kjördæminu, ef sá flokkur annars getur bætt við sig þingsæti, án þess að hlutfallstalan við það fari fram úr leyfilegu lágmarki.
Þegar það er ljóst, að með eðlilegri flokkaskiptingu mvndi það ekki koma
fvrir, að tala uppbótarsætanna færi fram úr 18, þætti okkur ekki varhugavert
að setja slíkt viðbótarákvæði því til trvggingar, að þessi tala færi ekki fram úr
20, eða tala þingmanna alls ekki fram úr 50. Við álítum, að ákvæðið mundi
aldrei svipta stærsta flokkinn í neinu kjördæmi réttinum til þess að fá sinn kjördæmisframbjóðanda kosinn, nema uin einhverjar tilraunir til óeðlilegra samtaka eða undanbragða væri að ræða, sem gerðu það réttmætt, að sá meiri hluti
yrði að gjalda slíkt afhroð.
Við vonum, að með þessu sé gerð full grein fyrir þvi, að það er unnt að
samríma þær tvær höfuðkröfur, sem fram hafa komið í milliþinganefndinni,
annarsvegar að þingið verði hlutfallslega rétt mynd af skoðunum og vilja kjósendanna, og hinsvegar að núverandi kjördæmi haldi áfram að kjósa sérstaka fulltrúa þangað, og að það er unnt að samríma þetta tvennt án verulegrar eða
óhæfilegrar fjölgunar á þingmönnum.
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Þá viljum við aðeins að lokum fara fám orðum um þær tillögur aðrar
viðvíkjandi kjördæmaskipun, sem hafa komið fram i nefndinni.
Tillaga Framsóknarflokksins, sem kom fram á 26. fundi nefndarinnar og
skráð er hér að framan, þ. e. að þingmannatala Reykjavikur verði 7—8, Gullbringu- og Kjósarsýsla og Suður-Þingevjarsýsla verði tvímenningskjördæmi, og
Siglufjörður sérstakt kjördæmi, jafnframt þvi sem landskjörið verði lagt niður,
felur ekki í sér neina umbót frá núverandi tilhögun í þá átt að trvggja það, að
þingið verði rétt mynd af skoðunum og vilja kjósendanna í landinu. Sé gert
ráð fvrir, að þingmannatala Revkjavíkur verði 8, og niðurstaðan athuguð eftir
atkvæðatölunum frá kosningunum 1931, þá myndi Sjálfstæðisflokkurinn að
líkindum hafa fengið 3 þingsæti, Framsóknarflokkurinn 2 og Alþvðuflokkurinn
1, þ. e. nákvæmlega sömu hlutföll eins og tölur landskjörnu þingmannanna nú.
Auk þess er óvíst um eitt þingsæti (Sigluf jörð), af því að þaðan eru ekki sérstakar atkvæðatölur fvrir hendi frá alþingiskosningunum 1931. Eins og stendur
mundi þetta því ekki gera neina hreytingu á þvi misræmi, sem er milli kjósendafjölda og þingsætafjölda flokkanna, en að því levti sem aðeins 4 af þessum nýju þingmönnum eru kosnir hlutfallskosningum, í stað þess að allir 6
landskjörnir eru nú kosnir með þeirri aðferð, þá er uppástungan afturför frá núverandi tilhögun.
Uppástunga Alþýðuflokksins um að gera landið allt að einu kjördæmi,
með hlutfallskosningum eftir svipuðum reglum eins og nú er fvlgt við landskjör, hefir í okkar augum sérstaklega þann galla, að kvnni kjósenda af frambjóðendum verða óhæfilega litil. Það má lieita ókleift verk fyrir frambjóðendur
almennt að kvnna sig kjósendum á öllu landinu með fundahöldum eða á annan
líátt. Frambjóðendur við slika kosningu yrðu væntanlega eigi færri en á þriðja
hundrað, og þarf ekki að lýsa því, að það er ógerningur fyrir slíkan hóp að fara
um allt landið og halda fundi. — Kosningin yrði að vera svo að segja eingöngu
flokksbundin, án þess að persónuleg kvnni kæmu til greina, nema að því er
snerti örfáa forvstumenn úr hverjum flokki. Þó þessi tilhögun virðist í fljótu
bragði vera einföld, þá myndi hún reynast sérstaklega erfið og umsvifamikil
undir eins og nokkuð væri hugsað um, að kjósendur og þingmenn kynntust eða
töluðust við.
Hinsvegar höfum við lýst yfir því í nefndinni, að við mvnduni til vara
eða til samkomulags geta fallizt á uppástungu Alþýðuflokksins um hlutfallskosningar i 6 hlutfallskjördæmum. Við höfum engin sérstök andmæli fram að
bera gegn þeirri tilhögun önnur en þau, að okkur þykir þó réttara að halda hinum sérstöku kjördæmum innan þessara 6 hlutfallskjördæma, úr því að heppnazt
hefir að finna leið til þess, sem jafnframt fullnægir kröfunni um lilutfallslega
rétta skipun Alþingis eins vel og bein hlutfallskosning í 6 kjördæmum.
Reykjavík, 22. febrúar 1932.
Jón Þorláksson.

Pétur Magnússon.
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Fylgiritgerð.

Þjóðfélagsvaldið nú á tímum.
Eftir Jón Þorláksson.
1 löndum þeim, sem bvggja þjóðskipulag sitt á lýðræðisgrundvelli, er nú
á tímum viðurkennt afdráttarlaust, að ríkisvaldið er i höndum rikishorgaranna.
Valdið er sameiginleg eign þeirra, og þeir framkvæma það á þann hátt, sem
ákveðið er i stjórnskipulögum og öðrum lögum landsins. Valdið yfir málefnum þjóðarinnar er ekki veitt borgurunum með stjórnarskrá eða lagasetningu. Uppspretta valdsins felst í mannréttindum þeirra borgara, sem hópa sig
saman í þjóðfélag. Valdið er sameiginleg eign þeirra, og löggjöfin um framkvæmd valdsins er ávöxtur eða afleiðing þeirrar sameiginlegu eignar.
Þessi kenning hefir enganveginn verið viðurkennd almennt á öllum
tímum. I fornöld var hún allvíða viðurkennd, t. d. í ríkjunum á Grikklandi, í
Rómaborg á lýðveldistimabilinu, hjá germönskum þjóðflokkum að töluverðu
leyti og hjá Islendingum á þjóðveldistímabilinu. Auðvitað var aldarháttur fornaldar í öllum efnum svo ólíkur nútiðinni, að kenning sem þessi hafði þá talsvert annan blæ en nú. Jafnrétti allra borgara var óþekkt hugtak í þá daga,
ríkisvaldið var, þegar bezt lét, í höndum einskonar yfirstéttar fullveðja borgara (bændur, er þingfararkaupi áttu að gegna, cives Romani o. s. frv.). Og
jafnframt þessari viðurkenningu á valdi borgaranna til þess sjálfir að ráða
málum sínum voru önnur þjóðfélagsöfl uppi, þar á meðal fyrst og fremst réttnr
hins sterkari (hervald), sem stöðugt gerði sig gildandi á þann hátt, að höfðingjar, sem til þess höfðu máttinn, brutu undir sig héruð og lönd og settu þar
lög og landsrétt í skjóli valdsins. Alstaðar voru í frammi tilraunir til þess að
skapa erfðarétt að slíku valdi, og mjög víða varð þeim tilraunum framgengt.
Það kemur mjög greinilega i ljós, að þótt hervald og hnefaréttur væri notað
til þess að byggja upp vfirráð vfir þjóðfélögum þegar í harðbakka sló, þá þótti
þessi grundvöllur ekki vera í nægilegu samræmi við hina ríkjandi réttarmeðvitund þeirra tima. Erfðarétturinn fullnægði tilfinningu manna miklu betur.
Þess vegna sjáum vér t. d. af fornsögum vorum, að allir þeir ribbaldar, sem
reyndu að brjótast til valda i Noregi frá dauða Haralds hárfagra og fram á
daga Sverris konungs, beittu að vísu vopnum í viðureigninni, en studdu mál
sitt með tilvísun til erfðaréttar, og voru rökin fvrir erfðarétti þó í allra veikasta lagi hjá þeim sumum.
Á miðöldunum bar kaþólska kirkjan fram nýja kenningu um uppruna
valdsins. Það átti að stafa af guðs náð. Kristur átti að hafa fengið Pétri postula
allt vald hér á jörðu, og það átti svo ineð postullegri útvalningu að hafa gengið að erfðum til páfanna, mann fram af manni. Páfarnir gátu aftur miðlað
kardinálum, erkibiskupum og öðrum kirkjuhöfðingjum af þessu postullega veraldarvaldi eftir þörfum. En þeir gátu aftur veitt konungum og þjóðhöfðingjum
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hið verzlega vald með kirkjulegri vígsluathöfn. Þannig grundvallaðist konungdæmið af guðs náð, og kenningin um þennan uppruna valdsins hefir verið við
lýði fram á vora daga. Henni var t. d. haldið mjög á lofti af Vilhjálmi öðrum
Þýzkalandskeisara, sem hrökk frá völdum 1918 og enn er á lífi. Hvort þessi
þjóðréttarkenning nokkurn tíma liefir náð tökum á huguni íslendinga, skal ósagt látið, en nú er hún að minnsta kosti aldauða hér á landi.
Nútímakenningin um ríkisvaldsrétt borgaranna hefir ekki orðið til allt í
einu, heldur á hún sér langa þróunarsögu. Sumir telja til uppliafs hennar í
frelsisskrá Englendinga, Magna Charta frá 1215, er lénsmenn kúguðu Jóhann
konung landlausa til þess að afsala skattálöguvaldinu úr hendi konungdómsins og til þess að tryggja hverjum frjálsbornum sakborning málsrannsókn og
dóm stéttarbræðra hans. Um skattálöguvaldið urðu oft síðan átök í Englandi
milli konungs og lávarða (efri málstofu) annarsvegar og fulltrúaþingsins (neðri
málstofu) liinsvegar, og endaði 1689 með fullri viðurkenningu á valdi fulltrúaþingsins í því efni. Síðan hefir þessi þróun haldið óslitið áfram í Englandi, og.
er nú allt ríkisvaldið í höndum kjörinna þjóðfulltrúa, en þessu er þó samfara
óvenju rótgróin konunghollusta.
Bandaríki Norður-Ameriku og Frakkland urðu næst Bretlandi til þess að
bvggja þjóðskipulag sitt á kenningunni um valdarétt borgaranna, og gengu þá
vænu skrefi lengra en Bretland hafði gert, Bandarikin i fyrstu með „Declaration
of Rights“ 1776, Frakkland með yfirlýsingunni um mannréttindi og borgaraleg
réttindi frá 1789. Alla 19. öldina voru þessar kenningar að rvðja sér til rúms
og trúin á „konungdæmið af guðs náð“ að hjaðna, og sú trú leið loks til fullnustu undir lok í heimsstvrjöldinni miklu 1914—1918. Eins og kunnugt er, komu
mörg ný sjálfstæð ríki upp í Norðurálfu upp úr umróti þessara stríðsára, sum
eldri ríkin gerbreyttu stjórnartilhögun sinni á sama tíma, og mörg þeirra ríkja,
sem höfðu haldizt utan við stvrjöldina, færðu ákvæði stjórnarskipunarlaga
sinna á þessu sviði í nútimahorf um og rétt eftir striðslokin. Nútimaskoðanirnar um uppruna ríkisvaldsins, um rétt horgaranna til þess og um grundvallaratriðin fyrir framkvæmd þess koma fram í öllum þessum stjórnskipulögum.
Eins og eðlilegt er koma þær skýrast fram og greinilegast skilgreindar í þeim
stjórnskipulögum, sem samin voru algerlega að nýju, þ. e. í stjórnarskrám
hinna nýmynduðu rikja og þeirra, sem gerbreyttu stjórnartilhögun sinni. Hjá
gömlu ríkjunum, sem breyttu ekki stjórnartilhöguninni til stórra muna, voru
vfirleitt aðeins g'erðar þær brevtingar á einstökum ákvæðum stjórnarskránna,
sem nauðsynlegar þóttu til þess að koma meðferð og framkvæmd valdsins
i reynilinni í samræini við liugsunarhátt nútimans, en minna var hirt um að
taka upp i þær hin fræðilegu ákvæði á þessu sviði, sem svo mikið ber á i nýju
og endursömdu stjórnarskránum.
Þessu til frekari skýringar skulu nú tekin upp nokkur ákvæði úr stjórnarlögum ýmsra ríkja í Norðurálfunni, sem sérstaklega snerta sjálft ríkisvaldið
og segja til uin, hversu borgararnir framkvæma það. En þess verður að gæta,
að stjórnarskrárnar fara misinunandi langt í því að ákveða um tilhögun á kosningum til löggjafarþinganna, og alstaðar er þó gengið framhjá miklu af því efni
og vísað til nánari ákvæða í kosningalögum.
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1. Frakkland. Þetta riki verður talið liér fyrst, af þvi að þaðan er runnin
fyrirmyndin að ákvæðum flestra stjórnskipulaga, er nú gilda um uppruna ríkisvaldsins, stjórnskipuleg réttindi einstaklinganna og hið borgaralega jafnrétti.
Felst þetta í hinni frægu yfirlýsingu frá 26. ágúst 1789 um mannréttindi og borgararéttindi, sem tekin var upp í stjórnarskrá Frakklands 1791 og birt er í þýðingu hér. Eru þessi ákvæði, ýmist með brevttu eða óbrevttu orðalagi, tekin upp
i margar stjórnarskrár annara landa, þar á meðal einkum i nýju stjórnarskrárnar, sem settar voru i mörgum ríkjum eftir heimsstyrjöldina 1914—1918.
Nú á tímum eru ekki til i Frakklandi nein samstæð stjórnskipulög, heldur gilda um þetta þrenn lög frá 1875, og auk þess álíta flestir — en er þó vefengt af sumum —, að kaflinn um mannréttindi ogborgaraleg réttindi úr stjórnarskipuninni frá 1791 sé enn formlega í gildi.
Aftur á móti er kosningatilbögunin ennþá deilumál á Frakklandi, og
hefir m. a. valdið þar stjórnarskiptum fám dögum áður en þetta er ritað. Fram
til 1919 var kosið til fulltrúamálstofunnar með meirihlulakjöri i einmenningskjördæmum. Var mikil óánægja með þessa tilliögun, og voru sett um þetta ný
lög 1919. Var landinu þá skipt í fleirmenningskjördæmi, en ekki lögleiddar
hlutfallskosningar, heldur. einskonar meiri hluta listakosningar, i aðalatriðum
á þessa leið: Hver kjósandi kýs jafnmarga frambjóðendur og kjördæmið á að
hafa þingmenn. Hann er ekki bundinn við að kjósa frambjóðendur af einum
lista einungis, en getur kosið framboðslista i heild. Hver frambjóðandi, sem á
þennan hátt fær meira en helming greiddra atkvæða, er kosinn. Ef ekki fæst
skipað í öll sætin á þann hátt, þá er tölu greiddra atkvæða deilt með þingmannatölu kjördæmisins, og liver listi fær svo marga menn kosna, sem hann
hefir heila þessa hlutfallstölu fyrir. Þau þingsæti, sem þá eru enn óskipuð, tilfalla þeim listanum, sem hefir fengið flest atkvæðin. Eftir þessum reglum fékk
flokkur, sem hafði meiri liluta í fleirmenningskjördæmi, öll þingsætin, og í
framkvæmdinni fór það oft svo, að tveir flokkar, sem vissu sig hafa meiri
hluta til samans, sameinuðu sig um lista, fengu öll sætin og útilokuðu þannig
alla hina. Reglurnar um úthlutun þingsæta, ef enginn framboðslisti fékk
meiri hluta, reyndust og mjög ófullnægjandi. T d. er greint frá kosningu í 6
manna kjördæmi, þar sem greidd voru 67444 atkv., eða 11240 á þingmann.
Stærsti flokkurinn fékk 29692 listaatkv. og 4 þingmenn, hinir fengu 18269 og
18119 og einn þingmann hvor.
Óánægjan með þessa tilhögun leiddi til þess. að 1927 voru meiri hluta
kosningar í einsmannskjördæmum lögleiddar aftur, en meiri jöfnuður gerður
á mannfjölda kjördæmanna en áður hafði verið. Deilur standa vfir um þetta
ennþá, og einkum um tvö atriði, hlutfallskosningar og kosningarrétt kvenna,
sem hefir ekki fengizt lögleiddur í Frakklandi ennþá.
Yfirlýsingin um mannréttindi og borgararéttindi: úr stjórnarskránni
frá 3. sept. 1791:
1. gr. Mennirnir fæðast og halda áfram að vera frjálsir og jafnréttháir.
Manngreinarmunur í þjóðfélaginu getur ekki grundvallazt á öðru en alménningshagsmunum.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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2. gr. Tilgangur sérhverrar þjóðfélagsmyndunar er varðveizla hinna eðlisbundnu og óglatanlegu mannréttinda. Þessi réttindi eru frelsisréttur, eignarréttur, öryggisréttur og réttur til þess að veita mótstöðu gegn kúgun.
3. gr. Allt þjóðfélagsvald á frumuppsprettu sína hjá þjóðinni. Ekkert
félag og enginn einstaklingur getur farið með vald, nema beinlínis sé þaðan
runnið.
4. gr. Frelsið þýðir vald til þess að gera allt það, sem ekki skaðar annan:
þess vegna eru ekki önnur takmörk fvrir framkvæmd eðlisréttar hvers manns
en þau, sem tryggja það, að aðrir þjóðfélagsmeðlimir njóti þessara sömu réttinda. Þessi takmörk verða einungis ákveðin með lögum.
5. gr. Lögin hafa ekki rétt til að banna aðrar athafnir en þær, sem eru
félagsheildinni skaðlegar. Ekki má hindra neitt það, sem ekki er bannað i lögum,
og engan má nevða til að gera það, sem ekki er í lögum fyrirskipað.
6. gr. í lögunum birtist almenningsviljinn. Allir horgarar eiga rétt á að
taka þátt í samningu þeirra, sjálfir eða með fulltrúum fvrir sig. Lögin eiga að
vera hin sömu fyrir alla, hvort sem þau vernda eða refsa. Allir borgarar eru
jafnir fyrir lögunum og eiga þess vegna jafnan aðgang að öllum opinberum
virðingum, stöðum og störfum, hver eftir sínum hæfileika og án annars greinarmunar en þess, er leiðir af mismun á verðleikum og dugnaði.
7. gr. Engan mann má ákæra, taka fastan né hafa í haldi nema svo beri
til, sem lögin tiltaka, og eftir þeim reglum, sem þau setja. Þeir sem framkalla,
láta frá sér, framkvæma eða láta framkvæma fvrirskipun eftir geðþótta, skulu
sæta refsingu; en sérhver borgari, sem er stefnt eða settur í hald samkvæmt
lögunum, á að hlvðnast þegar í stað; hann gerist sekur, ef hann veitir mótstöðu.
8. gr. Lögin mega ekki leggja á aðrar refsingar en þær, sem eru stranglega og auðsjáanlega nauðsynlegar, og engum má refsa nema samkvæmt lögum, sem hafa verið sett og auglýst áður en brotið var framið, og er löglega beitt.
9. gr. Með því að sérhver maður skal álitinn saklaus allt þar til kveðið
hefir verið upp úr um sekt hans, skulu lögin, ef það verður álitið óhjákvæmilegt
að setja liann fastan, stranglega girða fyrir alla harðneskju gagnvart honum
umfram það, sem nauðsynlegt er til þess að ná haldi á honum.
10. gr. Engan má ónáða vegna skoðana hans, ekki heldur trúarskoðana,
ef hann lætur þær ekki í ljós þannig, að valdi truflun á almennri lögákveðinni
reglu.
11. gr. Frelsi til þess að láta í ljós hugsanir og skoðanir er meðal dýrmætustu réttinda mannsins. Þess vegna liefir hver borgari málfrelsi, ritfrelsi
og prentfrelsi, þó svo, að hann her ábvrgð á misnotkun þessa frelsis eftir því
sem lögin ákveða.
12. gr. Til tryggingar mannréttindum og borgaralegum réttindum er óhjákvæmilegt að hafa opinbert löggæzlulið. Þetta lið er þess vegna sett á stofn ölluin til gagns, en ekki til sérhagsmuna fyrir þá, sem ráða yfir þvi.
13. gr. Til greiðslu kostnaðar af liinu opinhera löggæzluliði og kostnaðar
við framkvæmdarstjórnina er almennur skattur óhjákvæmilegur; ber að leggja
hann jafnt á alla borgarana í hlutfalli við greiðslugetu þeirra,
14. gr. Allir borgarar hafa rétt til þess, annaðhvort sjálfir eða með full-
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trúum, að ákveða um nauðsyn opinbers skattgjalds, að saniþykkja það í fullu
frelsi, að hafa eftirlit með notkun þess og að ákveða um niðurjöfnun þess, grundvöll, innheimtu og hversu lengi skuli gilda.
15. gr. Þjóðfélagið hefir rétt til að krefjast af sérhverjum opinherum
starfsmanni reikningsskapar um ráðsmennsku hans.
16. gr. Ekkert þjóðfélag er stjórnskipulegt, nema það veiti öryggi fyrir
því, að mannréttindin og borgararéttindin séu tryggð, og að skipting hins opinbera valds sé ákveðin.
17. gr. Með því að eignarrétturinn er óskerðanlegur og friðhelgur, getur
enginn orðið sviptur eign sinni nema almennings nauðsyn kref ji auðsjáanlega og
sé i lögum ákveðið, enda séu greiddar réttlátar bætur fyrirfram.
2. Breiland. Þar er engin skjalfest stjórnarskrá, en farið eftir gömlum
venjum og einstökum lagaákvæðum um þau efni, sem annarsstaðar er skipað
fyrir um með stjórnarskrá.
Þingið er tvískipt. í efri málstofunni eiga sæti sem stendur nál. 700 „lávarðar“, þar á meðal 26 biskupar og erkibiskupar, 28 írskir lávarðar, kjörnir
til æfilangrar þingsetu af stéttarbræðrum sinum á Irlandi, 16 skozkir lávarðar,
sömuleiðis valdir af stéttarbræðrum sínum, en til eins árs í senn, 6 dómarar,
einskonar hæstaréttardómarar, skipaðir æfilangt, og loks allur fjöldinn þar sem
rétturinn til þingsetu gengur að erfðum með lávarðstigninni, eða eru aðlaðir af
konungi (stjórninni) og fá þar með sæti í efri málstofunni. Efri málstofan hefir
að forminu til æðsta dóinsvald í ríkinu, en samkvæmt venju taka eigi aðrir þátt
í meðferð dómsmála þar en dómararnir 6 ásamt sérstaklega skipuðum, löglærðum forseta, sem á sæti í ráðuneytinu (Lord Chancellor), svo og þeim lávörðum, sem skipa eða hafa skipað háar dómarastöður í ríkinu. Löggjafarvald
efri málstofunnar er nú orðið takmarkað þannig, að um fjármál hefir hún
eiginlega ekkerl atkvæði, gagnvart flestum tegundum almennra laga hefir hún
aðeins frestunarvald i 2 til 3 ár, en gagnvart svonefndum einkalögum (t. d.
veiting heimildar til eignarnáms, veiting sérleyfa o. fl.) er hún jafns réttar og
neðri málstofan. Yfir höfuð er enn mikið miðaldasnið á efri málstofunni, í samræmi við fastheldni Breta um fornar venjur. I revndinni hefir stjórnin það á
sínu valdi að brjóta sérhverja mótstöðu efri niálstofunnar i stjórnmálum á bak
aftur með útnefningu nægilega margra nýrra þinglávarða, og hefir þessu vopni
verið beitt m. a. til þess að neyða lávarðana til þess að samþykkja umgetnar takmarkanir á löggjafarvaldi málstofunnar.
Neðri málstofan (House of Conunons) er hið eiginlega þjóðþing. Þar eiga
sæti 615 þingmenn, kosnir til 5 ára í lengsta lagi, en venjulega er þingið rofið
áður en kjörtímabilið er á enda. Kosningarréttur og kjördæmaskipun hefir síðustu 100 árin stöðugt verið að færast í áttina til almenns jafnréttis, og eru merkustu breytingarnar gerðar með lögum frá 1832, 1867, 1884, 1918 og 1928. Er nú
svo komið, að kosningarrétt hafa karlar og konur 21 árs að aldri almennt, með
nokkrum undantekningum þó. Þannig hafa löggæzlumenn og þinglávarðar engan kosningarrétt til neðri málstofu. Ekki er kosningarrétturinn orðinn alveg jafn
ennþá, heldur eru eftir þær leifar af margföldum kosningarrétti stóreignamanna
fyrr á tímum, að sami maður getur enn greitt atkvæði í tveim kjördæmum, ef
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liann er búsettur í öðru, en hefir húsnæði til atvinnureksírar, sem metið verður
til árlegrar leigu a. m. k. 10 sterlingspund, í hinu. Einnig geta liáskólagengnir
menn greitt atkvæði í tveiin kjördæmum, þar sein þeir eru búsettir og við háskóla sinn.
'
Kjördæmin eru langflest einmenningskjördæmi, og sá kosinn, sem flest
fær atkvæðin. Þó eru til örfá tvimenningskjördæmi, og liver háskóli er einskonar fleirmenningskjördæmi út af fvrir sig, og þar fer fram hlutfallskosning.
Fylgt er nú þeirri grundvallarreglu, að kjördæmin séu sem jöfnust að fólksfjölda, og eru misfellur á þessu lagfærðar með tilfærslu á takmörkum kjördæmanna þegar þurfa þykir, síðast með lögum frá 1928.
í hrezka þjóðasamfélaginu eru nú orðin mörg önnur löggjafarþing en
parlamentið í London. frska frírikisins er áður getið. Norður-frland hefir sérstakt parlament i tveim deildum, og er kosið hlutfallskosningum til beggja deilda.
í sunium löndum Bretaveldis utan Norðurálfunnar eru og komnar á hlutfallskosningar til löggjafarþinganna, svo sem í Tasmaníu og Nevz South Wales, sem
eru tvö af sanibandsríkjunum í Ástralíu.
.3. Belgía. Hlutfallskosningar til löggjafarþingsins voru lögleiddar þar
1899, fvrr en í nokkru öðru ríki Norðurálfunnar, og liefir sú kosningalöggjöf
síðan verið tekin víða til fyrirmyndar, m. a. við landskjörið og kosningar í
Reykjavík lijá oss. Meðaltala fulltrúa í liverju kjördæmi er rúmlega 6. Leyft er
að kjósa listann í heild eða einhvern sérstakan af frambjóðendum á listanum.
Kjósendur eru s k y 1 d i r að greiða atkvæði, og þykir það hafa gefizt vel. Konur
njóta almennt ekki kosningarréttar í Belgíu ennþá, og eru það þeir flokkar, sem
vanir eru að nefna sjálfa sig „frjálslvnda“, sem hafa staðið gegn kosningarrétti
kvenna þar, að sögn af ótta við, að klerkarnir (kaþólsku) mundu hafa meiri áhrif
á stjórnmálaskoðanir kvenna en gagnlegt væri þessum flokkum.
Helztu stjórnarskrárákvæðin um þessi efni eru (stjskrá frá 1831 með
brevtingum 1893, 1920 og 1921):
25. gr. Allt vald er runnið frá þjóðinni.
26. gr. Framkvæmd löggjafarvaldsins er í höndum konungs, fulltrúaþingsins og öldungaráðsins sameiginlega.
32. gr. Þingmenn beggja þinga eru fulltrúar þjóðarinnar. og ekki aðeins
þess fylkis eða fylkishluta, sem hefir kosið þá.
36. gr. Sérliver þingmaður, sem skipaður verður af stjórninni í nokkra
launaða stöðu, aðra en ráðlierrastöðu, missir þegar i stað umboð sitt og getur
ekki fengið það aftur nema með nýrri kosningu.
47. gr. Þingmenn fulltrúaþingsins eru kosnir beinum kosningum af borgurum (þ. e. karlmönnum) fulls 21 árs að aldri, sem búsettir hafa verið i sama
sveitarfélagi í 6 mánuði og eigi eru sviptir kosningarrétti af ástæðum, sem
greindar verða í lögum.
Hver kjósandi hefir aðeins eitt atkvæði.
Með lögiuu má veita konum kosningarrétt við sömu skilyrði. Slík lög verða
að vera samþykkt með % atkvæða að minnsta kosti.
48. gr. Kjördæmaskipting innan hvers fylkis skal ákveðin með lögum.
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Kosningar fara fram eftir þeirri tilhögun hlutfallskosninga, sem lögin
ákveða.
Atkvæðagreiðsla er skvldubundin og leynileg. Hún fer fram í hverju
sveitarfélagi sérstaklega, með þeim undantekningum, sem ákveðnar verða i
lögum.
49. gr. Kosningalögin ákveða tölu þingmanna eftir fólksfjöldanum, og má
liún eigi fara fram úr einum þingmanni fyrir hverja 40000 ibúa.
4. Holland. Hlutfallskosningar til löggjafarþingsins voru lögleiddar 1917,
og lögin endurskoðuð 1921. f neðri málstofunni eiga sæti 100 þingmenn. Kosnir
eru jafnmargir varamenn, og í stjórnarskránni er heimilað að kalla saman þing
með tvöfaldri þingmannatölu, og mundu þá varaþingmennirnir einnig verða
kvaddir til þingsetu. Landinu er skipt í 18 kjördæmi, en heimilt er að hafa sama
framboðslista i fleiri kjördæmum, þó eigi með fleirum en 10 frambjóðendum
á hverjum lista. Einnig geta listar úr mismunandi kjördæmum gert með sér
kosningabandalag. Ákvæðin gera það mögulegt fvrir flokk, sem telur sér það
hentugt, að láta landið allt, eða svo mikinn hluta þess, sem vill, koma fram í
reyndinni sem eitt kjördæmi, þannig að hin lögákveðnu kjördæmi verði í reyndinni aðeins framboðsumdæmi, likt og gömlu einmenningskjördæmin eru nú í
Danmörku.
Helztu stjórnarskrárákvæðin um þetta eru:
79. gr. Löggjafarþingið fer með umboð hollenzku þjóðarinnar i heild.
80. gr. Löggjafarþingið greinist í fvrstu og aðra málstofu.
82. gr. í annari málstofu eiga sæti 100 fulltrúar, kjörnir á grundvelli hlutfallslegrar fulltrúatölu (proportional representation). Allt annað, sem áhrærir
kosningarrétt og kosningaraðferð, skal ákveðið með lögum.
83. gr. í fyrstu málstofu eiga sæti 50 fulltrúar, kosnir með hlutfallskosningum af meðlimum fylkisráðanna.
5. Svissland. Svissneska ríkið er sambandsríki, svo sem kunnugt er, skipað 22 „kantónum“, en 3 þeirra skiptast aftur i tvær „hálfkantónur“ hver. 1
stjórnskipulögum sambandsrikisins eru kantónurnar taldar fullvalda ríki
hver fyrir sig, en þjóðréttarfræðingar telja þær ófullvalda ríki, eins og hin einstöku „ríki“ í Bandaríkjum Norður-Ameríku, en að fullveldið sé i höndum sambandsríkisins.
Hlutfallskosningar voru fyrst lögleiddar i kantónunni Tessin 1890, og eru
nú lögleiddar í þeim flestum. Sumar þessar kantónur eru ekki víðlendari en það,
að ennþá koma allir borgarar saman á einn stað, að fornum sið, og skera úr
málum með atkvæðagreiðslu.
Langar deilur stóðu um tilhögun kosninga lil sambandsþingsins, þar til
hlutfallskosningar voru lögleiddar með þjóðaratkvæði 1918. Þingið hafði
ekki fengizt til að samþykkja þær, en við þjóðaratkvæðagreiðsluna voru þær
samþykktar með 299550 atkv. gegn 149055 atkv., og samkvæmt ákvæðum í
stjórnarskránni nægði þetta til þess að gefa ákvæðinu um hlutfallskosningar
stjórnskipulegt gildi. Kosinn er 1 þingmaður fyrir hverja 20000 íbúa, og þingmannatalan endurskoðuð samkvæmt almennu manntali hvert 10. ár. Kosningarréttur er bundinn við 20 ára aldur, en að öðru leyti ræður hver kantóna sjálf
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löggjöfinni um skilyrði fyrir kosningarrétti. Engin kantóna hefir ennþá fengizt
til að veita konum kosningarrétt, og taka þær því ekki heldur þátt í kosningum
til sambandsþingsins.
Stjórnarskipun Svisslands er í mörgum grundvallaratriðum fráhrugðin tilhögun annara landa, enda algerlega vaxin upp heima fvrir úr sérstökum staðháttum þessara smáu sambandsríkja, kantónanna, og þvkir ekki ástæða til að
greina nánar frá því hér.
6. Þýzka ríkið. Þar eru lögleiddar hlutfallskosningar með óákveðinni þingmannatölu, þannig að hver flokkur fær einn þingmann fyrir hver 60000 atkvæði,
sem flokknum hafa lilotnazt við kosningar. Er landinu í þessu skyni fvrst skipt
i kjördæmi. En svo eru kjördæmin flokkuð í kjördæmabandalög, og innan hvers
handalags eru aftur talin saman þau atkvæði, sem flokkarnir hafa afgangs úr
hverju kjördæmi, eftir að hafa fengið þar einn þingmann fyrir hver 60000 atkv.
Afgangarnir úr hinum einstöku kjördæmum eru lagðir saman, og fá þá flokkarnir enn þingmann fyrir hver 60000 atkv. úr þeim samtölum. Loks getur hver
flokkur haft í kjöri ríkislista, og þá koma þar saman afgangsatkvæðin úr kjördæmasamböndunum, og er enn úthlutað þingsæti fvrir hver 60000 atkvæði,
svo og fvrir síðasta afganginn, ef hann nemur fullum helmingi þeirrar tölu.
Þannig er allt skipulagið byggt á þeim grundvelli, að flokkarnir fái þingsæti í
sem fyllstu samræmi við atkvæðamagn, sem hverjum þeirra hefir hlotnazt við
almennar kosningar. Samskonar tilhögun hlutfallskosninga hefir verið tekin upp
í mörgum þýzku sérríkjunum.
Hér eru helztu stjórnarskrárákvæðin um þetta úr þýzka rikinu og tveim
stærstu sérríkjunum:
a. Þýzkaríkið, áður keisaradæmi, gert að lýðveldi 1918. Stjórnarskráin
sett 1919.
1. gr. Þýzka ríkið er lýðveldi. Allt vald í ríkismálefnum á uppruna
sinn hjá þjóðinni.
20. gr. Rikisþingið er skipað fulltrúum liinnar þýzku þjóðar.
21. gr. Ríkisþingmenn eru fúlltrúar þjóðarinnar i heild. Þeir eiga að
fara eingöngu eftir samvizku sinni, en eru ekki bundnir af neinu umboði.
22. gr. Ríkisþingmenn skal kjósa með almennum, beinum, jöfnum og
leynilegum kosningarrétti allra karla og kvenna eldri en 20 ára á grundvelli
hlutfallslegrar fulltrúatölu. Kjördagurinn skal vera sunnudagur eða almennur fridagur.
Nánari ákvæði skal setja í kosningalögum ríkisins.
23. gr. Ríkisþingið er kosið til 4 ára.........
b. B a j e r n . Stjórnarskrá 1919.
2. gr. Allt vald á uppruna sinn lijá þjóðinni í heild.........
26. gr. I. Þingið er kosið með almennum, jöfnum, levnilegum og
beinum kosningarrétti á grundvelli hlutfallslegrar fulltrúatölu.
c. Prússland. Stjórnarskrá frá 1919—20.
2. gr. Þjóðin i heild sinni er handhafi hins opinbera valds.
9. gr. 1) Þingið er skipað fulltrúum prússnesku þjóðarinnar. Þingmennirnir eru fulltrúar þjóðarinnar í heild, og eru kosnir af henni eftir
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grundvallarreglum lilutfallskosninga. — 2) Kjörgengir eru kjósendur fullra
25 ára.
10. gr. Þingmenn greiða atkvæði i fullu frjálsræði, samkvæmt samvizku sinni og án tillits til annars en almenningshagsmuna. Þeir eru ekki
bundnir af neinu umboði eða fyrirmælum.
7. Austurríki. Þar eru hlutfallskosningar til þjóðþingsins fyrirskipaðar
i stjórnarskránni, og eru fleirmenningskjördæmi með nokkrum uppbótarsætum,
sem er úthlutað milli flokkanna til jöfnunar á þvi misræmi, sem afgangsatkvæði
eða umframatkvæði i kjördæmunum valda. Stjórnarskrárákvæðin eru þessi
(stjórnarskrá frá 1920, endurskoðuð 1925 og 1929):
1. gr. Austurriki er þjóðveldi á lýðræðisgrundvelli. Rétturinn á uppsprettu
sina hjá þjóðinni.
26. gr. Þjóðþingið er kosið af þjóðinni í lieild á grundvelli jafns, heins,
levnilegs og persónulegs kosningarréttar karla og kvenna, sem eru fulls 21 árs,
og eftir grundvallarreglum hlutfallskosninga.
8. Tékkoslouakía. Þar fyrirskipar stjórnarskráin hlutfallskosningar til
beggja þingdeilda. Kosið er í fleirmenningskjördæmum, með 6 til 45 þingsætum
i hverju. 1 fvrstu kosningu er enginn kjörinn nema hann hafi fengið fulla hlutfallstölu í sínu kjördæmi, þ. e. fulla tölu greiddra atkvæða, deilda með þingmannatölu kjördæmisins. Átta dögum eftir þessa fyrstu kosningu kemur landskjörstjórn saman til þess að skipa i sæti þau, sem enn eru ófyllt, og leggja
flokkarnir þá fram lista yfir þá af frambjóðendum úr kjördæmunum, sem hafa
ekki náð kosningu, en þeir vilja að komi til greina. Eru þá lögð saman afgangsatkvæði flokkanna úr kjördæmunum og þingsætum úthlutað til flokkanna eftir
atkvæðamagni og reglu, sem er dálítið frábrugðin d’Hondts aðferð. Helztu
stjórnarskrárákvæðin eru þessi (frá 1920):
1. gr. Allt vald er runnið frá þjóðinni. Stjórnarskráin kveður á um,
hvaða stofnunum hin fullvalda þjóð felur lagasetningu, framkvæmdarstjórn
og dómsvald. Hún kveður einnig á um það, hvaða takmörk þessum stofnunum
eru sett til tryggingar því, að þær gangi ekki á það frelsi, sem borgurunum
er tryggt með stjórnarskránni.
6. gr. Löggjafarvaldið fvrir landsvæði hins tékkoslovakiska lýðveldis
í heild er í höndum þjóðþingsins, sem skiptist i tvær deildir: Fulltrúadeild og
öldungadeild. ...
8. gr. 1 fulltrúadeildinni eiga sæti 300 fulltrúar, kjörnir að viðhöfðum almennum, jöfnum, beinum og levnilegum kosningum og samkvæmt grundvallarreglum hlutfallskosninga. Kosningarnar fara frarn á sunnudegi.
9. gr. Kosningarrétt til fulltrúadeildarinnar eiga allir tékkoslovakiskir
borgarar, karlar sem konur, fulls 21 árs, sem fullnægja öðrum ákvæðum laga
um kosningar til fulltrúadeildarinnar.
13 gr. 1 öldungadeildinni eiga sæti 150 þingmenn, kjörnir að viðhöfðum
almennum, jöfnum, beinum og leynilegum kosningum og samkvæmt grundvallarreglum hlutfallskosninga. Kosningarnar fara fram á sunnudegi.
14. gr. Kosningarrétt til öldungadeildarinnar hafa allir tékkoslovakiskir
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borgarar, karlar sem konur, fullra 26 ára að aldri, sem fullnægja öðrum ákvæðum laga um skipun og tilhögun öldungadeildarinnar.
9. Pólland. Stjórnarskrá frá 17. marz 1921, endurskoðuð 1926.
2. gr. Ríkisvaldið í lýðveldinu Póllandi tilheyrir þjóðinni. Þetta vald er
að því er löggjöf snertir falið þjóðþinginu og öldungaráðinu til meðferðar, að
því er framkvæmdarstjórn snertir forseta lýðveldisins og ábyrgum ráðherrum,
að því er dómsvaldið snertir óliáðum dómstólum.
10. gr. Frumkvæðisréttur að löggjöf er hjá stjórninni og þjóðþínginu.
Tillögur og uppástungur um lög, sem hafa i för með sér útgjöld úr ríkissjóði,
eiga að gera grein fyrir tilgangi þessara útgjalda og á hvern hátt tekna verði
aflað til þeirra.
11. gr. Fulltrúar til þjóðþingsins eru kosnir til 5 ára frá þingsetningardegi að telja. Kosningarrétturinn er almennur og jafn og kosningin leynileg og
bein og hlutbundin.
15. gr. Sýslunarmenn framkvæmdarstjórnarinnar, fjármála eða dómsmála, eru ekki kjörgengir í þeim kjördæmum, þar sem þeir rækja embættisstörf sin. Þetta ákvæði nær ekki til embættismanna í stjórnarráðunum.
17. gr. Sérhver þingmaður, sem skipaður verður í sýslan (starf), sem
launað er af ríkinu, aðra en ráðherrastöðu, ríkisritarastöðu eða prófessorsstöðu við hinar æðstu menntastofnanir, missir umboð sitt.
18. gr. Reglur um kosningar til þjóðþingsins skulu settar með lögum.
19. gr. Þjóðþingið staðfestir gildi kosninganna. Hæstiréttur sker úr um
gildi kosninga, sem vefengdar eru.
10. Rúmenía. Stjórnarskrá frá 1923.
1. gr. Konungsríkið Rúmenia er eitt og óskiptilegt þjóðríki.
33. gr. Allt ríkisvaldið er runnið frá þjóðinni, sem lætur framkvæma það
i umboði sínu eftir grundvallarreglum og ákvæðum þessarar stjórnarskrár.
34. gr. Löggjafarvaldið er í höndum konungsins og þjóðþingsins sameiginlega.
42. gr. Þingmenn þjóðþingsins eru umboðsmenn þjóðarinnar.
64. gr. Fulltrúadeild þingsins er skipuð fulltrúum, kosnum af fullveðja
rúmenskum borgurum með almennum, jöfnum kosningarrétti, beinum skyldukosningum, leynilegum og hlutbundnum.
65. gr. Kosning fulltrúanna fer fram í kjördæmum, sem mega ekki vera
stærri en eitt fylki hvert.
11. Grikkland. Stjórnarskrá 2. júní 1927.
2. gr. Grikkland er lýðveldi. Allt vald á uppruna sinn hjá þjóðinni og er
framkvæmt fvrir hennar hönd og á þann hátt, sem stjórnarskráin lætur um
mælt.
3. gr. Löggjafarvaldið er í höndum fulltrúaþingsins og öldungaráðsins.
28. gr. Rétt til frumkvæðis að lagasetningu hefir stjórnin, fulltrúaþingið
og öldungaráðið.
29. gr. Sérhverju lagafrumvarpi, sem stjórnin leggur fram og fer fram á
útgjöld eða skerðingu á tekjum samkvæmt fjárlögum, skal fylgja greinargerð,
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er sýni fram á, hvernig hallinn verði jafnaður, undirrituð af hlutaðeigandi
ráðherra og af fjármálaráðherranum.
Hvorki fulltrúaþingið né öldungaráðið getur gert neina uppástungu, sem
fer fram á aukningu útgjalda með fjárveitingu eða lífevri eða á annan hátt til
hagsmuna fvrir neinn einstakling.
36. gr. Fulltrúaþingið er skipað fulltrúum, sem kosnir eru, eftir þvi sem
lögin mæla fvrir, af borgurum þeim, sem kosningarrétt hafa, með beinum, almennum og leynilegum kosningum. Kosningar til fulltrúaþingsins fara fram
samtímis um land allt.
Þingmannatala hvers kjördæmis skal ákveðin með lögum, í réttu hlutfalJi
við fólksfjöldann. Eigi má tala fulltrúa vera lægri en 200 og eigi hærri en 250. . .
37. gr. Þingmennirnir eru fulltrúar þjóðarinnar allrar og ekki aðeins
þess kjördæmis, sem kýs þá.
72. Irska fríríkið. Stjórnarskrá frá 1922.
1. gr. Irska fríríkið er meðlimur þess þjóðahóps, sem skipar Hið brezka
þjóðasamfélag (British Commonwealth of Nations), með jöfnum réttinduin
við aðra meðlimi.
2. gr. Allt rikisvald og löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald á
írlandi hefir uppsprettu sína hjá hinni írsku þjóð og er falið til meðferðar
stjórnarvöldum þeim, er sett eru á stofn með þessari stjórnarskrá, samkvæmt
reglum hennar.
12. gr. Þjóðþingið ásamt með konunginum hefir á hendi löggjafarvaldið.
Þjóðþingið skiptist í tvær deildir, fulltrúadeildina (Dail Eireann) og öldungadeildina (Seanad Eireann). Þjóðþingið eitt hefir rétt til lagasetningar til
trvggingar friði, reglu og góðri stjórn i hinu írska friríki.
14. gr. Kosningarrétt til fulltrúadeildarinnar og atkvæðisrétt við þjóðaratkvæðagreiðslur hafa allir borgarar írska friríkisins, karlar sem konur, 21
árs að aldri, sem uppfvlla skilvrði kosningalaganna. Kosningarrétt til öldungadeildarinnar hafa allir borgarar irska frírikisins, karlar sem konur, þrjátíu ára
að aldri, sem uppfvlla skilvrði gildandi kosningalaga. Sérhver kjósandi hefir
aðeins eitt atkvæði. Atkvæðagreiðslan er levnileg. Hvernig og hvar kosningarréttarins skuli nevtt, verður ákveðið með lögum.
Aths. Samkvæmt kosningalögunum er beitt hlutfallskosningum, sjá t. d.
Berlin: Forfatningsudviklingen i forsk. fremmede Lande, Khöfn 1931, bls. 49.
13. Lettland. Stjórnarskrá frá 1922.
1. gr. Lettland er óháð þjóðveldi á lýðræðisgrundvelli.
2. gr. Bikisvaldið er eign þjóðarinnar.
5. gr. Þjóðþingið (Saeima) er skipað 100 fulltrúum fvrir þjóðina.
6. gr. Kosningarrétturinn til þjóðþingsins er almennur og jafn og kosið
beinum, levnilögum hlutfallskosningum.
7. gr. Sérhvert kjördæmi skal kjósa fulltrúatölu í réttu hlutfalli við tölu
kjósenda í kjördæminu.
8. gr. Kosningarrétt eiga lettneskir borgarar, karlar sem konur, með óskertum borgaralegum réttindum og fulls 21 árs að aldri á fvrsta kjördegi.
74. Lithauen. Stjórnarskrá frá 15. mai 1928.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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1. gr. Ríkið Lithauen er óháð þjóðveldi á lýðræðisgrundvelli. Fullræðisvald ríkisins tilhevrir þjóðinni.
2. gr. Framkvæmd ríkisvaldsins er í höndum þjóðþingsins (Seimas),
stjórnarinnar og dómstólanna.
24. gr. Þjóðþingið er skipað fulltrúum þjóðarinnar. Tala fulltrúanna er
ákveðin með lögum.
25. gr. Fulltrúarnir eru kosnir með almennum og jöfnum kosningarrétti,
beinum og levnilegum kosningum eftir tilhögun hlutfallskosninga. Um framkvæmd kosninga og reglur fvrir þeim skal ákveðið með lögum.
26. gr. Kosningarrétt til þjóðþingsins hafa lithauiskir borgarar, karlar
og konur, sem njóta óskertra borgaralegra réttinda og eru að minnsta kosti 24
ára að aldri. Kjörgengir eru þeir, sem eru að minnsta kosti 30 ára.
15. Eistland. Stjórnarskrá 15. júni 1920.
1. gr. Eistland er óháð lýðveldi, og er ríkisvaldið í höndum þjóðarinnar.
35. gr. Þjóðþingið framkvæmir löggjafarvaldið í umboði þjóðarinnar.
36. gr. Þjóðþingið er skipað 100 þingmönnum, kosnum á grundvelli
hlutfallskosnirtga, að viðhöfðum almennum, jöfnum, beinum og levnilegum
kosningum.
Þjóðþingið hefir rétt til að fjölga þingmönnum, en lög, sem ákveða slíka
f jölgun, geta ekki komið til framkvæmda fvrr en við næstu kosningar til þjóðþingsins þar á eftir.
•
Með sérstökum lögum skal skipa nánar fvrir um kosningar til þjóðþingsins.
16. Finnland. Stjórnarskrá Finnlands er, að því er snertir ákvæðin um
löggjafarþingið, aðgreind í tvenn stjórnskipulög, eftir sænskri fyrirmynd. Hin
almenna og eiginlega stjórnarskrá (Regeringsformen) liefir aðeins örfá ákvæði,
er snerta þingið, en vísar í „Riksdagsordningen“, sem er lög um skipun og starf
þingsins og hefir grundvallarlagagildi. Loks er þar eins og í öðrum löndum ákveðið með einfölduirt lögum um kjördæmaskiptingu og tilhögun kosninga í
einstökum atriðum.
Hlutfallskosningar hafa verið í lögum i Finnlandi siðan 1906. Þingið er
skipað 200 þingmönnum, sem kosnir eru í 15 fleirmenningskjördæmum (að
jneðaltali um 13 í hverju), en þess utan er eitt einmenningskjördæmi, Lappinörk.
Helztu stjórnarskrárákvæðin eru þessi:
a) „Regeringsformen“.
1. gr. Finnland er fullvalda lýðveldi, og er stjórnarskipun þess ákveðin með þessari stjórnarskrá og öðrum grundvallarlögum.
2. gr. Ríkisvaldið er í Finnlandi i höndum þjóðarinnar, og fer þjóðþingið með umboð hennar. ...
b) „Riksdagsordningen".
1. gr. Ríkisþingið fer ineð umboð finnsku þjóðarinnar.
2. gr. Ríkisþingið er ein málstofa, skipuð 200 ríkisþingsmönnum.
3. gr. Kosningar ríkisþingsmanna fara fram hvert þriðja ár samtímis uin allt land. ...
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4. gr. Rikisþingsmenn eru kosnir beinuni, lilutbundnum kosningum;
við þessar kosningar skal landinu skipt í 12 kjördæmi hið fæsta og eigi í
fleiri en 18.
Þar, sem staðliættir leyfa eigi hlutfallskosningar, má þó. auk nefndrar kjördæmatölu, mvnda einstöku kjördæmi til þess að kjósa einn þingmann aðeins.
Við kosninguna hafa allir kjósendur jafnan kosningarrétt.
Eigi má kjósandi láta annan nevta kosningarréttar í umboði sinu.
Xánari ákvæði um kjördæmin og um það, hvenær kosning fari fram,
og um tilhögun kosninga eru sett með sérstökum lögum.
7. gr. Kjörgengur til ríkisþingsins er liver sá, sem kosningarrétt
hefir, án tillits til þess, hvar hann er búsettur.
Hinn 18. nóv. 1930 var lögleiddur viðauki við þessa grein, sem sviptir
kommúnista kjörgengi. Viðbótarákvæðið hljóðar svo:
„Sá er þó ekki kjörgengur, sem er í einhverju því félagi, félagsskap
eða samtökum, sem vinnur að því að kollvarpa með valdi stjórnarskipun
Finnlands. eða miðar að því að fremja eða stvðja beinlínis eða óbeinlínis
slíkt athæfi, eða sem á síðastliðnum þrem árum hefir stutt slík samtök
eða á annan hátt stuðlað að starfsemi með slíkum tilgangi“.
17. Sviþjóö.r) Þar er neðri málstofan skipuð 230 þingmönnum, sem kosnir eru hlutbundnum kosningum í 28 kjördæmum, og þingmannatölunni jafnað niður á kjördæmin 4. hvert ár, fvrir reglulegar kosningar, i réttu hlutfalli
við fólksfjölda. Efri málstofan er skipuð 150 þingmönnum, og eru þeir kosnir
hlutfallskosningum af kjörmönnum, en það eru fulltrúarnir á „landsþingunum“ og kosnir kjörmenn i stóru kaupstöðunum. Kosningar allra þessara kjörmanna fara fram eftir hlutfallsreglum.
Eitt hið einkennilegasta við kosningatilhögun Svia er það, að framboð
þarf engin. Kjósendur koma sjálfir með kjörseðla sina á kjörstaðinn og láta þá
þar í umslög, sem kjörstjórn leggur til. Það er borgaraleg skylda að taka við
kosningu.
Kjördæmaskiptingin er ákveðin með einföldum lögum.
Hlutfallskosningar voru lögleiddar í Svíþjóð 1909. Ákvæðin um þær
eru, að því er löggjafarvaldið snertir, í „Riksdagsordningen“, sem hefir grundvallarlagagildi, og hljóða svo um neðri málstofuna:
18. gr. Til neðri málstofunnar er kosið beinum kosningum, og hlutbundnum þá er tvo eða fleiri þingmenn skal kjósa. Við kosningar þessar hafa
allir kjósendur jafnan kosningarrétt.
Nánari ákvæði um kosninguna eru sett í kosningalögum.
18. Noregur. Þar er „Stórþingið" skipað 150 þingmönnum, sem kosnir
eru allir i einu lagi hlutfallskosningum í 29 kjördæmum. Þar af eru 18 sveitakjördæmi og kjósa 100 þingmenn, en 11 kaupstaðakjördæmi og kjósa 50 þingmenn.
1) l'm kosningatilhögun Svía, Xorðnianna og Ilana verð ég nijög stuttorður og visa til
fvllri ritgerðar uin það efni („Kosningatilhögun frændþjóðanna") i síðasta hefti tímaritsins
„Stefnis" 1931.
Höf.
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Grundvallarlög' Norðmanna eru sérkennileg að því leyti, að í þeim eru
ákvæði um kjördæmaskiptingu, en í öllum öðrum löndum, sem ég hefi kynnt
mér, er kjördæmaskipting ákveðin með einföldum löguin. Hér að lútandi
grundvallarlagaákvæði Norðmanna hafa mjög oft tekið brevtingum.
Sérstaklega einkennileg er hin svonefnda „bændagrein“ í þessum grundvallarlöguin, nú 57. gr. 2. málsgr. Var ákvæðið upphaflega sett inn til þess að
tryggja rétt kanpstaðanna til áhrifa á skipun þingsins, og sainkvæmt henni
hafa kaupstaðirnir ennþá nokkru meiri áhrif en þeim ber eftir fólksfjölda.
Merkustu stjórnarskrárákvæðin eru þessi:
49. gr. Þjóðin lætur Stórþingið framkvæma löggjafarvaldið fvrir sig. Það
greinist í 2 deildir, Lögþing og Óðalsþing.
57. gr. Tala stórþingsmanna þeirra. er kjósa her, skal vera 150. Fulltrúatala sveitahéraðanna skal ávallt standa i hlutfalli við fulltrúatölu kaupstaðanna
sem tveir á móti einum.
58. gr. Telur upp kjördæmin og þingmannatölu hvers þeirra.
59. gr. Síðasta málsgr.: Kosningarnar fara fram sem hlutfallskosningar.
Reglur um þetta og um tilhögun kosninganna að öðru leyti skal setja með lögum, þó svo, að gætt sé ákvæða grundvallarlaganna um þetta.
Talsverð óánægja hefir verið í Noregi með ýms af þessum ákvæðum, þar
á meðal það, að kaupstaðirnir fá ekki að kjósa þingmenn hver með sinu umhverfi, heldur eru þeir hópaðir saman í kjördæmi fyrir sig, oft fjarlægir kaupstaðir saman, einatt keppinautar með andstæða hagsmuni og mjög misjafnlega
stórir, sem leiðir til þess, að allir flokkar setja mann úr stærsta kaupstaðnum
efstan á framboðslista sinn, og getur það leitt til þess, að allir fulltrúar kjördæmisins verði þar búsettir.
Hlutfallskosningarnar voru lögleiddar í Noregi 1919.
19. Danmörk. Þar voru fyrst lögleiddar hlutfallskosningar i sambandi við
einmenningskjördæmi, með takmarkaðri tölu upphótarsæta, árið 1915, og kosið
eftir þessari aðferð 1918. Arið 1920 voru svo lögleiddar hlutfailskosningar í fleirmenningskjördæinum með nokkrum uppbótarsætum, en hinum gömlu einmenningskjördæmum þó haldið sem framboðsumdæmum, og stendur sú tilhögun enn.
Grundvallarlagaákvæði Danmerkur um þetta ldjóðar svo:
32. gr. Þingmannatala Fólksþingsins skal ákveðin í kosningalögunum, en
má ekki fara fram úr 152.
Til þess að trvggja hinum mismunandi skoðunum meðal kjósendanna
hlutfallslega jafna fulltrúatölu skal í kosningalögum ákveða um kosningaraðferðina og setja nánari reglur um framkvæmd kosninganna, þar á meðal hvort
hlutfallskosningar skuli notaðar, annaðhvort í sambandi við kosningar i einmenningskjördæmum eða án þess.
Við kjördæmaskiptinguna skal auk íbúatölu hafa hliðsjón af kiósendatölu og þéttbýli.
Að öðru levti vísa ég til sjálfs nefndarálitsins og áðurnefndrar ritgerðar
um kosningatilhögun í Danmörku.
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Af þessum 19 ríkjuin í Norðurálfunni, seni hér hafa verið talin, eru lilutfallskosningar til löggjafarþingsins, eða að minnsta kosti til fulltrúamálstofunnar í löggjafarþinginu, lögleiddar í 17, en ein 2 búa ennþá við meirihlutakosningu eða flestra-atkvæða-kosningu í einmenningskjördæmum. Hlutfallskosningarnar hafa rutt sér til rúms frá 1899, er þær voru lögleiddar í Belgíu, og
allt til þessa tíma. Ekkert lýðstjórnarríki liefir ennþá horfið frá lilutfallskosningum aftur, eftir að liafa lögleitt þær, og engar deilur standa í þeim löndum
um grundvallartilhögun kosninganna, svo ég viti, lieldur aðeius um minni háttar
atriði. Aftur standa enn stöðugar deilur um kosningatilhögun í þeim tveim ríkjum, Frakklandi og Englandi, sem hafa ekki ennþá lögleitt hlutfallskosningar.
Af þessum 17 ríkjum munu 1-1 hafa beinlinis tekið ákvæðið um hlutfallskosningar upp í stjórnskipulög sín. Eitt ríki (Danmörk) hefir grundvallarlagaákvæði, sem með almennari orðum tryggir hið sama sem hlutfallskosningunum er ætlað að trvggja. I tveim ríkjum (írlandi og Grikklandi) segja stjórnarskrárnar ekkert um þetta beinlinis, en þar eru hlutfallskosningar ákveðnar með
kosningalögum.
í engri stjórnarskrá innan þessara 19 ríkja finnst neitt ákvæði, sem bannar
hlutfallskosningar á fulltrúaþinginu eða nokkrum hluta þess, eða fyrirskipar þar
aðra kosningaraðferð. Núgildandi stjórnarskrá Islands er ein um slík ákvæði, þar
sem hún bannar hlutfallskosningar á miklum meiri hluta alþingismanna, sem
stendur 32, og það þótt 12 þeirra séu kosnir í tvímenningskjördæmum.
Brevting sú á stjórnarskrá Islands, sem samþykkt var við 2. umr. í efri
deild Alþingis á vetrarþinginu 1931, fór í þessu efni ekki lengra en það, að nema
burt úr stjórnarskránni það bann gegn hlutfallskosningum, sem þar er nú, nema
burt ákvæði, sem er til hindrunar réttri skipun þingsins, oy er eins dæmi í
stjórnarskrám týðræðisríkja í Norðurálfunni, og líklega þó leitað sé um allan
heim.
Þessari framúrskarandi hóflegu ákvörðun efri deildar var svo svarað með
þeirri fautalegustu misbeitingu ráðherravalds í konungsskjóli, sem dæmi eru
til í 1000 ára sögu þessarar virðulegu stofnunar, Alþingis. Ég hefi með ritgerð
þessari m. a. viljað sýna fram á, að sök Alþingis var þarna engin, — öll sökin
er hinumegin.
En liitt er sjálfgefið, að eftir aðfarirnar 14. apríl 1931 getur Alþingi ekki,
ef það vill lialda áfram að vera rétt fulltrúasamkoma þjóðarinnar, látið sér
nægja að nema úr stjórnarskránni þau ákvæði, sem þar eru nú til beinnar hindrunar fyrir því, að Alþingi verði hlutfallslega rétt mynd af skoðunum og vilja
kjósendanna í landinu, heldur verður krafan nú að vera sú, að í stjórnarskrána
verði sett bein ákvæði þessu til trvggingar, í samræmi við það, er tíðkast í stjórnarskrám lýðfrjálsra landa.
I febrúar 1932.
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Nd.

38. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag kauptúna og
sjávarþorpa.
Flutningsmaður: Magnús Jónsson.
1- gr.
Aftan við 13. gr. komi ný setning, svolátandi:
Nú hefir skipulagsuppdráttur ekki hlotið staðfestingu stjórnarráðs áður
tvö ár séu liðin frá framlagningu, og er hann eigi lengur bindandi.
2. gr.

Siðari málsliður 28. gr. verði þannig:
Skaðabætur skal greiða jafnskjótt sem aðili sannar eða gerir sennilegt,
að skipulagsbrevting sú, er bætur skal gjalda fyrir, valdi honum tjóni eða óliagræði, enda þótt hún sé ekki komin til framkvæmdar.
Greinargerð.
Frumvarp svipað þessu liefir legið fyrir undanförnum þingum, en ekki
náð afgreiðslu. A sumarþinginu mælti allsherjarnefnd neðri deildar með frumvarpinu einróma með einni brevtingu, og er hún tekin upp í þetta frumvarp.
Frumvarpið miðar að því að bæta úr augljósu misrétti, og er vonandi, að Alþingi láti ekki lengur dragast að færa það í lag. Vísast að öðru leyti til greinargerðar frumvarpsins frá sumarþinginu, þskj. 83.

Nd.

39. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis.
Flutningsmaður: Magnús Jónsson.
1- gr.
A eftir „5) sjávarútvegsnefnd“ í 16. gr. laga nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, kemur: 6) iðnaðarnefnd.
2. gr.
Tölurnar „6)“ og „7)“ verða 7) og 8).
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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Greinargerð.
Frumvarp samliljóða þessu var flutt á Alþingi siðastliðið sumar og fylgdi
því þá svo látandi greinargerð:
„Iðnaður er að aukast nokkuð liér á landi, og þyrfti þó betur að verða.
Til þess að möguleikar verði fvrir þvi, þarf að taka viturlega og af þekkingu á
málefnum iðnaðarins. Flest slík mál eru svo sérstaks eðlis, að óheppilegt virðist
að þurfa að vísa þeim málum til nefnda, sem í raun og veru eru skipaðar með
önnur mál í huga“.
Af iðnaði telst nú til, að um fimmti partur þjóðarinnar lifi, og er þar
því um atvinnugrein að ræða, sem er að verða hliðstæð landbúnaði og
sjávarútvegi.

Nd.

40. Frumvarp

til laga um prestakallasjóð.
Flutningsmaður: Magnús Jónsson.
1- gr.
Þegar prestakall er prestslaust, svo að eigi kemur til greiðslu embættislauna eða hluta þeirra, skal fjárhæð sú, sem sparast, miðað við byrjunarlaun
presta, renna i sérstakan sjóð, sem kirkjustjórnin varðveitir.
Sjóðurinn heitir Prestakallasjóður og skal hann geymdur i Landsbanka
íslands.
2. gr.
Fé þvi, sem Prestakallasjóði áskotnast, skal ráðstafað eftir tillögum
prestastefnu og biskups. Verði þessir aðilar sammála um fjárráðstöfun úr sjóðnum, skal sú ákvörðun vera bindandi, en að öðrum kosti sker kirkjumálaráðherra úr.
3. gr.
Fé Prestakallasjóðs skal verja til þess að bæta kirkjulegri starfsemi í
landinu upp tjón það, sem hún verður fvrir af þeim sökum, að kirkjan hefir
ekki fullskipað starfsmannalið sitt, svo sem með því að auka útvarpsguðsþjónustur, senda úrvals kennimenn um landið, efla félagslíf presta og safnaðastarf, gefa út kristileg rit o. fl.
4. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
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Greinargerð.
Frumvarp svipað þessu var borið fram á Alþingi í sumar, og fylgdi þvi
svo látandi greinargerð:
„Með embættaskipun kirkjunnar, sem ákveðin er af Alþingi, er ætlazt til
þess, að séð sé fyrir þörfum þjóðfélagsins á starfskröftum til þessarar þjónustu, og á hinn bóginn ríkissjóði gert að skvldu að greiða þá ákveðnu fjárhæð,
sem til þess þarf, að þetta starfsmannalið sé fullskipað.
Bresti á, að lið þetta sé fullskipað, er því augljóst, að lakar er séð fyrir
þörfunum en ætlazt var til, og á hinn bóginn minna greitt en gera má ráð fyrir.
Virðist þá sjálfsagt að ráðstafa þessu með einhverjum öðrum liætti, til þess að
tilgangurinn náist, og er frumvarpi þessu ætlað að benda á leið til þess.
Ef talað er um, að þetta hafi kostnað i för með sér, þá er það bvggt á
misskilningi. Kostnaður verður ekki að þvi, nema að minnsta kosti jafnmikil
fjárhæð sparist á öðrum lið sömu starfsemi. Verður þetta fremur til sparnaðar,
þvi að hér er aldrei miðað við annað en lágmarkslaun, í stað þess, að séu öll
embætti skipuð, sem enginn myndi amast við, eru einhættismennirnir á nokkru
hærri launum að meðaltali sakir aldursuppbótar.
Á hinn bóginn má jafnvel vænta, að starfsemi þessi gæti leitt til mikils
góðs, svo að kirkjunni vrði jafnvel engu minni styrkur að þvi en hinu, að hafa
öll emhættin fullskipuð“.
*

Nd.

41. Frumvarp

til laga um ríkisábyrgð á innstæðufé Útvegsbanka Islands h/f.
Flm.: Asgeir Ásgeirsson.
1- gr.
Ríkissjóður ábyrgist allt imistæðufé, sem tekið er til ávöxtunar í Útvegsbanka íslands h./f og útibúum hans, og kemur sú ábyrgð næst á eftir hlutafé og
áhættufé bankans.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Úttektir á innláns- og geymslufé Útvegsbankans valda þvi, að nauðsyn
er á, að tekin sé sérstök ábyrgð á innstæðufé því, sem bankinn ávaxtar. Verður
nánari grein gerð fvrir ástæðum í framsögu.

Pingskjal 42—43
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42. Lög

um ríkisábyrgð á innstæðufé Útvegsbanka ísiands h/f.
(Afgreidd frá Ed. 24. febr.).
1- gr.
Ríkissjóður ábvrgist allt innstæðufé, seni tekið er til ávöxtunar í Útvegsbanka íslands h/f og útibúum lians, og kemur sú ábyrgð næst á eftir hlutafé og
áhættufé bankans.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

43. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþvkktir um lokunartíma sölubúða í kaupstöðum.
Flutningsm.: Jón Baldvinsson.
1. gr.
Á eftir 2. málsgr. 2. gr. laga nr. 79, 14. nóv. 1917, komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
Enn er bæjarstjórnum heimilt að gera sainþykktir um lokunartíma sölubúða og sölustaða, þar sem innlendar vörur eða innlendur varningur er hafður
á boðstólum, t. d. konfektbúða, og um lokunartíma vinnustofa, sem hafa viðskipti við almenning, svo sem rakarastofur, þótt enginn varningur sé þar seldur.
Þá er og bæjarstjórnum heimilt að gera samþykktir um takmörkun á
vinnutíma sendisveina, er starfa bjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðarfyrirtækjum eða skrifstofum. Til að tryggja vinnutíina sendisveina má í samþykkt
meðal annars ákveða, að útsendingu á vörum, bréfaburði og innheimtu, er
sendisveinar starfa að, skuli lokið eigi síðar en einni klukkustund fyrir lokunartima. Heimilt er að ákveða vinnutíma sendisveina misjafnlega stuttan, eftir
aldri þeirra.
2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 12, 7. maí 1928, um viðauka við lög nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþvkktir uin lokunartima sölubúða i
kaupstöðum.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1932.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á vetrarþingi 1931 og fvlgdi þvi þá svolátandi
greinargerð:
„Samkvæmt lieimild í lögum frá 1917, um samþvkktir um lokunartíma
sölubúða, hafa bæjarstjórnir í kaupstöðum gert samþykktir, sem takmarka
vinnutíma verzlunarfólks. Aður voru engin lög til um þetta og ekkert þvi til
fyrirstöðu, að búðir væru opnar frá þvi kl. 6 á morgnana til kl. 12 á kvöldin,
enda þekktust þess dæmi. Má geta nærri, bvert slit það hefir verið á verzlunarfólki að hafa svo langan vinnudag, og það alveg að óþörfu, þvi verzlunin varð
eigi meiri, þótt lengi væri opin búð.
Með viðauka við þessi lög, er samþ. var á Alþingi 1928, hið svonefnda
„rakarafrv.“, sem frægt er orðið, var heimildin látin ná til sölubúða og sölustaða, þar sem innlendar vörur eru seldar, og til vinnustofa, er liafa viðskipti
við almenning, og hafa hæjarstjórnir einnig sett reglur um lokunartíma samkvæmt þessum viðauka við lögin.
Sá viðauki við lögin, sem þetta frv. felur í sér, heimilar bæjarstjórnum
að takmarka vinnutíma sendisveina. Það er sem sé alkunnugt, að þótt lokun
búða og vinnustofa sé nú ákveðin, þá losnar ekki starfsfólk verzlana að jafnaði þá þegar. Þá er venjulega mikið starf eftir; jafnvel má segja, að þá fvrst
byrji i alvöru vinnudagur sendisveinanna, enda er ekki óalgengt að sjá þá vera
að flytja vörur lieim til kaupenda fram yfir miðnætti. Hvílík ániðsla þetta er á
sendisveinum, þarf eigi að lýsa, eða óþægindi fyrir aðstandendur þeirra, að
þurfa að bíða eftir þvi fram eftir allri nóttu, að þeir komi heim frá starfi. En
þelta verður ekki lagað nema með því, að settar séu reglur um vinnutíma
þeirra. f viðbótinni við lögin, sem hér er flutt, er bæjarstjórnum heimilað að
setja í samþvkkt, að vörur frá verzlunum verði eigi sendar lieim til kaupenda
lengur dags en svo, að ein klukkustund sé til lokunartíma. Ef kaupendur vara
vissu það, að þeir fengju vörur eigi lieimsendar eftir tiltekinn tíma dagsins, þá
mundi ekki ske annað en það, að þeir gerðu innkaup í verzlunum fvrr dags en
nú er gert. Því þetta sleifarlag, sem nú er, býður þeim beinlínis upp á að draga
fram að lokunartíma kaup sin. Þvi alltaf er hægt að sima í kaupmanninn og fá
vöruna senda heim.
Er þvi meiri þörf á að setja um þetta reglur að opinberri tilhutun sem
sendisveinarnir eru algerlega varnarlausir fyrir þeirri áníðslu, sem þeir eru
ofurseldir undir þessu fyrirkomulagi.
f frv. eru ekki settar neinar ákveðnar reglur um það, hve langur skuli
vera vinnutími sendisveina; það er bæjarstjórnum ætlað að gera. En i frv. er
heimild til þess að ákveða vinnutíma i flokkum, misjafnlega langan eða stuttan,
eftir aldri sendisveinanna“.
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44. Frumvarp

til laga uin breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.
A 2. gr. vegalaga, nr. 41, 4. júní 1924, er gerð þessi breyting:
Við B.
A eftir tölulið 2 komi nýir liðir:
a. Vegur frá Hvitárbrú vestan Hafnarfjalls að Akranesi, og vegur af þeim
vegi á þjóðveginn bjá Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd.
b. Vegur frá Kláffossbrú tmi Revkholtsdal og Hálsasveit að Húsafelli.
c. Lundarrevkjadalsvegur, frá Götuási á Uxahrvggjaveg gegnt Gilstreymi.
Greinargerð.
Þær breytingar á vegalögunum, sem liér um ræðir, lágu fyrir siðasta
þingi. Brevtingarnar, sem felast í a- og b-lið, voru ásamt nokkrum öðrum
breytingum á vegalögunum samþ. í Ed. Læt ég hér með fylgja unnnæli vegamálastjóra, þau sem liann sendi samgöngumálanefnd Ed. um brevtingar á aog b-lið. Hann segir svo:
.
„Þar sem nú er sýnt, að aðalleið milli Borgarfjarðar og Reykjavíkur
mun liggja inn fvrir Hvalfjörð og að sú leið muni með tímanum fá þær umbætur, að bílfær verði einnig á vetrum, þá er eðlilegt framhald þess vegar út
með Hvalfirði norðanverðum, vestan Hafnarfjalls nálægt Hvanneyri að Hvítárbrú. Þætti mér þvi eðlilegt, að leið þessi öll, að því levti sem hún er ekki
þjóðvegur, eða frá Ferstiklu að Hvítárbrú, verði tekin i þjóðvegatölu, og væri
þá i samræmi við aðrar álniur til kauptúnanna, að tekin væri einnig i þjóðvegatölu álman af þessari aðalbraut um Skilmannalirepp út á Akranes. Er
þessi breyting öllu víðtækari en a-liður á þingskjali 72.
Með því að Kaldidalur er nú orðinn mjög fjölfarinn á sumrin, er sýsluvegurinn um Reykholtsdal orðinn alfaraleið milli landsfjórðunga, og sýnt, að
svo muni verða í framtíð. Þvkir mér því eðlilegt að taka hann i þjóðvegatölu“.
Hefi ég engu við það að bæta, sem vegamálastjóri segir um þessa 2 fyrri
liði breytingartillagnanna. Um c-liðinn er það að segja, að breytingartillaga
samhljóða honum var borin fram í Nd. á siðasta þingi, en brevtingartillögur
þær, er þar komu fram við frv., komu ekki til atkvæða.
Undanfarin ár hefir óslitið verið unnið að vegalagningu fram Lundarreykjadal. 1 fremri hluta dalsins er ruddur akvegur fram undir Gilstreymi.
Eftir er að leggja veg á nokkrum kafla um miðbik dalsins. Samkvæmt rannsókn, sem á því liefir verið gerð að tilhlutun vegamálastjórnarinnar, hefir koinið i ljós, að með tiltölulega litlum kostnaði er liægt að gera akfært yfir Uxahryggi á Kaldadalsveginn. Með því að gera þessa leið akfæra er í verulegum
mæli greitt fyrir samgöngum milli Xorður- og Vesturlands og Reykjavíkur, því
um Uxahrvggi er skemmst landleið úr Borgarfirðinum suður á bóginn.
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45. Frumvarp

til laga uni brevting á lögum nr. 7, 14. júni 1929, um tannlækningar.
Flutningsm.: Jón Jónsson.
4. gr. laganna orðist svo:
Öllum öðrum en tannlæknum eða þeim, sem tannlækningaleyfi hafa,
er óheimilt að setja gervitennur og tanngarða í menn. Þetta nær ekki til lækna,
ef þeir sanna fvrir heilhrigðisstjórninni, að þeir hafi aflað sér nægilegrar þekkingar í þessari grein. Heimilt er og dómsmáiaráðherra með samþykki landlæknis að veita mönnum, er lokið hafa tannsmiðanámi, leyfi til að setja gervitennur og tanngarða í menn í samráði við héraðslækni í þeim héruðum, sem
eru tannlæknislaus.
Greinargerð.
Samhljóða frumvarp flutti ég á vetrarþinginu í fvrra, en jiá dagaði það
uppi. Nú hefi ég borið frv. undir landlækni, og hefir hann lýst vfir því, að liann
féllist á, að það nái fram að ganga. Að öðru levti vísast til greinargerðarinnar,
er frv. fvlgdi í fvrra. (Sjá Alþt. 1931, vetrarþing, þskj. 295).

Nd.

46. Frumvarp

til laga um brevting á áfengislögum, nr. 64, 19. maí 1930.
Flutningsm.: Magnús Guðmundsson.
1- grSíðasta málsgr. 25. gr. áfengislaga, nr. 64, 19. mai 1930, og önnur ákvæði
þeirra laga, sem snerta sérstaka löggæzlumenn, eru úr gildi felld.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.

Til aukinnar löggæzlu hefir verið greitt úr rikissjóði:
1929: a) í Reykjavík ................ kr. 41974.23
b) Utan Revkjavíkur ....... — 33900.00
kr.

75874.23
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1930: a) í Revkjavík ................ kr. 52579.23
b) Utan Revkjavíkur ....... — 36800.00
'
--------- ---------kr. 89379.23
eða samtals bæði árin ...................................... kr. 165253.-16
Mestur hluti þessarar aukningar virðist gerður samkvæmt heimild þeirri
(og tilsvarandi eldri heimild), sem hér er farið fram á að nema úr gildi. Sýnist
það auðsætt, að sjálfsagt sé að firra rikissjóð þessum útgjöldum eins og nú er
komið hag hans. Kostnaður sá, sem hér ræðir um, er nýjar álögur á rikissjóð,
og er varla efi á, að heimild sú, sem hér er ráðgert að nema úr gildi, hefir
verið notuð i miklu frekara mæli en þingið ætlaðist til, enda virðist sæmilega
séð fvrir löggæzlunni með því löggæzluliði, sem að öðru leyti er í landinu. Rikissjóð munar um minna en 70—80 þús. kr. á ári, og hér er um fækkun 15—16
opinberra starfsmanna að ræða. Embætti þessi eða sýslanir hafa verið stofnuð
á 3 síðustu árum.

Ed.

47. Nefndarálit

um frv. til 1. um birting útvarpaðra veðurfregna (þskj. 22).
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin fellst á, að sú tilhögun um hirtingu útvarpaðra veðurfregna, er
frv. gerir ráð fyrir, verði á ýmsan hátt betri en það fyrirkomulag, sem nú er
gildandi um þetta efni. Leggur hún því til, að frv. verði samþvkkt.
Alþingi, 26. febr. 1932.
Ingvar Pálmason,
form. og frsm.

Nd.

Jakob Möller,
fundaskrifari.

Einar Árnason.

48. Nefndarálit

um frumvarp til laga um opinbera greinargerð starfsmanna ríkisins (þskj, 25).
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin vill mæla með því, að frumvarp þetta verði að meginstefnu til
samþykkt. En lienni virðist ekki þörf á því, að útvarpinu verði bökuð nein útgjöld með því að kosta ferðir manna til Revkjavíkur til þess að flytja erindin.
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Nægilegt virðist, ef starfsmaðurinn getur ekki orðið hér staddur útvarpinu að
kostnaðarlausu, þegar flvtja skal erindi, að hann sendi það í handriti og að
útvarpsráðið feli einhverjum starfsmanna sinna, sem þar til er hæfur, að flytja
það i útvarpið. Frestinn, er í 2. gr. frv. getur, til að flvtja erindi eða skila handriti, þykir nefndinni rétt að lengja i 4 vikur að minnsta kosti. Nefndin hefir
átt tal við útvarpsstjóra um þetta, og hefir hann fallizt á tillögur hennar. Samkvæmt þessu ber nefndin fram við frv. eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Fvrri málsgr. 1. gr. frv. orðist þannig:
Skylt er embættismönnum landsins og sýslunarmönnum án endurgjalds að flytja árlega eitt eða tvö erindi, eftir ákvörðun útvarpsráðs, i
útvarp ríkisins um stofnun þá eða starfsgrein, er þeir veita forstöðu. Nú
óskar aðili ekki að flvtja erindið sjálfur, eða hann getur það ekki útvarpinu eða rikissjóði að kostnaðarlausu vegna fjarvistar, og skal útvarpsráðið
þá fela einhverjum þar til hæfum starfsmanni útvarpsins að flvtja erindið.
2. 2. gr. frv. orðist svo:
Fyrir 1. október ár hvert semur útvarpsráðið skrá yfir þau erindi,
er það óskar að fá samkvæmt lögum þessum. Skvlt er útvarpsráði að tilkynna aðila með að minnsta kosti fjögurra vikna fyrirvara, hvenær erindi
skuli flytja eða hvenær handrit að erindi skuli vera komið til útvarpsráðs.
3. 3. gr. frv. falli burt, og brevtist greinatalan samkvæmt því.
Alþingi, 26. febr. 1932.
Bergur Jónsson,
Sveinbjörn Högnason,
Einar Arnórsson,
form.
fundaskr.
frsm.
Þorleifur Jónsson.
Jón Ólafsson.

Nd.

49. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um brevting á lögum nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag
kauptúna og sjávarþorpa (þskj. 38).
Flm.: Einar Arnórsson.
Við frv. bætist ný (3.) gr., svolátandi:
Nú hefir skipulagsuppdráttur verið framlagður áður en lög þessi hafa
öðlazt konungsstaðfestingu, en eigi náð staðfestingu stjórnarráðs, og fellur hann
þá úr gildi, ef hann liefir eigi verið staðfestur áður ár sé liðið frá þeim tíma.
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50. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican
Airlines Corporation levfi til loftferða á Islandi o. fl.
4

Frá samgöngumálanefnd.

1- grAtvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita Transamerican Airlines
Corporation í Cleveland, Ohio, Bandaríkjunum í Norður-Ameríku, sem i lögum þessum nefnist levfishafi, levfi til að halda uppi loftferðum milli íslands
og annara landa, svo og innanlands, til flutninga á niönnum eða vamingi
fvrir borgun, hvort heldur er með loftförum, sem levfishafi á eða hefir til afnota. Verði öðru félagi veitt einkaleyfi til flutninga á mönnum eða varningi innanlands, fellur niður réttur levfishafa til þess samtimis.
2. gr.
1 levfinu skal ákveða, að levfishafa skuli heimilt hér á landi
1. Að gera lendingarstaði fvrir loftför, einn eða fleiri, og að hann þurfi eigi
að hlíta þvi, að aðrir noti þá.
2. Að öðlast eignarrétt eða notkunarrétt vfir landi undir lendingarstaði, hús,
brvggjur, vegi eða önnur mannvirki, er nauðsvnleg kunna að vera vegna
atvinnurekstrar lians.
3. Að setja á stofn og starfrækj? stöð fvrir þráðlaust firðtal eða firðritun,
enda sé gerð, fvrirkomulag og bvlgjulengd stöðvarinnar samþvkkt af atvinnumálaráðherra. /V stöð þessari má levfishafi þó aðeins taka á móti
eða senda veðurfregnir eða skeyti, er varða flug flugvéla hans, nema leyfi
landssímastjóra komi til í hvert skipti.
3. gr.
Levfishafa skal heimilt að taka lögnámi land eða réttindi yfir landi,
svo og að Ieggja kvaðir á land, að því leyti sem nauðsynlegt kann að vera til
að koma upp mannvirkjum þeim, er ræðir um í 2. gr., enda viðurkenni atvinnumálaráðherra nauðsvnina og samþvkki lögnámið í livert skipti.
4. gr.
Loftför þau, er levfishafi hefir til afnota, mega hafa og nota áhöld til
þráðlausrar firðritunar eða firðtals, án tillits til þess, hvort islenzk loftför
njóta samsvarandi réttinda í heimalandi þeirra.
5. gr.
Leyfishafi skal vera undanþeginn tekju- og eignarskatti til ríkissjóðs
og útsvari til sveitar. Ennfremur skal hann laus við að greiða innflutningsgjöld af efni og tækjum til flugstöðvanna fvrstu 5 ár levfistimans. 1 stað fram-
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antalinna gjalda skal hann greiða árlega 5r/, af hrúttó fargjöldum og flutningsgjöldum, sem hann tekur við fvrir flutninga hérlendis til ákvörðunarstaðar innanlands eða utan. Auk þess greiði levfishafi fasteignaskatt og fasteignagjald til ríkissjóðs og héraða eða bæja af matsverði fasteigna þeirra, er liann
kann að eiga hér á landi, svo sem lög mæla fvrir á hverjum tima.
Hundraðsgjaldi af fargjöldum og flutningsgjöldum eftir þessari grein
skal skipt eftir ákvörðun atvinnumálaráðherra milli ríkissjóðs og sveitarfélaga
þeirra, er levfishafi hefir flugstöðvar í. Levfishafi skal árlega fvrir 1. marz
senda atvinnumálaráðherra skýrslu um fargjöld og flutningsgjöld, er hann
hefir tekið hér á landi undanfarið ár, svo og um fasteignir þær, er hann átti
hér í árslok. Skal skýrsla þessi gefin að viðlagðri þeirri ábyrgð, sem íslenzkir
gjaldþegnar sæta fvrir ranga eða ófullnægjandi skýrslugjöf til skattanefnda.
Verði lögleidd almenn gjöld fvrir öll loftför, sem koma við hér á landi
eða liafa hér aðsetur, svo sem vitagjöld eða annað slíkt, skal levfishafi eigi
vera þeim undanþeginn.
Hundraðsgjald það, sem grein þessi ákveður, skal óbrevtt standa fyrstu
15 ár levfistímans, og má þá brevta því með lögum og síðan á 5 ára fresti, meðan sérleyfið er í gildi.
'
ð- gr.
Levfið skal gilda í 75 ár frá dagsetningu þess að telja.
.
7. gr.
Akveða skal í leyfinu, að fvrstu 15 árin af leyfistímanum skuli engum
einstaklingi, sem á ríkisfesti í Bandaríkjunum í Norður-Ameríku eða rekur
þar atvinnu, og engu félagi eða stofnun, sem stofnsett er samkvæmt lögum
einhvers af fvlkjum Bandarikjanna eða rekur þar atvinnu, öðrum en leyfishafa, heimilt að halda uppi loftferðum milli íslands og annara landa til flutnings á mönnum eða varningi fvrir borgun.
8. gr.
Leyfishafa skal heimilt að framselja rétt sinn samkvæmt leyfinu, að
nokkru eða öllu levti, félögum. er stofnsett eru samkvæmt lögum einhvers af
fylkjum Bandaríkjanna eða Canada, enda sé levfishafi meðeigandi eða hluttakandi í því félagi.
Hætti levfishafi eða sá, er löglega er kominn i hans stað, starfrækslu, er
rikissjóði Islands áskilinn forkaupsréttur að öllum mannvirkjum leyfishafa
hér á landi, eftir mati, sem framkvæmt sé samkvæmt lögum mn framkvæmd
eignarnáms, nr. 61, 14. nóv. 1917.
,
.
9‘
t málum út af levfi þessu eða út af atvinnurekstri leyfishafa hér á landi
skal levfishafi hafa varnarþing á fslandi og lilita íslenzkum lögum. Leyfishafi
skal hafa umboðsmann búsettan hér á landi, er birta megi stefnu og svari til
saká fvrir dómi í þessum málum gegn levfishafa.
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10. gr.
Akveða má í leyfinu, að réttur leyfishafa samkvæmt því skuli fallinn
niður, liafi hann eigi komið á föstum loftferðum milli íslands og annara landa
fyrir árslok 1936.
11. gr.
Félagið skal háð ákvæðum íslenzkra laga um eftirlit með loftferðum.
12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Samgöngumálanefnd hefir í samráði við atvinnumálaráðherra tekið að
sér flutning frv. þessa, eftir ósk fulltrúa flugfélagsins Transamerican Airlines
Corporation, hr. Guðmundar Grímssonar héraðsdómara frá Rugbv í NorðurDakota, og fer hér á eftir erindi hans til nefndarinnar og skýrsla um störf, hag
og fvrirætlanir nefnds flugfélags:
Reykjavik, 24. febr. 1932.
Vegna umsóknar frá Transamerican Airlines Corporation um levfi til
að mega liafa viðkomustaði á íslandi við fyrirhugaðar flugferðir milli Randaríkjanna og Evrópu, er send hefir verið rikisstjórninni, vil ég leyfa mér að skýra
vður frá, að þetta félag hefir starfað í Randaríkjunum við flugflutning síðan 1927, og hefir á þeim tíma flutt 33000 manns og flogið um 3000000 enskar
mílur. Flugferðir félagsins hafa farið mjög vaxandi með ári hverju, svo að
það hefir nú daglegar póst- og farþega-flugferðir á milli 18 stórborga i Randaríkjunum, þar á meðal Chicago, Cleveland og Detroit. Félagið hefir og samvinnu við önnur flugfélög, og standa sömu mennirnir að þeim ölluni. Þessi
félög liafa nú póstflutning um öll Randaríkin og til Canada og Suður-Ameríku.
Veitir Randaríkjastjórn þessum félögum stvrk til póstflutninga með flugvélum, sem nú nemur 19 milljónum dollara árlega. Fastbundnar ferðir eru nú
orðið taldar áreiðanlegar og allmikið notaðar í Ameríku.
Um mörg ár hefir dr. Vilhjálmur Stefánsson haldið því fram, að flugferðir væru alveg eins færar um norðurheimskautalöndin og annarsstaðar. .
Transamerican Airlines Corporation hefir nú reynt það og aflað sér mikilla
upplýsinga því viðvikjandi; það sendi Cramer liingað. Hefir það þegar varið
yfir •$ 50000,00 til rannsókna á möguleikunum á að fljúga til Evrópu um fsland,
og hefir komizt að þeirri niðurstöðu, að það sé ekki aðeins mögulegt, heldur
eina praktiska leiðin til þess að halda uppi flugsambandi milli Evrópu og
Ameríku.
Veðurathuganir í þessu skvni hafa verið gerðar í Canada og á GrænAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþingi.
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landi í nokkur ár, og Cramer sýndi, að hægt væri að fljúga yfir jökla Grænlands. Með því að fljúga inn vfir landið, en ekki nieð ströndinni, norður yfir
Canada, og svo nokkuð norðarlega vfir Grænland, má komast hjá mestu þokunum, sem svo oft liggja með ströndum fram frá Newfoundland til Graenlands.
Aldrei þarf yfir 500 enskar mílur vfir sjó að fara, og þess vegna þarf minna af
eldsnevti og meira hægt að flvtja af pósti og flutningi. Félagið er því staðráðið
að byrja að undirbúa fastbundin flug á þessari leið, undireins og leyfi eru
fengin frá hlutaðeigandi stjórnarvöldum.
Áformað er að fljúga frá Detroit í Bandarikjunum til Kaupmannahafnar, í tíu áföngum, norður vfir Canada, vfir Hudsonsund, Baffinland, Davissund til Grænlands. Svo vfir jökulinn. Er gert ráð fvrir að hafa flughafnir báðum megin á Grænlandi og fljúga svo þaðan til Islands, Færeyja, Shetlandsevja, og þaðan yfir Noreg til Kaupmannahafnar, með grein frá Shetlandseyjum til London. Við hvern áfanga verður skipt um vélar og menn, sumstaðar
notaðar landvélar, sumstaðar sjóvélar, eftir þvi sem hentar bezt. Hver flugmaður flvgur bara sinn áfanga, til og frá. Varavélar verða við hvern áfangastað og öll tæki til viðgerðar á vélum, svo og allt til öryggis fvrir farþega og
flutning. Loftskevtastöðvar verða byggðar á hverjum áfangastað, til að hafa
stöðugt samband við flugvélarnar með veðurfregnir og leiðbeiningar á meðan
þær eru á ferðinni. Ætlunin er að fara af stað frá hverri endastöð á hverjum
degi, og búizt er við að fljúga frá Detroit til Kaupmannahafnar á 48—72
klukkutímum.
Þó að félagið búist ekki við, að þetta flug geti svarað neinum arði í mörg
ár, býst það þó við, að tekjur af póstflutningi Bandaríkjanna inuni hrökkva
fvrir gjöldum. Þess vegna er beðið um 15 ára forréttindi vfir önnur Bandarikjafélög eða Bandaríkjamenn. Félagið leggur talsvert fé í hættu í bvrjun, og þarf
því á þessum forréttindum að halda, meðal annars til fjáröflunar til að
koma þessu í framkvæmd. Ekki er neitt því til fvrirstöðu, að samskonar leyfi
megi veita Evrópuþjóðum eða Canada, ef þess er æskt.
Hayden Stone & Co., bankafélag i New York, hefir mest stutt flugfélög i
Bandaríkjunum fjárhagslega. I því félagi eru auðmennirnir Charles Hayden
og Richard F. Hovt. Þeir eru og meðeigendur í Transamerican Airlines Corporation, og sá siðarnefndi í stjórnarnefnd þess. Áður en ég fór af stað i þessa
ferð aflaði ég mér upplýsinga um þessi félög og komst að raun um, að þau eru
áreiðanleg og hafa fjármagn á hak við sig. Eru þau revnd að því að koma
áformum sinum i framkvæmd.
Vilhjálmur Stefánsson er nú ráðunautur félagsins um þessar flugferðir.
, Báðir erum við fullvissir um, að þær eru mögulegar og að félagið hefir huga
og efni til að koma þessu af stað. Vil ég því levfa mér að biðja liáttvirta samgöngumálanefnd að bera fram frumvarp til laga um leyfi handa Transamerican
Airlines Corporation til að mega reka framannefndar flugferðir, að því leyti
se,m til Islands kasta kemur.
Virðingarfyllst
Guðmundur Grím.sson.
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Nefndin ber frv. fram að stofni til eins og það kom frá hendi fulltrúa
umsækjanda, en hefir þó með breytingum á 1., 3., 5., 8. og 11. gr. einskorðað
frekar skyldur og réttindi umsækjanda.
Uin einstök ákvæði frv. geta að sjálfsögðu orðið skiptar skoðanir, svo
sem um tímalengd sérlevfis, gjaldskyldu leyfishafa, einkaleyfi hans o. fl.
Fyrirmvndir þessara ákvæða verða vart fundnar í íslenzkri löggjöf, enda eru
áformaðar framkvæmdir umsækjanda nýstárlegri, stórfelldari og fjárfrekari
en nokkur önnur samgönguhót hérlendis á undanförnum tímum.
Hugmvndin um heimsflug með millistöðvum á íslandi hefir á síðari árum legið i loftinu og keniur framkvæmd hennar því væntanlega engum á
óvart, en að svo komnu verður eigi séð eða sagt neitt um firnari afleiðingar
þess, að Island við framkvæmd þessa kemst inn í hringiðu flugferða og ef til
vill daglegra viðskipta við gervalla „kringlu heims“.
Einstakar gr. frv. telur nefndin eigi þörf að skýra, en vill þó taka það
fram út af undanþágu flugfélagsins frá opinberum gjöldum og tiltölulega lítinn hundraðshluta af tekjum þess til opinberra þarfa, að bún vill líta á það
eins og bvrjunarráðstöfun, meðan félagið brýtur isinn að starfinu, og gerir
því ráð fvrir, að hundraðsgjaldið bækki verulega, þegar komið er vfir einskorðaðan levfistíma.

Nd.

51. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 54, 7. maí 1928, um Menningarsjóð.
Flutningsm.: Magnús Guðmundsson.
1- grArin 1932 og 1933 fellur i rikissjóð helmingur þess fjár, sem ræðir um í
1. gr. laga nr. 54, 7. maí 1928, um Menningarsjóð.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Grein argerð.
Hagur ríkissjóðs er svo erfiður og útlitið um afkoniu hans svo ískyggilegt, að full ástæða er til að lilvnna seni mest að honum. Tekjur Menningarsjóðs árið 1930 voru tæpar 70 þús. kr., svo að hér er ekki uni mjög óverulega
upphæð að ræða, en vitaskuld má búast við misniunandi upphæð frá ári til
árs, svo að ekki er unnt að segja, hve mikið er liér um að ræða.
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52. Frumvarp

til laga uni hrevting á löguni nr. 35, 19. maí 1930, um fræðslumálastjórn.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.
1. gr6. gr. laganna falli niður.
2. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Kostnað, sem af barnaprófum leiðir, sbr. 18. gr. laga nr. 40, 15. júní 1926,
um fræðslu barna, skal greiða úr sveitar- eða bæjarsjóðum, enda skulu skólanefndir skipa prófdómendur.
3. gr.
8. og 9. gr. laganna falli niður.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Með frv. þessu er farið fram á, að niður séu felld ákvæði þau, er sett
voru 1930 um eftirlitsmenn með barnafræðslu i Iandinu, svo nefnda „kennsluprófasta“. Frv. þetta, ef að lögum verður, sparar ríkissjóði 15 þús. kr. á ári,
og er slíks sparnaðar full þörf á þessum tímum, enda mun litið svo á af öllum þorra almennings, að starfsemi þessara manna muni ekki koma að tilætluðum notum og því ekki skaði skeður, þótt þessi nýju embætti séu afnumin.

Ed.

53. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita þreni niönnum
skírteini til vélstjórnar á islenzkum skipum.
Flutningsin.: Bjarni Snæhjörnsson.
1- gr.
Atvinnumálaráðherra skal lieimilt að veita Guðmundi Bergmann Guðmundssvni, Magnúsi Jóni Kristóferssvni og Sigurði Kristjánssyni vélstjóraskirteini til þess að vera vélstjóri á gufuskipum og mótorskipum, sem ganga á fisk-
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veiðar, og til þess að vera í. vélstjóri á öðrum skipum með allt að 200 hestafla
vél og til þess að vera 2. vélstjóri á öllum öðrum skipum.
2. gr.
Lög' þessi koma til framkvæmda þegar er þau liafa hlotið staðfestingu
konungs.

Grei nargerð.
A vetrarþinginu 1931 var borið samskonar frumvarp fram og þetta og
varð þá að lögum. Það er eins ástatt um alla þessa menn, er hér eru greindir,
eins og þann, er þá var, Jón Þorl. Jósefsson, að þeir hafa um lengri tíma haft
á liendi vélstjórn á gufuskipum, en jafnan orðið að fá undanþágu, þar eð þeir
hafa ekki lokið prófi í vélstjóraskóla.
Guðmundur Bergm. Guðmundsson er fæddur að Setbergi við Hafnarfjörð 8. febr. 1897. Hann var kvndari 1916—1919 á b/v Víði í Hafnarfirði, en
eftir það, eða frá 1. okt. 1919 til 15. nóv. 1922, að undanskildum 1% mán., eða
samtals 3 ár, vann liann við smíðar i járnsmiðju og vélaverkstæði verzlunar
Böðvarssona í Hafnarfirði. Síðan 1923 hefir hann lengst af verið 2. vélstjóri á
íslenzkum fiskiskipum, nær 4 mán. á b/v Karlsefni, rúman mánuð á b/v Austra,
rúma 61/-; mán. á b/v Kára Sölmundarsyni, nær 2 mán. á b/v Sindra og 41%
mán. á b/v Bán, eða samtals 4 ár og 7 mánuði.
Magnús Jón Kristófersson er fæddur í Reykjavík 14. júlí 1901. Hann tók
próf í meðferð mótora á mótornámskeiði 1917 og annaðist vélgæzlu á mótorbátum eftir 1918. Var kyndari 3% mán. á gufuskipum árið 1921—25 og 3. vélstjóri á b/v Ver 1925—26 í 16 mánuði. Hann var 2. vélstjóri á b/v Eiríki rauða
1 tæpa 4 mán., og á b/v Kára Sölnmndarsyni í 9 mán. og rúman 9% mán. á b/v
Ver, eða samtals 1 ár og 10% mán., sem hann hefir verið 2. vélstjóri. Frá 5. jan.
1929 til 14. des. 1931, eða tæp 3 ár, hefir liann verið 1. vélstjóri á b/b Sæbjörg,
sem liefir 280 hestafla vél. — • I vélsmiðju Hafnarfjarðar hefir hann unnið tæpa
11 mánuði.
Sigurður Kristjánsson er fæddur að Suðurkoti í Grímsnesi 23. april 1900.
Hann var kvndari og aðstoðarvélstjóri á botnvörpungum 1921—1924 í samtals
2 ár, og á þeim árum, eða frá %, 1922 til
1923, vann liann á smiða- og vélaverkstæði verzlunar Böðvarssona i Hafnarfirði. Frá þvi árið 1924 liefir hann
verið 2. vélstjóri á b/v Agli Skallagrimssvni i rúma 2 mán., á b/v Hafstéin í
tæpa 10 mán., á b/v Ými rúman 27% mán., á b/v Þorgeiri Skorargeir í rúman
mánuð, á b/v Surprise í tæpan mán. og á b/v Maí í 11% mán., eða samtals 4 ár
og 5 mán. Auk þessa hefir hann verið 1. vélstjóri á b/b Málmey í 16% mán.
Umsækjendurnir liafa allir mjög góð meðmæli frá þeim, sem þeir hafa
unnið hjá, og þar sem þeir eru ómótmælanlega að öllu færir um vélstjórn slíka
sem 1. gr. þessa frumvarps getur, virðist fullkomlega rétt að veita þeim sama
rétt til vélstjórnar eins og þeir hafa áður haft með undanþágu samkvæmt
gildandi lögum, en undanþágan er bundin þvi skilyrði, að vöntun sé á vélstjór-
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um, sem fullnægi skilvrðum laganna um vélstjórn, og gerir þvi þessi aðstaða
þeirra það að verkum, að atvinnan verður stopul og óviss.

Nd.

54. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun barnakennara
og laun þeirra.
Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.
1- gr.
Stafliður b í 1. gr. laganna orðist sýo:
b. að liann liafi lokið kennaraprófi eða stúdentsprófi og auk þess prófi í uppeldisfræði og kennslu. Þó er fræðslumálastjórninni heimilt að veita undanþágu frá þessum ákvæðum, ef umsækjandi liefir stundað sérnám í leikfimi, teikningu, handavinnu eða matreiðslu við einhverja námsstofnun, sem
undirbýr kennaraefni í þessum greinum, og lokið þar prófi.
2. gr.

6. gr. laganna orðist svo:
Nú segir kennari lausri stöðu sinni, og ber lionum þá að tilkynna þáð
skólanefnd þess skóla, sem hann fer frá. Ef starfandi kennari sækir um aðra
kennarastöðu og er veitt hún, þá skal fræðslumálastjórnin tilkvnna það skólanefnd þess skóla, er hann starfaði áður við.

a.
b.
d.

e.
f.

3. gr.
Stafliðirnir a.—e. í 9. gr. orðist svo:
Forstöðumenn barnaskóla í kaupstöðum: 3000 kr. auk ókevpis húsnæðis,
ljóss og hita, eða jafngildis þess í peningum.
Kennarar við kaupstaðaskóla: kr. 2400.
Forstöðumenn barnaskóla utan kaupstaða: kr. 2250 auk ókeypis þriggja
lierbergja íbúðar minnst, með ljósi og liita, eða jafngildi þess í peningum.
Forstöðumenn lieimavistarskóla liafa þar að auki til afnota, án endurgjalds, minnst 2 ha. af girtu landi og ræktuðu, eða liæfu til ræktunar.
Kennarar við barnaskóla utan kaupstaða: kr. 2100.
Farkennarar og eftirlitskennarar við heimafræðslu: kr. 750, auk ókeypis
fæðis, liúsnæðis, ljóss og liita og þjónustu, þann tíma ársins, sem skólinn
stendur, eða jafngildi þess í peningum.
4. gr.

Á eftir 10. gr. komi tvær nvjar greinar:
a. 11. gr.
Kennarar, sem taldir eru i 9. gr. stafl. b. og e., fái auk þeirra launa, sem
þar eru talin, húsaleigufé, 50% af leigu eftir meðalíbúð, þrjú herbergi auk
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eldhúss, á þeim stað, sem þeir kenna. Verði ekki samkomulag um húsaleigufé þetta, skal leigan metin af þrem mönnum. Skipi hreppsnefnd eða
hæjarstjórn einn þeirra, kennarinn eða kennararnir annan, og stjórn Sambands íslenzkra barnakennara þriðja manninn, og verður úrskurði þeirra
eigi áfrýjað.
b. 12.gr. ‘
Forstöðumenn barnaskóla og kennarar skulu njóta framfærslueyris úr
ríkissjóði fyrir börn sin, sem þeir hafa á sinu eigin framfæri, 300 kr. fyrir
hvert barn umfram eitt. Giftar kennslukonur njóta þó ekki þessa framfærsluevris, enda séu menn þeirra vinnufærir.
5. gr.
11. gr. laganna verður 13. gr. og orðist svo:
Laun þau, sem talin eru í 9. gr. a. og h., greiðast að 742 hlutum úr bæjarsjóði, en 5/12 úr ríkissjóði.
Laun þau, sem talin eru i 9. gr. d. og e., greiðast að 5/12 úr sveitarsjóði,
en '/12 úr rikissjóði.
Til farkennaralauna samkvæmt f-lið 9. gr. greiðast úr sveitarsjóði 150
kr., en hitt úr ríkissjóði.
Húsaleigukostnað, húsaleigufé, fæði og önnur lilunnindi, sem kennarar
njóta eftir lögum þessum, greiðir bæjar- eða sveitarsjóður.
Verði hlutaðeigendur ekki ásáttir um hlunnindi þau, sem um ræðir í
9. gr., skal skorið úr á sama hátt og getur í 11. gr.
6. gr.
12. gr. laganna verði 14. gr. og orðist svo:
Launaviðbót eftir þjónustualdri, talin frá þeim tíma, er kennari tók við
fastri stöðu, greiðist sem hér segir:
a. Forstöðumenn og kennarar við fasta skóla kr. 200 á tveggja ára fresti, upp
að kr. 1200, og hafa þeir náð fullum launum eftir 12 ára þjónustu.
b. Farkennarar kr. 120 á tveggja ára fresti, upp að kr. 720, og hafa þeir náð
fullum launum eftir 12 ára þjónustu.
5 ár við farkennslu skulu jafngilda 3 starfsárum við fastan skóla, en
skemmri tími í hlutfalli þar við. Ef kennari við fastan skóla gerist farkennari, skal hann njóta launaviðbótar eins og hann hefði verið farkennari öli
starfsár sín.
Allar launaviðbætur eftir þjónustualdri greiðir ríkissjóður.
7. gr.
A eftir 14. gr. kemur ný grein, sem verður 15. gr., svolátandi:
Þegar samanlagður aldursárafjöldi og starfsárafjöldi kennara nemur
84 árum, skal fækka við hann kennslustundum, án þess að laun hans skerðist, um 2 stundir á viku á ári hverju í næstu 6 ár, svo að hann kenni úr þvi
18 stundir á viku.
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8. gr.
13. gr. verður 16. gr. og orðist svo:
Auk framantaldra launa njóta kennarar þeir, er laun taka eftir lögum
þessum, dýrtiðaruppbótar úr ríkissjóði eftir sömu hlutföllum og aðrir starfsmenn rikisins. Hhumindi þau, sem um ræðir í 9. gr. og 11. gr., og framfærsluevrir samkv. 12. gr. koma ekki til greina í þessu sambandi.
9. gr14. gr. verði 17. gr., en 15. gr. verði 18. gr. og orðist svo:
Öll ákvæði í lögum þessum eiga jafnt við um karla og konur, nema
annað sé sérstaklega tekið fram.
10. gr.
16. gr. verður 19. gr., og við greinina bætist: svo og' lög nr. 21 1930 og
önnur ákvæði, sem fara í bága við þessi lög.
11- gr17. gr. verður 20. gr. og orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1932, og skal fella mcginmál þeirra inn i
texta laga nr. 75, 28. nóv. 1919, og gefa þau út svo breytt.
Greinargerð.
Frv. þetta liefir verið flutt á tveim undanförnum þingum, og vísast til
greinargerðar þeirrar, sem fvlgdi því þá.

Nd.

55. Frumvarp

til laga um ríkisskattanefnd.
Frá meiri hl. fjárliagsnefndar.
1- gr.
Rikisskattanefnd skipa þrír menn og 2 varamenn, er taka sæti í nefndinni í forföllum aðalmanna i þeirri röð, er fjármálaráðherra ákveður.
2. gr.
Fjármálaráðberra skipar menn i nefndina og ákveður formann hennar.
Skulu nefndarmenn skipaðir til 6 ára þannig, að einn nefndarmaður fer frá
annaðhvert ár, í fyrstu tvö skiptin eftir blutkesti. Einn nefndarmanna skal hafa
þekkingu á landbúnaði og annar á sjávarútvegi og viðskiptum.
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3. gr.
Rikisskattanefnd liefir aðsetur i Reykjavík. Skal nefndinni ætlað rúm í
húsnæði Skattstofu Reykjavikur. Skattstjórinn í Reykjavik skal vera ráðunautur nefndarinnar og aðstoða liana að þvi leyti. sem starf iians levfir og eigi kemur í bága við endurskoðun og úrskurði nefndarinnar uni lians eigin verk.
. 4. gr.
Störf ríkisskattanefndar eru þessi:
1. Að úrskurða kærur út af úrskurðum yfirskattanefnda um álagningu tekjuog eignarskatts og útsvara. Séu kærur um tekju- og' eignarskatt ásamt öllum nauðsynlegum gögnum komnar til nefndarinnar eigi siðar en í júlílok.
Rikisskattanefnd skal hafa lagt úrskurð á kærur þessar fyrir októberlok,
og tilkynna innheimtumanni skattsins og aðilunum úrslitin tafarlaust.
Kærur um útsvör séu komnar til nefndarinnar eigi siðar en 2 mánuðum eftir dagsetningu úrskurða yfirskattanefnda.
2. Að hafa eftirlit með störfum skattanefnda, skattstjóra og vfirskattanefnda
og samræma skattaframtöl og skattaákvörðun í liinum einstöku skattaumdæmum. Skulu nefndarmenn eða þeir, er nefndin kveður til þess, ferðast
um á milli skattanefnda og yfirskattanefnda í þessu skyni, þegar ástæða
þvkir til, og yfir höfuð leiðheina um allt, er að skattaákvörðun og skattaframtali lýtur. Nefndin eða umhoðsmenn hennar skulu og yfirfara skattaskrár og framtalsskýrslur. Ríkisskattanefnd getur af eigin hvötum rannsakað hvert það atriði, er varðar framkvæmd laga um tekju- og eignarskatt, og getur í því skyni krafizt allra upplýsinga hjá skattþegnum, skattanefndum, skattstjórum og yfirskattancfndum.
Loks getur ríkisskattanefnd af sjálfsdáðum brevtt álvktunum skattanefnda, skattstjóra og yfirskattanefnda, þótt ekki hafi verið kært, en jafnan
skal hún þó gera aðilum aðvart áður en lnin breytir skattgjaldi þeirra án þess
að vfir hafi verið kært.
Úrskurður ríkisskattanefndar um' eignar- og tekjuskatt er fullnaðarúrskurður, nema um dómstótamál sé að ræða sanikvæmt gildandi löguin um
tekju- og eignarskatt. Úrskurður nefndarinnar um útsvarskæru er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.
5. gr.
Yfirskattanefndum ber að senda ríkisskattanefnd skattskrá ásamt framtalsskýrslum og skrá um eignir og tekjur framteljenda, er engan skatt greiða,
jafnskjótt og þær hafa lokið störfum.
•
6. gr.
Ríkisskattanefnd liefir sama rétt til upplýsinga frá einslaklingum og
stofnunum og skattanefndir samkvæmt gildandi lögum um tekju- og eignarskatt, og ennfremur hefir nefndin ;etið aðgang að bókum banka og sparisjóða
og annara peningastofnana fyrir sig og þá nienn. er hún felur að rannsaka
skuldir, innieignir, verðbréfaeign og annað, er lýtur að efnahag gjaldþegna.
1932. A. í 45. löggjafarjiing >.
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7. gr.
Ríkisskattanefnd skal hafa gerðabók og rita í hana úrskurði og aðrar
ákvarðanir.
8. gr.
Uin skilvrði og skvldu til setu í rikisskattanefnd, um þagnarskyldu
nefndarmanna og um þátttöku þeirra í úrskurðum, er varða þá sjálfa eða
venzlamenn þeirra, gilda sömu ákvæði og um skattanefndarmenn og yfirskattanefndarmenn samkvæmt gildandi skattalögum, og sömuleiðis um viðurlög, ef
út af er brugðið.
9. gr.
Fjármálaráðherra ákveður þóknun ríkisskattanefndar. Þóknunin, ásamt
öðruxn kostnaði við nefndina, greiðist úr rikissjóði.
10. gr.
Nánari fyrirmæli um störf nefndarinnar er fjármálaráðuneytinu heimilt
að setja með reglugerð.
11- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarpið er flutt eftir beiðni fjármálaráðherra. Fylgdu þvi eftirfarandi athugasemdir:
„Það hefir komið greinilega i ljós við athuganir, sem fram hafa farið
um það efni, að framkvæmd skattalaganna er eigi lík þvi sem skyldi víða um
land, og ennfremur, að freklega skortir á um samræmi í framkvæmd laganna
milli hinna einstöku skattaumdæma.
Það hlýtur að vera öllum ljóst, að skattþegnar landsins eiga fulla heimtingu á, að eitt sé látið yfir alla ganga i þessum efnum, hvar sem þeir búa á landinu, og hlýtur sú krafa að verða borin fram fyrir löggjafarvaldið, að það sjái
um, að sú aðstaða myndist um eftirlit i þessum málum, að fullt jafnræði ríki.
I öðrum, að minnsta kosti nálægum löndum er þessum málum svo fyrir
komið, að nefnd manna hefir lokaúrskurðarvald í skattamálum fyrir land
allt, nema um dómstólamál sé að ræða, og jafnframt eftirlit með störfum þeirra,
sem skattinn leggja á, og gætir nefndin samræmis um framkvæmd laganna
og þess, að þeim sé framfylgt.
Þykir fullvíst, að eigi fáist leiðrétting á því ástandi, sem nú ríkir, nema
sett sé á stofn hér á landi nefnd, er hefir það verkefni, sem að ofan er lýst, og
þess vegna er þetta frumvarp fram borið.
Milliþinganefnd sú í tolla- og' skattamálum, sem starfaði á siðasta kjörtímabili, var þeirrar skoðunar óskipt, að slík nefnd væri algerlega nauðsynleg,
og tók upp ákvæði um hana í frumvörp þau, er liún flutti, en þau frumvörp
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hafa enn ekki orðið að lögum. Þvkir rétt að flvtja nú sérstakt frumvarp um
þetta, þar sem álíta verður mjög brýna nauðsyn á, að þessi skipun fái framgang. Akvæðin í þessu frumvarpi um nefndina og störf hennar eru að mörgu
leyti í samræmi við þau ákvæði um hana, sem milliþinganefndin hafði sett i
sín frumvörp um sama efni.
Verður þá minnzt einstakra greina, eftir þvi sem tilefni virðist til.
Um 1. og 2. gr.
Rétt þykir að hafa nefndarmenn eigi fleiri en 3 og skipa þá til ákveðins tíma. Er vitanlega hægt að endurskipa þá nefndarmenn, sem úr eiga að
ganga, ef vel líka störf þeirra í nefndinni.
Um 3. gr.
Rétt þótti að ákveða nefndinni Skattstofu Reykjavikur sem starfsstað.
Þar eru fjölmörg gögn viðvíkjandi skattamálum, er nefndinni geta komið að
notum, og illmögulegt er ennfremur að endurskoða skattaálagninguna i Reykjavík nema í skattstofunni sjálfri. A sumrin er einnig svo rúmt i húsnæði skattstofunnar, að nefndin getur vel komizt þar fyrir án þess að nokkur bagi verði
að. Af húsnæði handa nefndinni þarf því enginn aukakostnaður að verða með
þessu móti.
Þá þykir og vel við eigandi, að skattstjórinn í Reykjavík vinni með
nefndinni lienni til aðstoðar, að þvi levti, sem það kemur eigi i bága við endurskoðun nefndarinnar á verkum hans. Þótt eigi sé tekið fram í frumvarpinu,
verður vitanlega að gera ráð fyrir því, að nefndin fái notið aðstoðar skattstofunnar við ýms störf, en hún hefir á að skipa mönnum, sem þaulvanir eru í öllum störfum, er að skattaálagningu lúta. Mundi með þvi móti verða mikill
kostnaðarléttir fyrir nefndina frá þvi, sem verða mundi, ef verkin þyrftu að
vinnast af óvönum mönnum, og það þótt vitanlega sé gert ráð fyrir, að nefndin
taki þátt í skrifstofukostnaði skattstofunnar, að réttri tiRölu við þá aðstoð,
sem hún nýtur þaðan.
Um 4. gr.
I þessari grein er mælt fyrir um starf nefndarinnar, og er það tviþætt,
annarsvegar úrskurðir þeirra málefna, sem undir hana eru borin, og hinsvegar eftirlit með störfum allra þeirra, er skattaálagningu liafa með höndum.
I lögum um útsvör frá 1926 er svo ákveðið, að æðsta úrskurðarvald um
útsvarskærur sé hjá atvinnumálaráðunevtinu, þangað til sett verði á stofn
landsyfirskattanefnd. Eigi verður um það deilt, að með landsvfirskattanefnd
er átt við stofnun þá, sem i frumvarpi þessu er nefnd ríkisskattanefnd, og er
þvi úrskurðarvaldið um útsvarskærur flutt til hennar í frumvarpi þessu. Er slík
nefnd einnig óneitanlega miklu eðlilegri aðili í málum sem þessum heldur en
atvinnumálaráðuneytið.
Þar sem sýnt þykir, að eigi muni með öðru móti fást fullt samræmi í
skattaálagningu eða fullt lag komast á framkvæmd laganna, er gert ráð fvrir
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þvi, að nefndarmenn eða umboðsmenn nefndarinnar ferðist um á milli skattanefnda til eftirlits.
Um 5. gT.
Gefur eigi tilefni til athugasemda.
Um 6. gr.
Ríkisskattanefnd liefir samkvæmt þessari grein sama aðgang að upplýsingum og aðrir, er við skattaálagningu fást, og til viðbótar aðgang að bókum banka og sparisjóða. Þykir sjálfsagt að láta ríkisskattanefnd hafa rétt til
fullkominna upplýsinga frá þessum stofnunum, og enn fyllri rétt en skattanefndir í einstökum skattaumdæmum.
l'm 7., 8., 9., 10. og 11. gr.
Greinar þessar gefa lítið tilefni til athugasemda. Fyrirmæli 8. gr. eru
liöfð með tilvisun til gildandi skattalaga, þar sem óþarft þótti að taka upp í
frumvarpið öll einstök atriði um þessi efni.
Rétt þótti að gera ráð fyrir reglugerð um störf nefndarinnar“.

Ed.

56. Frumvarp

til laga um nýjan veg milli Hafnarfjarðar og Suðurlandsbrautar.
Flutningsmaður: Bjarni Snæbjörnsson.
1. gr.
Nýjan veg skal leggja frá Hafnarfirði, vestanvert við Setbergshamar og
vestanvert við túnið á Vífilsstöðum, á Suðurlandsbraut í austanverðri Sogamýri. Byrjað skal á verkinu á næsta ári.
2. gr.
Vegur þessi skal vera þjóðvegur og skal til vegargerðarinnar árlega,
þar til vegurinn er fullgerður, verja ýí’ tekjum þeim, er ríkissjóður fær samkvæmt lögum um bifreiðaskatt, eins og þau lög eru á hverjum tíma, meðan
á vegarlagningunni stendur. Viðhald vegarins skal greiða af fé þvi, sem árlega er veitt í fjárlögum til viðlialds þjóðvegum.
Greinargerð.
Svipað frumvarp var flutt á sumarþinginu 1931, en náði ekki afgreiðslu.
Fylgdi þvi þá svo látandi greinargerð:
„Haustið 1917 var stikaður nýr vegur frá Hafnarfirði á Suðurlandsbraut á sama stað og frv. fer fram á. Var að nokkru bvrjað á vegarlagningu, en
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féll niður er ófriðnuni lauk. Vegur þessi er c. 5 kni. styttri fyrir þá, er þurfa
að fara af Suðurlandsbraut til Vífilsstaða, Hafnarfjarðar eða lengra suður á
Reykjanesskagann, móts við það að fara þá leið, er nú er bílfær. Auk þess liggur vegur sá, er nú er milli Hafnarfjarðar og' Rvikur, á mjög' óhentugum stað,
mishæðóttur og snjóþyngsli á lionum að vetrarlagi. Myndi því þessi nýi vegur
gera alla flutninga í þessa átt ódýrari en nú er, um leið og' hann yrði trvggari
samgönguleið og þyrfti minna viðhald en sá vegur, er nú er farinn“.
Tvær breytingar eru á frumvarpinu frá þvi í sumar. í fvrsta lagi er gert
ráð fyrir, að byrjað verði á verkinu þegar á næsta ári, enda er brýn nauðsyn
til að bæta bílveginn milli bæjanna og mikil þörf á atvinnubót fvrir verkamenn
bæjanna. í öðru lagi er gert ráð fyrir, að helmingi af væntanlegum bíla- og
benzínskatti verði varið til vegargerðarinnar. Það liggur í hlutarins eðli, að
bifreiða- og benzinskattur á fyrst og fremst að ganga til að bæta og' gera nyja
bílvegi þar, sem bílaumferðin er mest, og verður það í nágrenni Reykjavikur,
og yrði þessi leið með þeim fjölförnustu, þar sem að meðaltali c. 300 bílar
ganga daglega á árinu milli Hafnarfjarðar og Revkjavíkur.

Ed.

57. Frumvarp

til laga um sölu á landi Garðakirkju á Álftanesi.
Flm.: Jón Raldvinsson.
1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Hafnarfjarðarkaupstað þann hluta úr
landi Garðakirkju á Alftanesi, er fellur í hlut heimajarðarinnar við skipti þau,
er nú fara fram á áður óskiptu landi jarðarinnar.
2. gr.
Um mat á landinu og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 50,
16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða.
Greinargerð.
Frv. þetta er flutt eftir beiðni bæjarstjórnar Hafnarfjarðar, og fylgdi því
greinargerð sú, er hér fer á eftir. Hefir verið leitað álits Sigurðar Sigurðssonar
búnaðarmálastjóra, og er álit lians prentað sem fylgiskjal aftan við greinargerðina.
„Eins og kunnugt er, er lieppilegt land til ræktunar mjög af skornum
skammti til i námunda við Hafnarfjörð. Hinsvegar er áhugi manna svo mikill
þar fyrir ræktun, að livergi nærri er hægt að verða við óskum manna um ræktunarland, þó að'útmældir hafi verið í þessu skvni hinir óálitlegustu grjótmelar
og jafnvel hraun.
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Fyrir því var á bæjarstjórnarfundi hinn 10. nóv. s. 1. samþykkt að leita
fyrir sér hjá dómsmálaráðuneytinu um sölu á jörðinni Görðum á Álftanesi,
eða hluta úr henni, þar sem jörðin er nú undir skiptum og talið er, að allmikið
ræktanlegt land, ekki langt frá Hafnarfirði, falli þá i hlut heimajarðarinnar,
sem vafasamt þótti, hvort núverandi leiguliði mvndi notfæra sér.
Eigi er hægt án lagalieimildar að selja umræddan jarðarhluta, og því
er þetta frv. komið fram“.

Fylgiskjal.

Mér undirrituðum hefir verið sent til nmsagnar „Frumvarp til laga um
sölu á landi Garðakirkju á Álftanesi“, og er ég fyllilega sammála þeim ástæðum, sem nefndar eru í greinargerð frumvarps þessa fvrir sölu á landi til
Hafnarfjarðarkaupstaðar.
Hafnarfjarðarkaupstaður á lítið ræktanlegt land, enda eru tún þar eigi
talin meira en 35 ha. og garðar 4 lia. Nautgripir eru taldir 70 og uppskera af
garðávöxtum um 300 tnr.
Nú er íbúatala í Hafnarfirði 3500, og þvrfti þá til að fullnægja mjólkurþörf bæjarbúa að vera þar um 590 mjólkurkýr, og ef nægilegt ætti að afla af
garðávöxtum, mætti það eigi minna vera en 3550 tnr.
Hafnarfjarðarkaupstaður á einna minnst af ræktanlegu landi af öllum
kauptúnum landsins. Því er lífsnauðsvn fyrir hann að fá umráð yfir nokkru
landi, og er þá næst land Garðakirkju. Mikið af því liggur vel til ræktunar,
einkum það, sem liggur næst veginum milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur.
Ég leyfi mér því að mæla eindregið með þvi, að frumvarp þetta nái fram
að ganga.
Revkjavik, 27. febrúar 1932.
S.

Nd.

Sigurðsson.

58. Frumvarp

til laga um opinbera greinargerð starfsmanna ríkisins.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Skylt er embættismönnum landsins og sýslunarmönnum án endurgjalds
að flvtja árlega eitt eða tvö erindi, eftir ákvörðun útvarpsráðs, í útvarp ríkis-
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ins um stofnun þá eða starfsgrein, er þeir veita forstöðu. Xú óskar aðili ekki
að flytja erindið sjálfur, eða hann getur það ekki útvarpinu eða ríkissjóði að
kostnaðarlausu vegna fjarvistar, og skal útvarpsráðið þá fela einhverjum þar
til hæfum starfsmanni útvarpsins að flvtja erindið.
Lengd erindanna miðast við 20 minútur, og skulu þau miða til þess að
veita almenningi yfirlitsfræðslu um unnin störf og fvrirætlanir í framkvæmdum þjóðarinnar og opinberri starfrækslu.
2. gr.

Fyrir 1. október ár hvert semur útvarpsráðið skrá yfir þau erindi, er það
óskar að fá samkvæmt lögum þessum. Skvlt er útvarpsráði að tilkynna aðila
með að minnsta kosti fjögurra vikna fvrirvara, hvenær erindi skuli flvtja
eða hvenær handrit að erindi skuli vera komið til útvarpsráðs.
3- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

59. Frumvarp

til laga um eignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölum i Hólshreppi.
Flm.: Jón Auðunn Jónsson.
1- gr.
Hreppsnefnd Hólshrepps í Xorður-ísafjarðarsýslu veitist heimild til að
láta taka eignarnámi landspildu i kringum öldubrjótinn i Bolungavík, sem sé
nægilega stór til þess að koma skipulagi á um landtöku mótorskipa sunnan
öldubrjótsins og undir fiskverkunarstöð norðan öldubrjótsins, ásamt þeim húsum og mannvirkjum, sem eru á þessu landi.
Matið skal byggt á verðlagi því, sem var á landinu áður en öldubrjótsbyggingin hækkaði það í verði.
2. gr.
Béttindi Vatnsfjarðarkirkju til uppsáturstolla af landinu haldist óbreytt.
3. gr.
Að öðru levti skal eignarnámið framkvæmt samkvæmt lögum nr. 61, 14.
nóv. 1917.
A s t æ ður.
Eftir tillögu fulltrúa Hólshrepps, var á 5. þing- og héraðsmálafundi
Norður-lsafjarðarsýslu samþ. i e. hlj. svo hljóðandi ályktun:
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„Fundurinn skorar á Alþingi að vcita hreppsncfnd Hólshrepps heimild
til þess að láta taka eignarnánií það af landi sunnan brimbrjótsins í Bolungavík, sem nauðsynlegt er til þess að koma á skipulagi um landtöku mótorbáta
í brimbrjótsvörinni með vélspili, einnig þá lóð norðan brimbrjótsins, sem samkvæmt skipulagi er ætluð undir fiskverkunarstöð fyrir héraðið, svo og mannvirki þau, sem á lóðum þessum eru. Matið sé byggt á verðlagi því á landi þessu,
sem ríkti áður en briinbrjótsbyggingin hækkaði það i verði og sem ljóst kemur fram af samhljóða samningum fyrir uppsátursgjöld af lóðum þessum, er
gerðir voru áður en brimbrjóturinn var byggður“.
Ætlazt er til, að Vatnsfjarðarkirkja haldi óskertum rétti sínum til uppsáturstolla af hinu eignarnumda landi.

Nd.

60. Frumvarp

til laga um eignarnám á landspildu í Skcljavík við Hnifsdal.
Flm.: .Tón Auðunn Jónsson.
1. gr.
Hreppsnefnd Eyrarhrcpps í Norður-ísafjarðarsýslu veitist lieimild til að
láta taka eignarnámi landspildu til afnota við starfrækslu bátabrvggju í svonefndri Skeljavik innan við Hnifsdal.
Stærð landsins má vera 4000 fermetrar.
2. gr.
Eignarnámið skal framkvæmt samkvæmt lögum nr. 61, 14. nóv. 1917.
Á s t æ ð u r.
Hreppsnefnd Evrarhrepps hefir óskað þessarar lieimildar, þar sem erfitt
hefir reynzt að fá samkoinulag við alla eigendur landsins. Hreppsfélagið hefir
ráðizt í bvggingu dýrrar bryggju á þessum stað.

Nd.

61. Frumvarp

til laga um geldingu liesta og nauta.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. gr.
Hesta og naut, sem gelda þarf, skal svæfa áður en gel.ding fer fram.
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2. gr.
Sýslunefndir lilutast til um, að hæfilega margir geldingamenn séu í
hverri sýslu. Skulu þeir hafa lært að fara með svæfingarefni (Cloroform) og
einnig aflað sér þeirrar þekkingar og leikni, sem þarf til að inna verkið vel
af hendi, og hafa fengið um það vottorð frá dýralækni eða héraðslækni. Þeim
skal heimilt að gera kaup á svæfingarefni hindrunarlaust, þar sem leyfð er
sala á því.
3. gr.
Brot gegn lögum þessum varðar sektum, 50- -500 kr., nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum.
4. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. jan. 1933.
•

Greinargerð.

Frumvarp þetta dagaði upp á vetrarþinginu 1931. Þá flutti landbúnaðarnefnd neðri deildar það, að tilhlutun Dýraverndunarfélags Islands, og enn
hefir stjórn félagsins farið þess á leit við landbúnaðarnefndina, að hún flytti
frv. Við þeim tilmælum vill nefndin verða.

Ed.

62. Frumvarp

til laga um kirkjugarða.
Flutningsm.: Jón Jónsson, Guðrún Lárusdóttir, Páll Hermannsson.
1- gr.
í kirkjugörðum þjóðkirkjunnar á hver maður rétt til legstaðar þar i sókn,
sem hann andast, hefir átt lögheimili eða óskað legstaðar. Sjóreknir menn og
drukknaðir eiga legstað þar, er þeir eru á land fluttir, og þeir, er á fjöllum eða
öræfum andast, þar í sókn, er þeir eru fvrst fluttir til byggða.
2. gr.
Hver kirkjugarður þjóðkirkjunnar er sjálfseignarstofnun með sérstöku
fjárhaldi, i umsjón og ábyrgð safnaðar undir yfirstjórn biskups.
Sóknarnefnd hefir á hendi umsjón og fjárhald kirkjugarðs, samkvæmt
því, sem fyrir er mælt í lögum þessum.
Nú óskar bæjarstjórn eða hreppsnefnd að taka að sér umsjón kirkjugarðs
og fjárhald, og getur ráðherra lieimilað það, að fengnum tillögum biskups og
sóknarnefndar, enda hvila þá á bæjarstjórn eða hreppsnefnd hinar sömu skyldur sem á sóknarnefnd eftir lögum þessum.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

35

274

Þingskjal 62

3. gr.
1. Skylt er sveitar- eða bæjarfélagi því, er liggur innan sóknar, að leggja til
ókeypis hæfilegt kirkjugarðsstæði eða grafreit, svo og hleðslu- eða steypuefni — sand og möl — í girðingu, þó svo, að kvaðir þær, er þegar eru á
jörðum og lóðum, þar sem kirkjugarðar standa, haldist óbreyttar.
2. Þar, sem ekki er völ á nægilega þurrum eða djúpum jarðvegi til kirkjugarðsstæðis, skal sveitar- eða bæjarfélagið kosta framræslu eða uppfyllingu
landsins, svo að unnt verði að taka nægilega djúpar grafir og vatn standi
ekki í gröfum.
3. Þar, sem kirkja er ekki i kirkjugarði, leggur sveitar- eða bæjarfélag veg
frá kirkju að kirkjugarði og heldur honum akfærum. Ennfremur leggur
sveitar- eða bæjarfélag til ókeypis hæfilegan ofaníburð í götur og gangstiga
kirkjugarðs, ef þess er krafizt.
4. I kaupstöðum og kauptúnum sér sveitar- eða bæjarfélag fyrir nægilegu
vatni til vökvunar blóma og trjágróðri i kirkjugarðinum, úr vatnspípum
innan garðs, þar sem við verður komið, eða úr brunni í nánd, þar sem engin óhollusta getur af honum stafað.
5. Nú hafa fleiri en eitt sveitarfélag, eða bæjarfélag og hreppur eða hreppshluti, sameiginlegan kirkjugarð, og skal þá skipta kostnaðinum niður á
hlutaðeigandi bæjar- og sveitarfélög, eða hluta þeirra, eftir mannfjölda í
hverju þeirra fyrir sig.
6. Heimilt er, með samþykki dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, að taka eignarnámi hentuga lóð undir kirkjugarð, samkv. lögum nr. 61, 14. nóv. 1917.
7. Rétt er sóknamefnd, ef óliæfilegur dráttur verður á framkvæmd þeirra
verka, er getur í 2. gr. og 3. lið þessarar greinar, að taka sjálf að sér framkvæmd þeirra að nokkru eða öllu leyti. Gerir hún þá reikning yfir kostnaðinn að verkinu loknu, en bæjar- eða sveitarstjórn kýs mann til að endurskoða reikninginn, og sætir reikningurinn úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, ef ágreiningur verður. Sveitar- eða bæjarstjórn greiðir síðan
reikninginn innan mánaðar frá því endurskoðun hefir farið fram.
4. gr.
Sóknarmönnum er skylt að koma upp og halda við fjárheldri og viðeigandi girðingu um kirkjugarð sinn, með steinlímdu hliði og vandaðri grind, sem
hægt er að tvílæsa.
5. gr.

Þegar girða þarf grafreit, gamlan eða nýjan, gerir lögmætur eða ályktunarfær safnaðarfundur ályktun um fvrirkomulag girðingar og efni hennar.
Girðing skal vera úr vel hlöðnu grjóti, steinsteypu eða öðru sæmilegu efni, að
dómi prófasts.
Nú er kirkjugarður fjarri kirkju; skal þá vera klukka í sáluhliði eða
líkhúsi til hringingar.
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6. gr.
Sóknarnefnd sér uni framkvæmd verksins við girðingu grafreita, samkvæmt þvi, er fyrir er mælt í lögum þessum. Að verkinu loknu gerir sóknarnefnd reikning vfir kostnaðinn og sætir hann úrskurði héraðsfundar.
7. gr.
Lögmætur eða álvktunarfær safnaðarfundur tekur ákvarðanir um, hvenær taka skal upp nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan, enda komi samþvkki
prófasts til.
Nú sýnir söfnuður vanrækslu í þessu efni, skipar prófastur þá fyrir um
stækkun eða flutning kirkjugarðs, telji hann garðinn eigi lengur greftrunarhæfan. Skjóta má úrskurði prófasts til biskups.
Þegar gera á nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan, skal sóknarnefnd leita
álits héraðslæknis og fá vottorð hans um, að kirkjugarðsstæði sé valið samkvæmt heilbrigðisreglum. Síðan skal hún gera uppdrátt í 3 eintökum að fvrirhuguðum kirkjugarði, eða viðbót. Skulu þar markaðir aðalgangstígar ekki
mjórri en 1 m. og aðrir stígar ekki mjórri en 13/í m. og öllu skipulagi garðsins
vel fyrir komið. Mælikvarði uppdrátta þessara skal vera 1 á móti 200.
Sendir siðan sóknarnefnd uppdrætti þessa, ásamt vottorði héraðslæknis,
biskupi til staðfestingar, ásamt umsögn sóknarprests og prófasts.
Vilji biskup ekki samþykkja uppdrætti þessa, ber hann.málið undir dómsog kirkjumálaráðuneytið, er leggur á það úrskurð, að fengnu áliti sérfróðs
manns um skipulag kirkjugarða.
Nú ^áll ráðuneytið ekki samþykkja uppdrátt, og lætur það þá sérfróðan
mann gera nýjan skipulagsuppdrátt í 3 eintökum og sendir biskupi.
Gevmir síðan biskup uppdráttinn, en sóknarprestur og sóknarnefnd
hvorn hinna.
8. gr.

Sóknarnefndir skulu, innan árs frá því, er lög þessi öðlast gildi, láta gera
uppdrættti að kirkjugörðum þeim, sem nota má til nokkurrar frambúðar, að
dómi prófasts. Skal mælikvarði uppdrátta þessara vera hinn sami sem að nýjum görðum. Þar skal marka fvrir legsteinum og að minnsta kosti öllum nýjustu
leiðum.
Kallar prófastur eftir uppdráttum þessmn i tæka tið og sendir biskupi.
Lætur kirkjustjómin þá sérfróðan mann gera tillögur um, hvernig skipulagi hvers kirkjugarðs verði bezt fyrir komið til frambúðar og gera uppdrætti
þar að lútandi. Og fer um þá siðan sem um uppdrætti að nýjum görðum.
9. gr.
Sóknarnefndir skulu annast um, að greftrun sé hagað samkvæmt staðfestum uppdrætti, enda er ekki heimilt að taka gröf annarsstaðar í kirkjugarði en
þar, sem sóknarnefnd eða umboðsmaður hennar levfir.
.
Bannað er að taka gröf innan kirkju.
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Jaínóðum og grafið er, skulu leiðin mörkuð á uppdrætti sóknarnefndar
og tölusett. En nafn hins jarðaða og greftrunardag ber að setja á legstaðaskrá,
er fylgja skal uppdrættinum.
Sóknarprestur skal a. m. k. einu sinni á ári tölusetja á uppdrætti sínum
ný leiði samkvæmt uppdrætti sóknarnefndar.
10- gr.
Grafir skulu vera svo djúpar, að a. m. k. fullur meter sé frá kistuloki á
grafarbarm. Skyldur er sá, er gröf lætur taka, að ganga vel frá legstaðnum
svo fljótt, sem við verður komið, og færa burt úr garðinum grjót og mold, ef
ekki er allt látið aftur ofan i gröfina. Sé þetta vanrækt, lætur sóknarnefnd, eða
umboðsmaður hennar, gera verkið á kostnað hlutaðeiganda.
11- gr.
1. Sóknarnefnd er skylt að annast um, að allar götur og gangstigar garðsins
séu snyrtilegar og vel við haldið. Skal hún sjá um, að garðurinn sé sleginn,
en þó með varúð, og að skepnur komist þar alls ekki inn.
2. Hlutaðeigendum ber að annast um, að legstaðir séu jafnan vel og smekklega hirtir.
3. Vanræki hlutaðeigendur skyldur sínar samkvæmt 2. lið, skal sóknarnefnd
eða umboðsmaður hennar halda leiðum við og hreinsa af þeim illgresi á
kostnað þeirra hlutaðeigenda, er til næst, en ella á kostnað kirkjugarðsins.
4. Hlutaðeigendum er skylt að halda við girðingum og legsteinum á leiðum.
En sé það vanrækt þrátt fyrir aðvörun sóknarnefndar, er henni heimilt að
láta slétta yfir legstaðinn og flytja ónýtar eða óviðeigandi girðingar burt,
en setja slika legsteina í skipulega röð á þeim stað í garðinum, er prófastur
telur bezt fara á.
12. gr.
Rétt er sóknarnefnd að banna grafkapellur i kirkjugörðum, nema í sérstökum röðum og gegn gjaldi, sem ákveða má i reglugerð. Henni er og heimilt
að setja reglur um fyrirkomulag girðinga um leiði, svo að sem bezt samræmi
verði í garðinum.
Þar, sem líkbrennsla fer fram, en menn vilja þó geyma duftker með bálfararleifum i kirkjugarði, getur sóknamefnd ákveðið, að kerin skuli grafin i
sérstökum röðum, eða geymd í grafkapellum, er bæjarstjórn eða bálfararfélög
reisa innan kirkjugarðs i því skyni. Hefir þá sóknarnefnd allar hinar sömu
skyldur til eftirlits með viðhaldi grafkapellu og varðveizlu hálfararleifa sem
með einstökum leiðum í kirkjugarði.
13. gr.
1. Sóknarnefnd er heimilt, með samþykki safnaðarfundar, að ráða sérstakan
.
umsjónarmann kirkjugarðs og greiða honum þóknun fvrir starf sitt.
2. Hefir umsjónarmaður þá allt eftirlit með kirkjugarðinum á hendi, undir
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yfirumsjón sóknarnefndar og á ábyrgð liennar, og gefur hún honuiu erindisbréf.
3. Sóknarnefnd getur falið umsjónarmanninum að taka allar grafir i garðinum gegn ákveðnu gjaldi.
4. Einnig getur sóknarnefnd falið umsjónarmanni árlegt viðhald legstaða fyrir
einstaka menn, er þess óska, og setur hún honum þá gjaldskrá.
5. 1 kaupstöðum getur lögmætur eða ályktunarfær safnaðarfundur veitt sóknarnefndinni, fyrir hönd kirkjugarðsins, einkaheimild til að nota Iíkvagna
við jarðarfarir gegn hæfilegu gjaldi, sem rennur í sjóð kirkjugarðsins.
14. gr.
Sóknarnefndir skulu stuðla að þvi, að legstaðir séu smekkvíslega prýddir,
með blómplöntum þeim, er bezt þola veðráttufar landsins. Ber þeim í þvi skvni
að sjá um, eða fela manni innan sóknar fyrir sína hönd að annast fyrir þá, er
þess óska, útvegun skrautplantna til gróðursetningar á leiðum.
'

15. gr.
Skógræktarstjórn landsins skal skylt að láta sóknarnefndum i té trjáplöntur til gróðursetningar meðfram girðingum kirkjugarða að innanverðu og
meðfram gangstígum innan garðs. Skulu trjáplöntur þessar látnar ókeypis.
Ræktunarstöðvum, sem styrktar eru af almannafé, er skylt að láta sóknarnefndum, eða umboðsmönnum þeirra, í té blóma- og trjáplöntur til gróðursetningar á leiðum gegn vægu gjaldi.
16. gr.
Nú er í einhverju prestakalli fullur Vá hluti íbúa í utanþjóðkirkjusöfnuði, er hefir safnaðarstjóm og prest, eða forstöðumann, er hlotið hefir staðfestingu ráðherra. Skulu þá sóknarnefnd þjóðkirkjusafnaðar og safnaðarstjórn
slíks safnaðar kjósa hvor úr sínum hópi sérstaka kirkjugarðsstjórn. Skipa hana
5 menn, og á hvor safnaðanna þar fulltrúa eftir mannfjölda i hvorum þeirra
fyrir sig. Sbr. þó 38. gr.
Hefir kirkjugarðsstjórnin þá á hendi allar skyldur og ábvrgð sóknarnefnda að því er tekur til kirkjugarðsins.

Legstaðasjóðir.

17. gr.
Heimilt er að stofna legstaðasjóði í hverri sókn.
.

18. gr.
I legstaðasjóð geta menn lagt fé, sem ávaxtast þar til viðhálds legstaðar
þess, er hlutaðeigandi óskar.
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Sóknarnefnd hefir á liendi stjórn sjóðsins undir yfirstjórn prófasts, og
er henni skylt að ávaxta innlögin í Söfnunarsjóði íslands, þannig, að hver legstaður hafi sérstaka viðskiptabók.
Stofnandi hvers sjóðs skal í samráði við sóknarnefnd setja fyrirmæli uni,
hvernig verja skuli úthorguðu vaxtafc til viðhalds og endurnýjunar legstaðn- •
um, og er sóknarnefnd þá skylt að sjá um, að þeiin fyrirmælum sé fylgt.
Niðurlagðir kirkjugarðar.

20. gr.
Nú vilja sóknarmenn leggja kirkjugarð niður. Skal sóknarnefnd þá boða
til almenns safnaðarfundar og auglýsa i fundarboðinu umræðuefni fundarins
og tillögur sínar um það. Er sú ákvörðun gild, sem gerð er með -’á .atkvæða
atkvæðisbærra manna á lögmætum eða álvktunarfærum safnaðarfundi, ef sarnþykki prófasts og biskups kemur til.
21. gr.
Niðurlagðir kirkjugarðar skulu taldir meðal fornleifa, og sér dóms- og
kirkjumálaráðunevtið um, að friðhelgi þeirra sé lýst á þingi.
22. gr.
Sóknarnefnd lætur gera griphelda girðingu um niðurlagðan kirkjugarð
og heldur henni við á kostnað sóknarkirkjugarðsins, á meðan vel sést til leiða
í kirkjugarðinum. Næstu 20 ár eftir að kirkjugarður hefir verið lagður niður
má þar jarða einstaka menn, ef rúm leyfir og klukka er þar til hringingar, en
skylt er þeim, er lætur grafa, að setja trausta girðingu um legstaðinn og leggja
hæfilega fjárupphæð í legstaðasjóð, honuin til viðhalds.
23. gr.
Nú eru liðin meira en 20 ár frá því er kirkjugarður var lagður niður, og
vill meiri hluti atkvæðisbærra manna á lögmætum safnaðarfundi slétta yfir
garðinn og gera að grasreit. Skal það þá lieimilf, ef ráðuneytið samþvkkir, að
fengnum tillögum biskups og fornmenjavarðar.
Eru þá öll minnismerki í garðinum á ábyrgð vandamanna liinna látnu,
en lieimilt er þeim að halda slíkum legstöðum óhögguðum, ef þeir lialda þar
við sómasamlegri girðingu.
Niðurlagðan grafreit má ekki nota til neins þess, er óviðurkvæmilegt er,
að dómi prófasts. Ekki má þar neitt jarðrask gera, svo sem með kjallaragreftri
eða skurðagerð, fvrr en 100 ár eru liðin frá þvi, er þar var síðast jarðað. Þó
getur ráðuneytið, að fengnum tillögum hiskups, veitt undanþágu frá þessu
ákvæði, þegar liðin eru 60 ár.
Nú hefir ráðuneytið leyft að slétta yfir niðurlagðan kirkjugarð. Getur það
þá mælt svo fyrir, að þau minnismerki, sem þar eru og enginn hirðir mn, séu
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flutt til sóknarkirkjugarðsins á kostnað lians, og komið þar fvrir í garðinum í
skipulegri röð, á þeim stað, er prófastur telur bezt fara.
24. gr.
Prófastur felur sóknarpresti að gera skrá yfir alla legsteina og niinnismerki í niðurlögðum kirkjugörðum, og skal þar öllum merkilegum eða fomum
legsteinum lýst sérstaklega. Skrá þessa sendir prófastur biskupi. Leitar kirkjustjórnin þá álits fommenjavarðar, og skal siðan með þá legsteina fara svo sem
hún mælir fyrir mn.
25. gr.
Nú brýtur sjór eða vatnsfall gamlan kirkjugarð eða liann eyðist af uppblæstri, svo að bein framliðinna koma í ljós, og skal þá sóknarnefnd tafarlaust
gera prófasti og fornmenjaverði viðvart, enda ber henni eftir samráði við þá
að gera svo fljótt sem verða má, á kostnað kirkjugarðs sóknarinnar, þær ráðstafanir, ér þyrfa þykir.
Um líkhús o. fl.

26. gr.
Sóknarnefnd er lieimilt, ef safnaðarfundur samþykkir, að láta reisa líkhús við kirkju eða í kirkjugarði, á kostnað kirkjugarðsins. Ennfremur verkamannaskýli i kirkjugarði, eða við hann, með nauðsvnlegum þægindum fyrir
starfsmenn kirkjugarðsins.
27' gr’
. .
.
.
Aður en sóknarnefnd framkvæmir verkið skal hún tilkynna það prófasti,
en hann aftur kirkjustjórninni. Felur hún þá húsameistara að gera uppdrátt
að byggingunni, og skal síðan fara eftir þeim uppdrætti, eða öðrum, er ráðuneytið samþvkkir.
28. gr.
Líkhús skal vera úr steinsteypu og með steinsteyptu gólfi. eða öðru jafnhentugu til sótthreinsunar, að dómi héraðslæknis. Skulu veggir og gólf vandlega
sléttuð og séð fyrir nægilegri loftræslu. í líkhúsi og verkamannaskýli skal vera
vatnsveita og frárennsh, ef við verður komið.
Um fjárhag kirkjugarða.

29. gr.
Sóknarnefnd er heimilt, að fengnu samþykki safnaðar- og héraðsfundar,
að taka upp legkaup i sókn sinni, með samþykkt, er ráðuneytið staðfestir.
Sóknarnefndin innlieimtir þá legkaupið gegn 6% innheimtulaunum.
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30. gr.
Fyrir hver áramót skal sóknarnefndin gera fjárhagsáætlun fyrir kirkjugarðinn næsta ár.
Nú hrökkva ekki tekjur kirkjugarðsins fyrir útgjöldum, og skal sóknarnefndin þá jafna því, er á vantar, niður á útsvarsgreiðendur i sókninni sem
hundraðsgjaldi af útsvörum þeirra, sbr. þó ákvæði 38. gr.
Þó má hundraðsgjald þetta ekkert ár fara fram vfir 2'i, nema safnaðarfundur leyfi.
Nú er i sókn meira en eitt sveitar- eða bæjarfélag, og skal þá fvrst skipta
gjaldinu niður á þau eftir íbúatölu hvers þeirra innan sóknarinnar.
Eindagi bundraðsgjaldsins er sá sami sem á útsvörum. Innheimtuinönnum ríkissjóðs í kaupstöðum og oddvitum, eða innheinitumönnum sveitarsjóða,
er skylt að innheiinta hundraðsgjaldið gegn 6% innheimtulaunum, ef sóknarnefnd óskar. Ella innheimtir sóknarnefnd gjaldið gegn sömu þóknun.
31. gr.
Lögtaksréttur fylgir öllum þeim gjöldum, sem inælt er fyrir í lögum
þessum.
32. gr.
Um reikningshald kirkjugarðs- og legstaðasjóðs, svo og hvenær reikning
skuli senda prófasti, og um ábyrgð sóknarnefndar, gilda sömu ákvæði sem um
reikningshald safnaðarkirkna.

Um heimagrafreiti.

33. gr.
Heimilt er ráðherra að veita leyfi til að taka upp heimagrafreiti samkvæmt lögum þessum.
34. gr.
Nú óskar einhver að taka upp heimagrafreit á jörð sinni fvrir sig og
konu sína og börn þeirra, og sendir hann þá beiðni um það til biskups.
Beiðninni skal fylgja vottorð héraðslæknis um, að staðurinn sé vel valinn, og ennfremur fullnægjandi skipulagsuppdráttur af reitnum, ásamt uppdrætti af fyrirhugaðri girðingu.
35. gr.
Biskup leggur síðan beiðnina, ásamt fylgiskjölum, fyrir ráðuneytið ásamt
tillögum sínum, og getur ráðherra veitt umsækjanda leyfið, ef hann fullnægir
eftirfarandi skilyrðum:
a. Setur hæfilegt veð fyrir því, að hann reisi í tæka tíð trausta og vandaða
girðingu um reitinn samkvæmt uppdrætti.
h. Leggur hæfilega fjárhæð, að dómi ráðuneytisins, þó aldrei minna en 600
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kr., í legstaðasjóð sókuarkirkjugarðsins, grafreitum til viðhalds, endurnýjunar og eftirlits.
c. Greiðir öll gjöld til kirkjugarðs sóknar sinnar, svo seni aðrir menn í sókninni.
36. gr.
Sóknarnefnd varðveitir viðskiptabækur legstaðasjóðs til viðhalds heimagrafreitum í sókninni, undir yfirstjórn prófasts. Er henni skylt að sjá um viðhald heimagrafreita í sókninni, ef vandamenn liinna látnu flytjast burt eða
falla frá, og gilda þar um sömu reglur sem um viðliald þeirra legstaða í kirkjugarði, sem- legastaðasjóður er lagður til.
37. gr.
Prófasti er skylt að hafa eftirlit með heimagrafreitum á vfirreiðum
sínum.
Ferðakostnað prófasts til eftirlits með heimagrafreit greiðir jarðeigandi, nema biskup leyfi, að bann megi greiða af útborguðum vöxtum legstaðasjóðs.
Skjóta má ferðakostnaðarreikningi prófasts til úrskurðar kirkjustjórnar.
Um grafreiti utanþjóðkirkjumanna.

38. gr.
Heimilt er viðurkenndum söfnuðum utan þjóðkirkjunnar að taka upp
sérstakan grafreit, með samþvkki ráðunevtisins.
Setur ráðuneytið þá safnaðarstjórninni allar hinar sömu reglur um skipulag, umgengni og viðhald slíkra grafreita sem sóknarnefndum þjóðkirkjusafnaða, að því er við á. Safnaðarmenn utanþjóðkirkjusafnaða, er hafa sérstakan
grafreit, eru ekki skyldir að greiða hundraðsgjald til kirkjugarðs sóknarinnar,
meðan þeir halda reitnum sómasamlega við og fylgja settum reglum.
Um reglugerð, samþykktir o. fl.

39. gr.
Ráðuneytið gefur út reglugerð um kirkjugarða í samráði við biskup. Skal
‘ þar setja nánari ákvæði og leiðbeiningar um ýmis atriði, er snerta kirkjugarða,
svo sem um umgengni þeirra, útmælingu legstaða, ættargrafreiti, tilhöguii á
greftri o. fl. þess háttar.
40. gr.
Sóknarnefndum er heimilt, með leyfi safnaðar- og béraðsfundar, að setja
nánari ákvæði um kirkjugarð og greftrun í samþykkt, er ráðherra staðfestir,
samkvæmt tillögum biskups. Má þar setja ákvæði um legkaup, gjald fyrir grafAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing),
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kapellur og um gerð þeirra, lokunartíma kirkjugarða í kaupstöðuin og það
annað, sem nauðsynlegt þykir að liaga eftir staðháttum41. gr.

Brot gegn lögum þessum varða sektum, 10—500 kr., enda liggi eigi þyngri
refsing við samkvæmt öðrum lögum.
Mál, sem rísa kann út af lögmn þessum, skal fara með sem almenn lögreglumál.
42. gr.
Með lögmn þessmn eru úr gildi numin lög nr. 39, 8. nóv. 1901, um kirkjugarða og viðhald þeirra, lög nr. 29, 15. júní 1926, um líkhús. Ennfremur eru
afnumin öll ákvæði eldri laga, er koma í bága við lög þessi.
43. gr.
Meðan verið er að koma lögum þessum i framkvæmd er ráðuneytinu
heimilt að taka sérfróðan mann sér til aðstoðar, til að veita nauðsynlegar leiðbeiningar.
Greinargerð.
Frumvarp þvi nær sainhljóða var lagt fvrir siðasta vetrarþing af ríkisstjórninni, en dagaði þá uppi.
Frv. er nú flutt samkv. beiðni formanns milliþinganefndarinnar í kirkjumálum, og visast til athugasemda, er frv. fylgdu i fyrra.

Nd.

63. Breytingartillögur

við frv. til I. um breyt. á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.
Flutningsm.: Steingrimur Steinþórsson, Magnús Guðmundsson.
1. Aftan við frvgr. bætist:
Á eftir III 2, b. i lögum nr. 57, 19. mai 1930, bætist nýr liður:
a. Vegur frá Hofsósi um Sléttuhlíð og Fijót til Sigiufjarðar.
b. Vegur frá Sauðárkróki um Hegranes að Hjaltastaðaárbrú til Hóla i
Hjaltadal.
c. Vegur frá Héraðsvatnabrú á Grundarstokk að Vatnsleysu i Viðvikursveit.
2. Við fyrirsögnina bætist: og lögum nr. 57, 19. mai 1930.
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64. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.
Frá Birni Kristjánssyni.
1. Aftan við frvgr. bætist:
Tölul. III. 1 í lögum nr. 57, 19. maí 1930, orðist svo:
í stað orðanna í tölul. 1 »Um Tunguheiði . . . að Þórshöfn« kemur:
Kringum Tjörnes, um Kelduhverfi, Öxarfjörð, Nápasveit, Melrakkasléttu, Þistilfjörð að Þórshöfn.
2. Aftan við fyrirsðgn frv. bætist: og á lögum nr. 57, 19. mai 1930.

Nd.

65. Frumvarp

til laga um viðauka við og breyting á löguin nr. 7,15. júní 1926, um raforkuvirki.
Flutningsm.: Jónas Þorbergsson, Vilmundur Jónsson.
1. gr.

Á eftir 3. gr. nefndra laga komi ný grein, er verður 4. grein, svo hljóðandi:
Nú hefir einstakur niaður eða félag fengið leyfi til að stofnsetja og starfrækja raforkuver eða raforkuveitu til alnienningsþarfa, og skal þá ákveða
gjald á raforku í gjaldskrá, er hlutaðcigandi sveitar- eða bæjarstjórn samþykkir og ráðherra staðfestir.
Gjaldskrá skal endurskoða á árs fresti. ef annaðhvort leyfishafi eða
sveitar- eða bæjarstjórn óskar þess, og eigi sjaldnar en fimmta hvert ár.
2. gr.

4. gr. laganna verði 5. gr. og á eftir henni komi ný grein, er verði 6. gr.,
svo hljóðandi:
Nú hefir sveitar- eða bæjarsljórn stofnsett raforkuver eða raforkuveitu
og starfrækir til almenningsþarfa í umdæmi sínu, og getur hún þá áskilið sér
einkarétt til sölu í umdæminu á rafmagnstækjum og öðrum hlutum raforkuvirkja, sem nota á í sambandi við raforkuveituna.
3. gr.
5. gr. laganna verði 7. gr. og orðist þannig:
Ráðherra setur reglugerð um raforkuvirki. Til raforkuvirkja teljast hér
raforkuver, raforkuveita og rafmagnstæki, laus og föst.
I reglugerð skal setja ákvæði um:
a. Gerð, uppsetningu og starfrækslu raforkuvirkja, til öryggis gegn hættu og
tjóni og til varnar gegn truflunum á viðtöku útvarps og loftskeyta, svo og
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uni gerð, uppsetningu og starfrækslu annara virkja, sem sett eru eða notuð svo nálægt raforkuvirkjuin, að tjón eða hætta getur stafað af.
Takmörkun á innflutningi, sölu og notkun tækja og annara hluta raforkuvirkja, er ekki fullnægja þessum skilyrðum.
Skyldu til þess að gefa skýrslu urn þau raforkuvirki, sem fyrir hendi eru
þegar reglugerðin öðlast gildi, og um ný virki og aukning eldri virkja,
svo og að hlíta fyrirmælum ráðherra um rannsókn á slíkum virkjum.
Eftirlit með raforkuvirkjum i liúsrúmi, þar sem hætt er við sprengingum eða þar sem erfitt er að halda við nægilega fullkominni einangrun
vegna raka eða annara orsaka, svo og með raforkuvirkjum, sem ætla má,
að hafi i för með sér sérstaka hættu fyrir líf manna eða mikil verðmæti,
og með raforkuvirkjum i leikhúsuin og samkomuhúsuin. Eigandi virkjanna greiðir kostnað við eftirlitið, eftir nánari fyrirmælum í reglugerð.
Löggilding á hæfum raforkuvirkjurum.
Skyldu rafveitustjórna til að hafa eftirlit með því, að rafmagnslag'nir
og tæki, er notuð eru i sambandi við raforkuveitur þeirra, brjóti eigi i
bága við ákvæði settra reglugerða, og uin heiinild fyrir eftirlitsmann ríkisins að láta stöðva um stundarsakir starfrækslu raforkuveitna eða láta
loka fyrir rafmagnsstrauminn hjá einstökum mönnum eða fyrirtækjum,
er þverskallast við að hlíta settri reglugerð, svo og að taka löggildingu eða
söluleyfi um lengri eða skennnri tíma af þeim, sem hafa gerzt brotlegir
við reglugerðina.
Sektir, allt að 1000 kr., fyrir brot á reglugerðinni.
4. gr.

A eftir 6. gr. laganna, sem verður 8. gr., komi tvær nýjar greinar, er
verða 9. og 10. gr., svo hljóðandi:
a. Ráðherra skipar eftirlitsmann með raforkuvirkjum, til að annast eftirlit, skýrslugerð og annað, sem honum verður falið samkvæmt lögum þessum og þeim reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim. Ráðherra
getur einnig falið lionum eftirlit með frainkvæmdum á ákvæðum reglugerða
um varnir gegn útvarpstruflunum, um loftnet fyrir útvarpstæki o. fl.
Eftirlitsmaður skal liafa lokið fullnaðarprófi við rafmagnsdeild
verkfræðaháskóla.
h. Heimilt er ráðherra að ákveða í reglugerð, að eigendur raforkuvera skuli
greiða af þeim árlegt gjald til eftirlits ríkisins með raforkuvirkjum. Skal
gjald þetta miðast við stærð rafala í orkuveri, og má eigi nema meiru en
tveimur krónum af hverju kilówatti málraun þeirra. Ráðherra setur ákvæði um innheimtu gjalds þessa, og má taka það lögtaki.
Kostnaður við eftirlitið greiðist úr rikissjóði, að svo miklu leyti,
sem ekki er öðruvísi ákveðið í lögum þessum og í reglugerðuin, er settar
verða samkvæint þeim. Veitist fé til þess árlega í fjárlögum.
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5- gr7., 8. og 9. gr. laganna verði 11., 12. og 13. gr., og tilvísanir þeirra í 5. og
7. gr. verði tilvísanir í 7. og 9. gr.
6. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn
i texta laga nr. 7, 15. júní 1926, og gefa þau út svo breytt.

Greinargerð.
Frv. svipað þessu hefir verið borið fram á tveimur undanförnum þingum, en náði í hvorugt skiptið afgreiðslu þingsins.
Nú er frv. borið hér fram af nvju, nokkuð breytt og aukið. Eru breytingarnar gerðar samkvæmt tillögum þeirra manna, er hafa með höndum
stjórn og eftirlit rafveitumála, og miða til þess að koma í veg fyrir tjón og
hættu af völdum ófullnægjandi umbúnaðar rafvirkja og skorts á eftirliti með
notkun rafmagns.
Rafmagnsnotkun fer nú hraðvaxandi í landinu, en eftirlitið er mjög i
molum og ekki háð allsherjar lagafyrirmælum eða opinberum ráðstöfunum,
eins og tíðkast hjá öðrum þjóðum. Þykir ekki við svo búið mega standa, þvi
að alkunnugt er, að ófullkomnum raftækjum og ófullnægjandi umbúnaði á
leiðslum fylgir eldsvoðahætta og lífshætta fyrir þá, er vinna að rafmagnsgæzlu.
Almenn notkun raforku grípur mjög inn i hagnýtingu útvarps á tvennan
hátt. 1 fyrsta lagi þarf fullkomið eftirlit með loftnetjum og uppsetningu útvarpsviðtækja. í öðru lagi eru hinar alþekktu og illa þokkuðu truflanir á viðtöku útvarps, sem stafa frá biluðum rafleiðslum og ýmiskonar tækjum, sem
knúin eru af raforku.
Til þess að unnt sé að vinna bug á þessum truflunum og margvislegu
hirðuleysi og óreglu í notkun rafmagns, þarf að skipa eftirlitsmann með hæfilegu valdi, til þess að gera þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar þykja, og að
nokkru verði til eftirlitsins kostað. Eins og nú er háttað, er ekkert fé ætlað til
slíkra ráðstafana, og lagafyrirmæli þau, sem um þetta efni gilda, eru svo ófullkomin, að þau eru ekki nægilega sterk undirstaða fullnægjandi ráðstafana.
Er svo til ætlazt, að þetta frv., ef að lögum verður, geti bætt úr þessari
vöntun.
Vísast að öðru leyti til þeirrar greinargerðar, sem fylgdi frv. á sumarþinginu 1931.
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Ed.

66. Nefndarálit

um frv. til laga um brúargerðir (þskj. 9).
Frá samgöngumálanefnd.
Frumvarp sama efnis hefir legið fyrir tveim siðustu þingum. í bæði
skiptin hefir Ed. afgreitt málið, en það dagað uppi i Nd. Á vetrarþinginu
samþykkti Ed. frv. óbreytt eins og stjórnin þá lagði það fyrir þingið, en á
sumarþinginu bætti deildin allmörgum brúm við.
1 þetta frv. hafa vcrið teknar flestar þær brýr, sem deildin setti inn á siðasta
þingi, en þó er nokkrum þeirra sleppt. Tveir nefndarmanna leggja til, að frv.
verði samþ. óbreytt. Hinn þriðji (HSteins) ber fram breytingartillögur og
fylgir frv. þvi aðeins, að þær till. nái samþykki.
Alþingi, 1. marz 1932.
Páll Hermannsson,
form. og frsm.

Nd,

H. Steinsson,
fundaskr., með fyrirv.

Ingvar Pálmason.

67. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.
Frá Ingólfi Bjarnarsyni.
Aftan við frvgr. bætist:
Við C. í stað orðanna »Um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Aðalreykjadalt i tölulið 1 kemur: Um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, og önnur álma norður
Köldukinn, fyrir Núp, um Aðalreykjadal.

Nd.

68. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.
Frá Halldóri Stefánssyni.
1. Aftan við frvgr. bætist:
Við D.
Á eftir 4. tölulið komi tveir nýir liðir:
a. Jökuldalsvegur, frá Jökulsáibrú hjá Fossvöllum upp Jökuldalyfir Gilsárbrú.
b Upphéraðsvegur, frá Lagarfljótsbrú norðan Fljóts að Brekku t Fljótsdal.
2. Aftan við fyrirsögn frv. bætist: og lögum nr. 57, 19. maí 1930.
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69. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á vegalögum, ur. 41, 4. júni 1924.
Flutningsm.: Bernharð Stefánsson.
1. Aftan við frvg. bætist:
Á eftir III. 3. d. í lögum nr. 57, 19. mai 1930, bætist nýr liður:
Dalvikurvegur, frá Dalvik að vegamótum á Moldhaugahálsi.
2. Við fyrirsögnina bætist: og lögum nr. 57, 19. mai 1930.

Nd.

70. Frumvarp

til ábúðarlaga.
Flutningsm.: Jörundur Brvnjólfsson, Bernharð Stefánsson.
I. KAFLI.

Um bygging jarða.
1- gr.
Hver maður, sem á jörð og hefir ekki fasta ábúð á sjálfur, skal selja
hana öðrum á leigu, enda hafi leiguliði löglieimili innan þess sveitarfélags, er
jörðin hggur í.
Nú fær landsdrottinn ekki byggt jörð sina fyrir 15. marz, og skal hann
þá fyrir 1. apríl bjóða sveitarstjórn jörðina til ráðstöfunar. Ef sveitarstjórn
sinnir ekki þeirri málaleitun, skal hann láta bjóða jörðina upp til ábúðar frá
næstu fardögum í þeirri þinghá, sem jörðin liggur. Ef enginn vill þá taka
jörðina til leigu fyrir neitt eftirgjald, skal landeigandi banna öll afnot hennar
og er honum þá eigi skylt að halda uppi lögskilum af henni, meðan hún er
óbyggð. Nú býður landsdrottinn ekki sveitarstjórn jörðina né lætur bjóða
hana upp til ábúðar, og skal hann þá skyldur að greiða öll lögboðin gjöld af
henni.
2. gr.

Ef sveitarstjórn tekur við jörð til ráðstöfunar, ber hún ábyrgð á öllum
jarðargjöldum til landsdrottins. Ef sveitarstjórn telur jörð byggilegri með þvi
að skipta henni, er henni það heimilt. Skal hún þá láta gera nauðsynlegustu
hús á jörðinni, sem leiðir af skiptingu, ef úttektarmenn telja, að jörðin muni
þannig trygg í ábúð framvegis. Er landsdrottinn skvldur til að kaupa hús
þau, er sveitarstjórn lét.gera á jörðinni, ef þau svara til þeirra húsa, sem
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krafizt er á leigujörðum að mati úttektarmanna. Gildir sama um ábúðarrétt
þeirra manna, er sveitarstjórn leigir jörðina, sem ákveðið er í Jögum þessum.
3. gr.

Hjáleigu má byggja undir heimajörð, ef jörðin að mati úttektarmanna
þarfnast þess. Sömuleiðis má sameina hjáleigur í eina jörð, ef það, að mati
sömu manna, stuðlar að sjálfstæðari ábúð og tryggir ræktun.
4. gr.
Stofna má nýbýli í landi jarðar eftir því sem iög mæla fyrir.
5- gr.
Jörð skal ávallt byggja frá fardögum til fardaga, og skal um það bréf
gera, sem er byggingarbréf fyrir jörðinni. Gera skal 2 samhljóða frumrit af.
byggingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sin undir í votta viðurvist. Heldur landsdrottinn öðru, en leiguliði hinu.
6. gr.
í byggingarbréfi skal greina landainerki jarðar og geta þeirra ítaka,
er hún á í annara manna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða iskyldur hvíla á
henni. Þá skal og kveða á i byggingarbréfi, hverja landskuld skuli greiða
eftir jörðina og í hverju sé goldin. Svo og ef innstæðukúgildi fylgja jörðu,
sbr. 22. gr.
Ennfremur skal nákvæmlega taka fram um ieiguliðanot samkvæmt
lögum þessum, skyldur leiguliða og fyrir hverjar vanrækslur hann missir
rétt sinn til ábúðar.
7. gr.

Nú hefir landsdrottinn vanrækt að gera byggingarbréf fyrir jörðu,
og skal þá svo telja, að hún hafi verið byggð fyrir það eftirgjald, sem siðast
var á henni, ef það að mati úttektarmanna hefir verið hæfilega sett og
hvorugur, landsdrottinn eða leiguliði, getur sannað, að öðruvísi hafi verið
um samið. Ef úttektarmenn telja, að eftirgjald á jörðina hafi áður ekki verið
hæfilega sett, ákveða þeir, hvað það skuli vera.
8. gr.

Ef landsdrottinn byggir tveim mönnum sömu jörð eða jarðarpart, þá
skal sá hafa, er fyrr tok, en landsdrottinn fá hinum jafngott jarðnæði sem hitt
var, ella bæta honum allan skaða, er liann bíður af því að komast ekki að
jörð, hvorttveggja eftir mati úttektarmanna.
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II. KAFLI.
Um ábúðartima.
9. gr.
Allar jarðir skulu leigðar æfilangt, rtg hefir ekkja ábúanda rétt nianns
sins jafnt fvrir það, þótt hún giftist aftur, ef hún hefir aðskilinn fjárhag. Heimilt er þó landsdrottni að taka jörð úr ábúð handa sjálfum sér, foreldri sínu, barni,
fósturbarni eða barnabarni til eignar og ábúðar, nema landsdrottinn hafi skuldbundið sig til annars í byggingarbréfi. Uppsögn ábúðar skal vera tilkynnt að
minnsta kosti með árs fyrirvara.
10. gr.

Nú segir landsdrottinn upp ábúð, en aðeins af vfirskinsástæðum, þannig
að hann hvorki flytur sjálfur á jörðina né afhendir hana öðrum til eignar og
ábúðar samkv. 9. gr. Er þá sá ábúðarsamningur ógildur og á leiguliði heimting
á að fá jörðina aftur. Auk þess bæti landsdrottinn honum allan þann skaða, er
hann kann að hafa beðið af þessum sökum, eftir mati úttektarmanna.

III. KAFLI.

Um hús á jörð og skyldur landsdrottins.
11- grHverri jörð skulu fylgja öll nauðsynleg hús, sem landsdrottinn á, í
góðu og gildu standi, eftir mati úttektarmanna. Skulu bæjarhús miðuð við
þann fólksfjölda, er þarf til þess að nvtja jörðina, og peningshús við þann
skepnufjölda, er jörðin getur framfleytt í meðalári, hvorttveggja þó með
nokkurri hliðsjón af því, að jörðinni aukist ræktun, heyfengur og áhöfn.
Húsin skulu vera að tilhögun og ásigkomulagi eins og gerist í þeirri sveit i
bezta meðallagi, að áliti læknis og hreppstjóra. Þó er landsdrottinn undanþeginn þessari húsaskvldu um þær jarðir, er liggja við auðn, að mati úttektarmanna,
og einnig er ríkissjóður undanskilinn þessari húsaskyldu um þær þjóðjarðir allar og kirkjujarðir, sem ætlaðar eru til almennra afnota.
12.
Aldrei skal metið álag á jarðarhús, og ber landsdrottinn alla fyrningu.
En skyldur er leiguliði að halda húsum við, þannig, að ekki fyrnist um skör
fram fyrir handvömm og ávallt séu i nothæfu standi.
13. gr.
Skyldir eru úttektarmenn fimmta hvert ár, eða hvenær sem landsdrottinn
krefst þess, að skoða öll hús á leigujörðum, hverjir i sínum hreppi, og gefa skvrslu
um til landsdrottins. Skulu þeir sérstaklega athuga, hvernig gengið hefir verið
Alþt. 1932. A. (43. Iöggjafarþing).
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um húsin og' þeixn viðhaldið, hvort bvggiugarskilmálum þar að lútandi er fylgt
og hvernig jörð yfirleitt er setin. Eru skýrslur þessar fulí sönnun fyrir landsdrottin til þess að ná rétti sínum, ef byggingarskilmálar eru brotnir.
14. gr.
Ef úttektarmenn brjóta skyldu sína samkvæmt 13. gr. og það sannast,
að landsdrottinn hafi fyrir það beðið tjón, skulu þeir skyldir að bæta honum
skaða allan, hvort sem er eftir mati, sem tekið er gilt, eða dómi.
15. gr.
Nú á fráfarandi liús á jörð, er hann hefir hyggt, og skal hann þá láta
úttektarmenn meta húsin til peningaverðs og jafnframt votta, að húsanna
sé full þörf á jörðinni. Er þá landsdrottni skylt að kaupa húsin við því verði,
sem metið er, ef þau eru i því ásigkomulagi, að í gildu standi geti talizt samkv. 11. gr. Ef svo er ekki, er fráfaranda skylt að rjúfa húsin og flytja af
jörðu eða selja hverjum sem vill til brottflutnings. Skal hús rjúfa fyrir Jónsmessu hina næstu, ef landsdrottinn vill þar hús gera, er hin voru, en flytja
burtu viði og húsefni, annað en torf, fvrir veturnætur. Hús skal rjúfa svo, að
viðtakanda sé sem minnst mein að.
16. gr.
Nú hafa jarðnytjar aukizt svo á leigujörð við ræktun, að jarðarhús
þau, sem ákveðin eru í 11. gr., eru orðin ónóg peningi þeim, er jörðin framfleytir. Skal þá ábúandi gera landsdrottni viðvart og krefjast þess, að bætt
verði við hús á jörðinni. Skal hann láta fylgja vottorð úttektarmanna þar
um. Ef landsdrottinn vill ekki bæta við jarðarhús eða stækka, hefir leiguliði
heimild til þess að gera hús eins og þörf krefur og úttektarmenn hafa áður
vottað. Skal hann tilkynna landsdrottni, hvað húsagerðin hefir kostað, með
nægum sönnunargögnum, og er hann þá skyldur til að greiða kostnaðinn og
má þá hækka afgjald jarðarinnar sem svarar þeim vöxtum, er landsdrottinn
verður að greiða af láni því, er hann kann að taka vegna húsagerðarinnar, ella
sparisj óðs vöxtum.
Sama gildir, ef endurnýja þarf, hvort heldur bæjar- eða peningshús,
ef landsdrottinn neitar að gera þau. En þá skal jafnan draga frá kostnaði
verð húsa þeirra, sem endurnýjuð eru, og gildir eftirgjaldshækkun aðeins
um mismuninn.
17. gr.
Jafnan skal landsdrottinn hafa tryggð hús á leigujörð fyrir eldsvoða,
ef tryggingarfélag er til í sveitinni, er tekur slík hús i tryggingu. En ef um
dýr hús er að ræða, sem fyrir þá sök verða ekki tekin i sveitartryggingu, er
honum skylt að tryggja þau annarsstaðar. Ef landsdrottinn getur ekki vátryggt, en hús brennur, skal farið með endurgerð sem segir í 33. gr.

í’ingskjal 70

291

IV. KAFLI.
Um leiguliðaskipti á jiirð og skyldur leiguliða.
18. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörð, má viðtakandi taka til voryrkju þá,
er hann vill, en eigi má hann flytja bú sitt á jörðina fyrir fardaga nema
fráfarandi leyfi. Fardagar eru þá er 6 vikur eru af sumri, og eru þeir fjórir.
Er fimmtudagur í sjöundu viku sumars fvrstur þeirra, en sunnudagur siðastur.
Ef leiguliði er ekki kominn til jarðar að forfallalausu, þá er sjö vikur eru af
sumri, né umboðsmaður hans, og hvorugur þeirra hefir gert ráðstöfun til
að hagnýta hana, hefir leiguliði fyrirgert ábúðarrétti sinum og lúki landsdrottni eins árs jarðarafgjöld. En landsdrottinn má nýta sér jörð það ár, ef
hann getur ekki bvggt öðrum.
19. gr.
Fráfarandi skal hafa flutt allt bú sitt af jörð liinn siðasta fardag, nema
viðtakandí levfi, að hann hafi það þar lengur. En hvorki má hann beita tún
né engjar, lieldur verja fyrir öllum ágangi þar til hann vfirgefur jörðina.
Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sem viðtakanda er ekki mein að,
af búslóð sinni, ef hann má eigi flvtja það burt þegar. En það skal hann hafa
burt flutt svo fljótt sem hann má, og eigi siðar en fvrir næstu veturnætur.
Séu húsmunir þá eigi burt fluttir, skal ábúandi segja hreppstjóra til, og fer
hann með þá sem fé í vanhirðu.
20. gr.
Ef fráfarandi á fyrning hevs, eldsnevtis eða bvggingarefnis, skal hann
bjóða viðtakanda eða landsdrottni kaup á því eftir mati úttektarmanna. Vilji
hvorugur kaupa, má fráfarandi flvtja það með sér eða selja öðrum. En burt
skal hann hafa flutt það af jörðinni fyrir næstu heyannir, nema öðruvísi semji.
21. gr.
Flutt skal fráfarandi liafa áburð allan á tún, áður liann fer frá jörðu,
svo sneinma, að hægt sé að bvrja ávinnslu á henni í tæka tið. Hann skal og
hreinsa öll hús, heygarða og hevtóftir, sem á jörðu eru. Ef fráfarandi vanrækir
þetta, bæti hann viðtakanda það eins og úttektarmenn meta.
Ef eggver fylgir jörð, á viðtakandi öll afnot þess það vor, er hann
flytur sig að jörð. Ef reki fvlgir leigujörð, á fráfarandi það, sem rekur til
miðs föstudags i fardögum.
22. gr.
Eigi er leiguliði skvldur að taka við innstæðukúgildi á jörð, og fer um
það eftir samkomulagi landsdrottins og leiguliða. Taki leiguliði við kúgildum á jörð, skal hann greiða i leigu eftir þau 6% af verði þeirra eftir
verðlagsskrá.
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23. gr.
Ábúandi skal hafa öll leiguliðanot af jörð sinni, en það eru leiguliðanot, að hann hafi til notkunar fyrir sig sjálfan öll hús og mannvirki, öll
hlunnindi, sem fylgja jörð, svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver
o. fl., innstæðukúgildi, ef til eru, og öll réttindi síns leigulands.
Nú er leiguliðaréttur brotinn, og á leiguliði sókn þess máls. Ef leiguliði sækir ekki, á landsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera landsdrottni
aðvart, ef leiguréttur hans er brotinn, og láta hann vita, hvort hann sækir.
24. gr.
Eigi má leiguliði byggja öðrum af leigujörð sinni. Ekki má hann heldHr ljá öðrum neitt af hlunnindum þeim og landsnytjum, er leigulandi hans
fylgir, nema það sé i skiptum fyrir önnur hlunnindi og landsnytjar, er leigujörð hans þarf. Þó er honum heimilt að láta í té nokkrar jarðarnytjar heimilismönnum, sem vinna að búi hans. Hann má og eigi selja áburð af jörð, sem
henni má að notum verða, né farga honum á annan hátt. Eigi má hann heldur láta burt hey, er liann hefir aflað á jörðinni, nema þvi aðeins að hann fái
aftur jafngildi í heyi, beit eða áburði, eða hann i harðindum hafi látið hevið gegn
öðru endurgjaldi eftir áskorun hreppsnefndar. Ef leiguliði brýtur gegn þessu,
varðar það útbyggingu, og bæti hann jafnframt landsdrottni skemmdir á jörð.
25. gr.
Ef leiguliði situr illa ábúðarjörð sína, svo að tún og engi fara í órækt eða
hús og mannvirki spillast sökum vanhirðu hans, eða jörðin á annan hátt liður
varanlegar skemmdir af hans völdum, hefir hann fvrirgert ábúðarrétti sínum,
nema hann lofi að bæta úr næsta ár og setji trvggingu fyrir. Getur landsdrottinn hvenær sem er eftir skýrslu úttektarmanna, sbr. 13. gr., látið meta skemmdir,
er gerðar hafa verið á leigujörð hans, og er leiguliði skvldur að hæta þær að fullu.
26. gr.
Leiguliði skal greiða alla skatta og skyldur, sem á leigujörð hans hvila,
og halda uppi öllum lögskilum af henni landsdrottni kostnaðarlaust. Eindagi á jarðargjöldum er fyrir livers árs fardaga. Nú greiðir eigi leiguliði
jarðargjöld á næsta missiri eftir eindaga, og hefir hann þá fyrirgert ábúðarrétti sínum í næstu fardögum, þótt honum sé ekki byggt út af jörðinni.
27. gr.
Skyldur er leiguliði, þótt eigi sé tilskilið, að færa jarðargjöld á heimili landsdrottins, ef eigi er fjær en 30 km., ella hafi landsdrottinn umboðsmann, er eigi búi fjær og taki við jarðarafgjöldum.
28. gr.
.
Þá er landsdrottinn byggir leiguliða út af jörð, sem brotið hefir ábúðarrétt sinn samkvæmt lögum þessum, skal hann það gert hafa fvrir jól, og
skal leiguliði fara frá jörð í næstu fardögum.
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Útbygging skal vera bréfleg og við votta. Skal þar tekið skýrt fram,
hverjar sakir leiguliða séu.
29. gr.
Leiguliði fyrirgerir ábúðarrétti sinum og getur landsdrottinn byggt
bonum út, ef hann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, sbr. 18. gr.
2. Byggir öðrum af jörð eða Iánar ólöglega hlunnindi eða landsnytjar,
sbr. 24. gr.
3. Situr illa jörð, svo að hún fari í órækt eða valdi skemmdum, sbr. 25. gr.
I. Hefir ekki greitt jarðargjöld missiri frá gjalddaga, sbr. 26. gr.
5. Ef leiguliði vanrækir að inna af höndum jarðabætur eða annað, sem tilskilið er í bvggingarbréfi, meira en eitt ár, sbr. 41. gr.
•
30. gr.
Nú vill leiguliði flytja sig af leigujörð sinni, og skal hann þá hafa sagt
jörð lausri fvrir jól. Gerir hann það bréflega og við votta til landsdrottins
eða umboðsmanns hans.
31. gr.
Ef leiguliði segir eigi lausri leigujörð sinni eftir lögum, en flytur sig
af henni, geldur hann landsdrottni jarðargjöld næsta ár. Má landsdrottinn
nýta sér jörð, ef liann getur eigi byggt samkvæmt 1. gr.
Nú flytur leiguliði sig burt af jörð fyrir fardaga, sem hann hefir þó
sagt löglega lausri, og skal hann bæta landsdrottni skaða, sem kann að verða
af þvi, eftir mati úttektarmanna.
32. gr.
Nú liefir landsdrottinn byggt leiguliða löglega út, sbr. 28. gr;, og vill
leiguliði ekki flytja af jörð eða beitir þrásetu, og er landsdrottni þá rétt að
krefja útburðar á sína ábyrgð, og fer um það sem lög mæla fyrir.

V. KAFLI.
Um skemmdir á jörðum af vötdum náttúrunnar og breyting á jarðargjöldum.
33. gr.
Ef bús á leigujörð verður fyrir skemmdum af völdum náttúrunnar, svo
sem af snjóflóði, vatnsflóði, skriðum eða jarðskjálfta, sem leiguliða verður
cngin sök á gefin, skulu landsdrotfinn og leiguliði gera hús aftur í sameiningu. Leggur landsdrottinn til við allan til húsagerðar og smíði, en leiguliði
vinnur að veggjagerð og þökum, eins og hann getur afkastað með skylduliði
sinu fram yfir brýn heimilisstörf. Ef um steinhús eða timburhús er að ræða,
gildir sama frá hálfu leiguliða, að hann leggur alla þá vinnu þar í, er hann
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getur 1 té látið, hvorttveggja að áliti úttektarmanna. Að öðru leyti kostar
landsdrottinn húsagerð.
34. gr.
Ef land jarðar spillist af vatnsgangi, skriðum, sandfoki, eldsumbrotum eða öðru af völdum náttúrunnar, sem leiguliða verður ekki sök á gefin,
þá gerir hann landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans og krefst skoðunar á skemmdunum. Séu skemmdir ekki meiri en svo, að bættar verði á einu ári
án mjög mikils kostnaðar, skulu báðir, landsdrottinn og leiguliði, bæta
skemmdirnar, þannig að leiguliði leggur þó aldrei meira til en svarar hálfu
ársafgjaldi af jörðinni. Verði jörð fyrir meiri skemmdum, svo að hún rýrni
til langframa, skulu úttektarmenn meta, hve miklum hluta eftirgjalds nemi
árlega um ákveðinn tíma, og er landsdrottni skylt að setja niður eftirgjald,
er nemi að minnsta kosti % af skemmdunum eins og þær eru metnar árlega,
hlutfallslega við eftirgjaldið.

VI. KAFLI.

Um breyting á jarðargjöldum fyrir sérstakar ástæður.
35. gr.
Nú verða breytingar á verðlagi eða aðstæða til búskapar á jörð breytist, án þess að það sé af völdum náttúrunnar eða fyrir tilverknað leiguliða
eða landsdrottins, og getur þá hvor aðili fyrir sig krafizt endurskoðunar á
leigumála jarðarinnar. Náist ekki samkomulag, skal leggja málið í gerð. Gerðarmenn skulu vera: littektarmenn, tveir menn, er aðiljar tilnefna sinn hvor,
og oddamaður, er sýslumaður tilnefnir. Gerðarmenn mega ekki vera í náinni
frændsemi við aðilja né mægðir þeim. Gerðarmenn skulu ákveða hæfilegt
jarðargjald eftir jörðina, með hliðsjón af fyrri leigumála og þeim breytingum, sem orðið hafa síðan hann var settur. Verða báðir aðiljar að hlíta gerðinni. Kostnað við gerðardóminn greiðir sá, er gerðar beiðist, verði engin
breyting á eftirgjaldi, en ella að hálfu hvor.
36. gr.
Nú er leigumáli jarðar óhæfilega hár eða hærri en gerist i þeirri sveit
eða héraði á líkum jörðum, og getur þá leiguliði krafizt gerðardóms, er ákveði
eftirgjöld á jörðinni. Fer um tilnefningu dómsins og gildi hans eins og segir i
35. gri Sömuleiðis um borgun til gerðarmanna.
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VII. KAFLI.

Vm reka á leigujörðum.
37. gr.
Engan viðarreka niá undanskilja leiguliðanotum, sem fylgt hefir
jörðu áður
38. gr.
Skylt er leiguliða, eigi landsdrottinn sérstakan reka, að hirða hann
fyrir landsdrottin, marka viðarmarki hans og bjarga, svo að sjór taki ekki
út. Öll álnarlöng kefli eða smærri skulu vera eign leiguliða, eins og að
fornu hafa verið.
39. gr.
Eigi er skylt, að hvalreki fylgi leiguliðanotum, og fer um hann eftir
ákvæðum bvggingarbréfs.
Nú rekur hval, og fylgir hvalreki ekki Ieiguliðanotum, og skal leiguliði þá festa hvalinn landfestum og bjarga sem lög ákveða. Gera skal hann
strax landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans. Komi landsdrottinn eða
umboðsmaður hans ekki þegar á vettvang, er leiguliða rétt að skera hvalinn, en ábvrgjast skal hann landsdrottni allan þann hval, er hann sker. Um
endurgjald til leiguliða fer eftir ákvæðum, er fram séu tekin í byggingarbréfi.
40. gr.
Um allan annan reka á leigujörð fer eftir lagaákvæðum, er gilda þar
um í hvert sinn.
Allt, sem áður hefir fylgt leiguliðanotum á sjávarjörð, svo sem sölvatekja, kúfisktekja o. þ. h., má ekki undanskilja leiguliðanotum.
VIII. KAFLI.
Vm jarðabtetur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.
41. gr.
Þegar leiguliða er með ákvæðum byggingarbréfs gert að skyldu að inna
af höndum jarðarafgjald að einhverju leyti með jarðabótum eða öðrum framkvæmdum, en hann vanrækir að framkvæma þær, á landsdrottinn heimtingu á
endurgreiðslu eftir því sem úttektarmenn meta. Heimilt er leiguliða þess utan
að gera minni háttar jarðabætur á ábýlisjörð sinni, án samþykkis landsdrottins,
ef þær eru að mati þeirra manna, sem umsjón hafa með mælingum á jarðabótum, sem styrktar eru af ríkisfé, vel og hyggilega gerðar og stuðla að þvi að
hækka jörðina i verði. Skal leiguliði, þá er hann fer frá jörðinni, fá jarðabætur
þessar greiddar, eftir því sém úttektarmenn meta, að hækka megi landskuld á
jörðinni, þannig, að hann fái tólffalda landskuldarhækkunina.
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42’ gr’
...
Ef leiguliði ætlar að gera nieiri háttar jarðabætur, þannig að þær á einu
ári kosti hann ineira en sem nemur eftirgjaldi jarðarinnar, skal hann jafnan
leita samkomulags og samþvkkis landsdrottins og fara fram á, að hann láti gera
jarðabótina á sinn kostnað og hækki fyrir því eftirgjald jarðarinnar sem svarar
þeim vöxtum, er landsdrottinn verður að greiða af láni því, er hann kann að taka
vegna hennar, ella sparisjóðsvöxtum.
Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðahótina á sinn kostnað, en hún að
áliti þeirra mamia, er mælingar hafa á jarðabótum, er styrktar eru af ríkisfé, er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan arð, er leignliða heimilt að framkvæma verkið, og á hann þá, er hann fer frá jörðinni, sömu kröfu fyrir þá
jarðarbót eins og segir í næstu grein á undan og eftir gerð sömu manna.
43. gr.
Nú vill landsdrottinn gera jarðabót á jörð, sem er i fastri bvggingu, og
getur liann þá um það leitað samkomulags við leiguliða. Náist ekki sainkomulag,
getur liann látið gera jarðabótina engu að siður, en bæti leiguliða fullum bótum
það, sem verkið kann að spilla leiguhðanotum hans. Þegar jarðabótinni er lokið,
getur liann látið úttektarmenn skoða hana og meta, bversu mikið jarðarafgjald
megi liækka við jarðabótina. Getur hann þá afhent liana leiguliða, og ber honuin
þá að lialda lienni vel við. Ennfremur ber honuin að gjalda árlega þá hækknn
á eftirgjaldi, sem metin er fvrir jarðabótina.
44. gr.
Krafa sú, sem leiguliði á á landsdrottin, sbr. 41. og 42. gr., og fyrir
jarðarhúsabyggingar á jörðinni, samkvæmt 15. og 16. gr., skal vera forgangskrafa í bú landsdrottins næst eftir þær forgangskröfur, sem nú eru í lögum.

IX. KAFLI.
l'm kaupskyldu á leiyujörðum.
45. gr.
Ef landsdrottinn býður leiguliða ábýlisjörð sina til kaups með fasteignamatsverði, að viðbættu virðingarverði þeirra umbóta á jörðinui, er landsdrottinn á og gerðar hafa verið eftir að síðasta fasteignamat fór fram, enda sé honum
gefinn greiðslufrestur ekki skemmri en 6 mánuðir, en leiguliði neitar að kaupa,
liefir leiguliði fvrirgert ábúðarrétti shuini og skal vikja fvrir hinuni nýja
eiganda.

i
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X. KAFLI.
Um úttektir á leigujörðum.
46. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörðum, skal taka þær út ineð löginætri skoðunargerð. Úttekt á jörðu skal fram fara fyrir ‘20. júní.
Gera skal viðtakanda og fráfaranda aðvart, hvenær úttekt fer fram,
með nægum fyrirvara, svo og landsdrottni eða umboðsmanni hans, svo þeir
geti mætt þar og gætt réttar síns.
47. gr.
Úttektarmenn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru úttektarmenn hver í sinum hreppi, en hinn aðalúttektarmann skipar sýslumaður, og tvo varamenn eftir
tillögúm sveitarstjórnar. Varamaður er við úttektir í forföllum annarshvors
aðalmanns, ef annarlivor úttektarmaður er nákominn aðilja eða getur talizt
vilhallur, eða ef úttektarmenn greinir á.
48. gr.
Úttektarmenn, aðrir en hreppstjóri, skulu vera skipaðir til 12 ára.
Ef þeir deyja eða hætta við starfann á þeim tíma, skal á sama hátt skipa i
stað þeirra. Enginn er skyldugur að taka við endurskipun fvrr en 6 ár eru
liðin frá því hann liætti starfanum. Allir fullveðja búendur hreppsins yngri
en 60 ára eru skyldir að taka við útnefningu.
Þeir úttektarmenn, sem eigi hafa áður uunið eið emhættis- eða sýslunarmanna, skulu áður en þeir byrja starf sitt undirrita i úttektarbókina drengskaparvottorð um að gegna starfi sinu hlutdrægnislaust og eftir beztu vitund og
sannfæringu.
49. gr.

úttektarmenn fá þóknun fyrir starf sitt sem hér segir:
1. Fyrir úttekt á jörð skal greiða svo sem fyrir er mælt í lögum nr. 64, frá
14. nóv. 1917, um laun hreppstjóra og aukatekjur m. m., og kosti fráfarandi
og viðtakandi hana að hálfu hvor.
2. Fvrir virðingar- og skoðunargerðir. er um ræðir í lögum þessum, ber hverjum úttektarmanni 1 krónur, auk ferðakostnaðar, sem lög nr. 64, frá 14.
nóv. 1917, ákveða, og greiðist af þeim, er krafizt hefir virðingar eða skoðunargerðar. Þó kostar landsdrottinn og leiguliði skoðun og virðing, sem gerð
er samkvæmt 15. gr., að hálfu hvor.
50. gr.
Úttektarmenn skulu hafa gerðabók, er sveitarsjóður borgar og sýslumaður löggildir. Skal i hana rita allar úttektir jarða og skoðunargerðir á
jörðum samkvæmt 13. gr. Þegar úttekt er lokið eða skoðunargerð, skulu útAlþt. 1932. A. (.45. löggjafarþing).
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tektarmenn og þeir aðiljar, sem eru við úttektina, rita nöfn sin undir í bókina til staðfestingar.
Ef aðiljar, einn eða fleiri, neita að rita undir úttektargerð, skal þess
getið i bókun. — Skyldir eru úttektarmenn að gefa staðfest eftirrit af úttektum gegn endurgjaldi samkv. lögum um laun hreppstjóra, nr. 64, 14. nóv. 1917.
51. gr.
Úttektarmenn skulu fyrst lýsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi húsa
á jörðu, göllum á þeim sem fullgildum jarðarhúsum, skemmdum á þeim af
völdum ábúanda og viðhaldi öllu, er snert getur endingu húsanna.
Ennfremur skulu þeir taka út og lýsa öðrum mannvirkjum landsdrottins
á jörðinni.
Ef innstæðukúgildi fylgja jörð, skulu úttektarmenn meta, livort séu í
löggildu standi. Þeir skulu og nákvæmlcga kynnast öllum jarðarnvtjnm og
meta, hvort jörð er sæmilega setin.
52. gr.
Að lokinni úttektargerð greiðir fráfarandi þær hætur til viðtakanda, er
honum kann að hafa verið gert að greiða, nema samkomulag verði milli viðtakanda og fráfaranda um greiðslu á þeim. En ef ekki verður samkomulag og fráfarandi greiðir ekki bæturnar, getur viðtakandi krafizt þess, að úttektarmenn
geri þegar fjárnám þeim til lúkningar í munum þeim, er fráfarandi á á jörðinni og hann vísar á. Nú fær viðtakandi ekki bætur greiddar að fullu, þótt
hann hafi að lögum krafizt þess, og er þá landsdrottinn skvldur að greiða honum það, sem á vantar, nema á annan hátt hafi verið um samið.

53. gr.

Ef tvíbýli eða fleiri hýli eru á jörð, skulu úttektarmenn, ef landsdrottinn
óskar þess, skipta í millum þeirra húsum, matjurtagörðum og öðrum inannvirkjum, ef til eru og þess eðlis, að skipt verði. Sömuleiðis túni, engi, skógi,
hlunnindum og yfirleitt öllu, sem aðiljar koma sér saman um að æskja skipta á.
54. gr.
Ef einhver, sem hlut á að máli, vill eigi hlíta úttekl, sem gerð er á
jörð, getur hann krafizt yfirúttektar. Skal þá sýslumaður innan hálfs mánaðar skipa fjóra vfirúttektarmenn, og skulu þeir haga úttekt á sama hátt.
Sömu laun eiga þeir fvrir starfa sinn sem úttektarmenn, og greiðir krefjandi
yfirúttektar það gjald, ef bótum er eigi hrevtt, ella fer um gjaldið sem segir
í 49. gr.
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XI. KAFLI.
Ákvæði um standarsakir.
55. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, skal uni fardagaleyti næsta ár eftir fara
fram úttekt á öllum leigujörðum landsins. Sérstaklega er úttektin á húsum
á jörðinni, en að öðru leyti skoðunargerð samkvæmt 13. gr.
Ef bæjarhús eru svo hrörleg og illa á sig' komin, að ekki þyki sæmileg
íbúð og ekki fullnægi ákvæðum 11. gr., er landsdrottni skylt að reisa húsin
við. Sama er að segja um peningshús. Eigi leiguliði hús á jörð, fer um það
eins og segir i 15. gr., að því er skyldur landsdrottins snertir.
Ef álagsskylda hvílir á jarðarhúsum, skulu úttektarmenn meta álag á þau,
svo og á öll mannvirki, eftir því sem byggingarbréf ákveður og fyrirfarandi
úttektir.
Alag greiðir leiguliði eftir mati úttektarmanna, og fer um greiðslu á því
sem um bótagreiðslu samkv. lögum þessum. Vin vfirúttekt fer cftir ákvæðum
54. gr.
,
56. gr.
Með þehn takmörkunum, er segir í 55. og 57. gr., verða í gildi ákvæði
byggingarbréfs þar til ábúðartimi sá er á enda, er það tiltekur. Nú er ábúðartimi úti, og hefir þá leiguliði rétt til að fá ábúðina framlengda æfilangt
með sama leigumála, sbr. þó 41. og 42. gr., nema landsdrottinn geti sannað,
að hann hafi, áður en lög þessi gengu í gildi, lofað öðrum manni jörðinni,
eða þarf hennar með handa sjálfum sér, foreldri sínu, barni, fósturbarni eða
barnabarni. Fer þá um það eftir ákvæðum 9. og 10 gr.
57. gr.
Við næstu skoðunargerð úttektarmanna, eftir 10 ár, skulu landsdrottnar hafa gert öll jarðarhús upp samkvæmt 11. gr. Ef landsdrottinn vanrækir
þessar skyldur sínar, getur leiguliði bvenær sem er fyrirvaralaust flutt af
jörðinni án þess að bæta landsdrottni nokkuð fyrir.
58. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 1, 12. jan. 1884, og önnur lagafyrirmæli, er koina í bága við lög þessi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta var fyrst fluít á Alþingi 1929 og síðan 1930 og 1931
(vetrarþingi). Nokkrar breytingar hafa nú verið gerðar á frumvarpinu. Hefir
verið tekið tillit til breytingartillagna þeirra, er landbúnaðarnefnd flutti við frv.
í fvrra, og sumar þeirra teknar í frv. Auk þess bafa verið gerðar nokkrar aðrar
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brevtingar á frv. Yerður við franisögu niálsins gerð nánari grein fyrir þessum
breytingum. Að öðru levti vísast til greinargerða þeirra, er fvlgt hafa frv. áður
(Alþt. 1929, A„ þskj. 240, og Alþt. 1930, A„ þskj. 110).

Nd.

71. Frumvarp

til laga uni sauðfjánnörk.
Flutningsm.: Jörundur Brvnjólfsson og Bernharð Stefánsson.
1- gr.
Skvlt er liverjum, sem á sauðfjármark, að fá það lögskráð. Lögskráð
teljast sauðfjármörk, sem prentuð eru í gildandi markaskrá þess héraðs, sem
markeigandi á lögheimili í.
Nú er nýtt mark tekið upp, eftir að prentun markaskrár hlutaðeigandi
héraðs fór fram, eða lögskráð mark i öðru liéraði er flutt milli héraða og notkun
þess levfð af markadómi, og skal þá markavörður annast birtingu þess í Lögbirtingablaðinu. Þau mörk, sem þannig eru birt í Lögbirtingablaðinu, teljast lögskráð, unz næst er prentuð markaskrá fvrir það hérað, sem markeigandi á
lögheimili í.
..
2Öll sauðfjármörk skal lögskrá, og má eigi nota önnur mörk, sbr. þó 13. gr.
3. gr.
Mörk eru tvennskonar, eyrnamörk, sem sett eru á eyru sauðfjár (og lika
má setja á horn sem hornmörk) og brennimörk, sem brennd eru á horn sauðfjár. Brennimörk má líka setja á merki, sem fest eru í evru sauðfjár, enda sé
lögskráð brennimark á merkinu.
4. gr.
Hver sauðfjáreigandi skal sjá um inörkun á fé sínu.5 6
5. gr.
Mark, sem er lögskráð samkvæmt lögum þessum, er eign þess, sem skrifaður er fyrir þvi, og er öllum öðrum óheimilt að taka það upp eða nota, nema
með hans leyfi, eða levfi markadóms. En um það levfi fer eftir ákvæðum 6. og
16. gr.
6. gr.
Atvinnumálaráðherra skipar 3 menn í markadóm. Markadómur skal úrskurð gefa meðal annars um rétt manna til að lialda áfram sauðfjármarki, er
þeir hafa áður liaft, eða er í gildandi markaskrá, þegar um sammerkingar
eða námerkingar er að ræða, þar sem lög þessi leggja bann við. Ennfremur
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um heimild manna til að taka upp nýtt mark eða flytja mark milli héraða. Einn
þessara manna nefnist markavörður, og er hann formaður dómsins. Skal hann
eiga heima í Reykjavík. Markaverði og meðdómendum hans skal greiða þóknun fyrir starf sitt eftir reikningi, er atvinnumálaráðherra úrskurðar.
7. gr.
Markavörður sér um prentun allra markaskráa landsins. Skal hann gæta
þess, að sammerkingar eigi sér ekki stað umfram það, sem lög þessi heimila.
Þegar prenta skal markaskrá, skal markadómur úrskurða, þar sem sammerking er ekki heimil eftir lögum þessum, hver af þeim, er sammerkt á, hefir
mestan rétt til að halda áfram sauðfjármarki sínu.
Sá telst hafa ríkari rétt til eignar og nota á sauðfjármarki í sama héraði eða á samgangnasvæði, sem hefir fengið það að erfðum, heldur en sá, er
tekur upp mark, kaupir mark eða flvtur það að. Og sá, er mark á í héraði,
hefir rétt á að halda því fvrir marki, sem flutt er inn í héraðið, hvað sem
aldri markanna liður eða hvernig sem uppruna þeirra er háttað.
Ef tveir eða fleiri eiga sammerkt innan eða utan héraðs, og eins er ástatt
um uppruna þeirra í eigu þess eða þeirra, er skrifast fyrir þeim, skal aldur
markanna ráða, eftir þvi er upplvsist um hann, og hefir þá elzta markið mestan rétt. Keypt mark innan liéraðs, sem áður hefir verið notað, hefir fvllri rétt
en nýupptekið mark, þó kevpt sé.
8. gr.
í hverri sýslu skal vera einn maður kosinn af sýslunefnd, er safnar mörkunum, markasafnari, áður en markaskrá verður prentuð. Árið áður en prenta
skal markaskrá fyrir sýslu, þar með talin þau bæjarfélög, sem samkvæmt lögum þessum er fyrirskipað að prenta sauðfjármörk sin i sýslumarkaskrá, skulu
oddvitar, hver i sínum hreppi, safna sauðfjármörkum og veita markagjaldi
móttöku, sbr. 9. gr. Að söfnun markanna lokinni skulu þeir senda markasafnara mörkin ásamt markagjaldi, í síðasta lagi fvrir lok októbermánaðar. Markasafnari skal raða mörkunum og hlutast til um, að innan sýslu eða þess héraðs,
er hann á að safna fvrir, eigi sér ekki stað sammerkingar. Fyrir áramót hin næstu
skal hann hafa sent markaverði mörkin og markagjaldið.
Fyrir vinnu sína fær markasafnari 20% af markagjaldi sýslunnar eða
héraðsins.
9. gr.
Hver sá, er lögskrá vill mark sitt í markaskrá, skal sjá um, að það komist til oddvita haustið sem markasöfnun fer fram, í síðasta lagi fyrir 15. október. Fvrir prentun marks i markaskrá skal greiða 1 kr., eigi sami maður ekki
fleiri en 2 mörk, en 5 kr. skal greiða fvrir það þriðja, 10 kr. fyrir það fjórða,
og þannig hækkandi áfram um 5 kr. fvrir hvert mark. Markagjöld þessi skal
markaeigandi senda til oddvita með markinu, þegar markasöfnun fer fram.
Fyrir skrásetningu brennimarks greiðist ekkert gjald. Nú vill maður taka upp
mark milli prentunar markaskráa, eða flytja mark milli héraða, og skal hann
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þá senda það ásamt markagjaldi til markavarðar, sem sér um birtingu þess í
Lögbirtingablaðinu, ef notkun þess er heimil samkvæmt lögum þessum.
10. gr.
Nú neitar markadómur manni að taka upp eða halda marki, og skal
hann þá henda hlutaðeiganda á mark (eða mörk) sein líkast þvi, er óskað var
eftir.
11- gr.
Sýslu- og hreppsbrennimörk skal sauðfjáreigendum skylt að auðkenna
með fé sitt, og skal það ætíð sett á vinstra horn, ef fé er hyrnt, en ella skal
það sett á merki, sem sett er í vinstra eyra. Hver sýsla skal auðkennd með einum eða fleiri bókstöfum, en hreppur með tölumerki.
Brennimark eiganda skal setja á hægra horn eða á merki, er fest er í
hægra eyra, ef kind er kollótt. Brennimark sýslu og eiganda má þó setja á
sama horn, og á hvort liornið sem er, ef kind er einhyrnd. Brennimörk skal
lögskrá, og má ekki fleiri en einn í sömu sýslu hafa sama einkabrennimark.
12. gr.
Heimilt er mönnum að hornmarka fé sitt með lögskráðu eyrnamarki
(hornamarki). Um eignarrétt kindar ræður fyrst sýslu- og lireppsbrennimark,
þá hornamark og hrennimark eiganda, og siðast eyrnamark, nema annað
sannist réttara.
13. gr.
Heimilt er mönnum að marka annað búfé sitt undir lögskráð sauðfjármörk sín. Sömuleiðis er mönnum heimilt að nota sérstök eyrnamörk á annað
búfé sitt, en lögskrá skal þau þó á sama hátt og sauðfjármörk, og gilda um þau,
eftir þvi sem við á. sömu reglur og tekið er fram i lögum þessum um sauðfjármörk.
14. gr.
Ef fé er ómarkað, eða markið óglöggt, svo eigi verði úr ráðið, þá helgar
ær eignarrétt að lambi. Nú er sliku eigi fvrir að fara, og getur þá sá helgað sér
kindina, sem færir sönnur á eignarrétt sinn með tveimur óvilhöllum vottum.
Allt það fé, sem ekki finnst eigandi að, er eign þess sveitarfélags, sem
það finnst í, og skal farið með það sem hlutaðeigandi fjallskilareglugerð
mælir fyrir um. Þó er fé ekki eign þess sveitarfélags, er það finnst í, ef sýsluog hreppsbrennimerkt er, heldur þess lirepps, er brennimarkið á, ef eigandi
finnst ekki.
15. gr.
Á næstu 5 árum eftir að lög þessi öðlast gildi skal prenta allar markaskrár landsins, og skal það gert eins og hér segir:
Fvrsta árið skal prenta markaskrár Borgarfjarðar-, Mýra-, Barðastrandar-, Bangárvalla-, Eyjafjarðar- og Austur-Skaftafellssýslu. I markaskrá Eyjafjarðarsýslu skal prenta sauðfjármörk Akurevringa og Siglfirðinga.
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Annað árið skal prenta niarkaskrár Húnavatns-, V.-ísafjarðar-, SuðurÞingeyjar- og Vestur-Skaftafellssýslu. í markaskrá Húnavatnssýslu má ekki
prenta mörk, sem áður hafa verið prentuð í markaskrám Borgarfjarðar-,Mýraeða Rangárvallasýslu. 1 markaskrá Vestur-lsafjarðarsýslu má ekki prenta
mörk, sem áður hafa verið prentuð í markaskrá Barðastrandarsýslu. I markaskrá Suður-Þingeyjarsýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð hafa verið í
markaskrá Eyjafjarðarsýslu.
Þriðja árið skal prenta markaskrá Árnes-, N.-ísafjarðar- (þar með talinn ísafjarðarkaupstaður), Snæfellsnes-, Hnappadals-, Norður-Þingeyjar- og
Vestmannaeyjasýslu. 1 markaskrá Árnessýslu má ekki prenta mörk, sem
prentuð hafa verið í markaskrám Borgarfjarðar-, Mýra-, Bangárvalla- eða Húnavatnssýslu. 1 markaskrá Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu má ekki prenta mörk,
sem prentuð hafa verið í markaskrám Borgarfjarðar-, Mýra- eða Húnavatnssýslu. I markaskrá Norður-Þingeyjarsýslu iná ekki prénta mörk, sem prentuð
hafa verið í markaskrá Suður-Þingeyjarsýslu.
Fjórða árið skal prenta markaskrá fyrir Dalasýslu, Múlasýslur báð^r
með Norðfirði og Seyðisfirði og Skagafjarðarsýslu. 1 markaskrá Dalasýslu má
ekki prenta mörk, sem áður hafa verið prentuð í markaskrám Borgarfjarðar-,
Mýra-, Snæfellsnes- og Hnappadals-, Barðastrandar- eða Húnavatnssýslu. í
markaskrá Norður-Múlasýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð hafa verið í
markaskrá Norður-Þingeyjarsýslu. 1 markaskrá Suður-Múlasýslu má ekki
prenta mörk, sem prentuð hafa verið í markaskrá Norður-Múlasýslu eða Austur-Skaftafellssýslu. 1 markaskrá Skagafjarðarsýslu má ekki prenta mörk, sem
prentuð hafa verið í markaskrá Eyjafjarðar-, Húnavatns-, Arnes-, Mýra- eða
Borgarfj arðarsýslu.
Fimmta árið skal prenta markaskrá fvrir Strandasýslu, Gullbringu- og
Kjósarsýslu (þar með talin Reykjavík og Hafnarfjörður). í markaskrá Gullbringu- og Kjósarsýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð hafa verið i markaskrám Árnes-, Rangárvalla-, Húnavatns-, Borgarfjarðar- eða Mýrasýslu. í
markaskrá Strandasýslu má ekki prenta mörk, sem áður hafa verið prentuð
í markaskrám Mýra-, Borgarfjarðar-, Dala-, Barðastrandar-, Norður-lsafjarðar- eða Húnavatnssýslu.
Markaskrár landsins skal prenta 5. hvert ár í þeirri röð, er að ofan getur.
Akvæði þessarar greinar um bann gegn prentun marka ná þó ekki til
þeirra marka, sem flutt eru héraða milli með leyfi markadóms, sbr. 1. gr.
16. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 15. gr. um bann við sammerkingum milli hinna einstöku sýslna og héraða, getur markadómur veitt undanþágu frá banni þessu,
þar sem svo stendur á, að fullvist má telja, að engar sauðfjársamgöngur eigi
sér stað.
17. gr.
Heimilt er markadómi að banna mörk, sem eru mikil særingarmörk, svo
sem afeyrt o. s. frv.
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18. gr.
Tekjur þær, er inn koma fvrir lögskráningu marka, renna í ríkissjóð,
enda ber hann kostnaðinn af prentuninni og samningu markaskráa og birtingu
marka í Lögbirtingablaðinu samkvæmt ákvæðum þessara laga.
V 19. gr.
Atvinnumálaráðuneytið skal með reglugerð setja nánari ákvæði um
prentun markaskráa, gerð og beiti marka. í reglugerðinni má og banna að nota
ýmsar benjar, er valdið geta námerkingum og misdrætti á sauðfé.
20. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerð, sem sett er samkvæmt þeim, varða
sektum frá 5—100 kr. Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem
almenn lögreglumál.
21. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði 47.—50. kap. í Landsleigubálki Jónsbókar, svo og öll eldri lagafvrirmæli, er koma í bága við lög þessi.
22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta er að mestu samhljóða frumv. þvi, er flutt var á síðasta vetrarþingi.
Nokkrar breytingar bafa verið gerðar á 6., 8., 9. og 20. gr., og verður gerð
grein fyrir þeim við framsögu málsins. Að öðru leyti vísast til greinargerðar
jæirrar, er fvlgdi frumvarpinu i fyrra. Alþt. A. 94, 1931.

Nd.

72. Breytingartillögur

við frumv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.
Frá Jörundi Brynjólfssyni.
1. Aftan við frvgr. bætist:
Við tölulið I. A. 2. a. i lögum nr. 57, 19. maí 1930, bætast
nýir liðir:
a. Laugardalsbraut, frá Svinavatni að Laugarvatni.
b. Gnúpverjabraut, frá Sandlækjarós um Prándarholtsbakka hjá Þrándarholti og Miðhúsum, austan við Geldingaholt, um brúarstæði Kálfár
að Stóra-Núpi.
c. Langholtsbraut, frá vegamótum Suðurlandsvegar, um brúarstæði Hvítár
móts við Kiðjaberg og siðan frá ánni á Grimsnesbraut bjá Minni-Borg.
2. Aftan við fyrirsögnina bætist: og á lögum nr. 57, 19. mai 1930.
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73. Breytingartillögur

við frv. til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican Airlines Corporation levfi til loftferða á íslandi o. fl.
Frá samgöngumálanefnd.
1. Við 1. gr.
a. I stað orðanna „til flutninga á mönnum eða varningi“ í 1. gr. frv. komi:
til flutninga á mönnúm, pósti og varningi.
b. Á eftir orðinu „félagi“ í síðasta málslið 1. gr, komi: einstaklingi eða
stofnun.
2. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að láta fram fara lögnám á landi og
nauðsynlegum réttindum vfir því, eftir beiðni leyfishafa, til þess að hann
geti komið fvrirætlunum sínum í framkvæmd samkvæmt lögum þessum.
3. Við 5. gr. *
a. Siðasti málsliður fyrstu málsgreinar, orðin „auk þess greiði .... á
hverjum tíma“ falli niður.
b. Þriðja málsgrein falli niður.
c. Fjórða málsgrein, sem verður þriðja málsgrein, orðist svo:
Hundraðsgjald það, sem grein þessi ákveður, skal óbreytt standa
fyrstu 10 ár levfistímans, og má þá brevta þvi með lögum, og siðan á 5
ára fresti, meðan leyfið er í gildi.
d. Aftan við greinina bætist: Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum íslenzkra laga um skattgreiðslur og gjalda til ríkis og héraða.
4. Við 8. gr. Síðari málsgrein orðist svo:
Að loknum leyfistíma, eða ef leyfishafi eða sá, sem löglega er kominn
í hans stað, hættir starfrækslu, er rikissjóði íslands áskilinn forkaupsréttur
að öllum lóðarréttindum og mannvirkjum leyfishafa hér á landi, eftir
mati, sem framkvæmt skal samkv. lögum um framkvæmd eignarnáms.
5. Við 11. gr. Aftan við greinina bætist: þar á meðal öryggisákvæðum, er sett
eru eða sett verða vegna ófriðar eða ófriðarhættu.
Nd.

74. Breytingartillögur

við frv. til laga um Prestakallasjóð.
Frá Jónasi Porbergssyni.
1. Við 2. gr. Greinin fellur niður, og breytist greinatala samkvæmt því.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Kirkjustjórnin ráðstafar fé Prestakallasjóðs, til þess að o. s. frv.
3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþinf').

’
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75. Breytingartillögur

við frv. til laga nm breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.
Frá Jóni ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
I. Aftan við frvgr. bætist:
Við I. A. 2. í lögum nr. 57, 19. maí 1930.
1. Aftan við liðinn bætist:
Og þaðan að F|allabaksvegi bjá Fellsmúla.
2. Nyir liðir á eftir:
a. Vegurinn frá Suðurlandsbraut hjá Ægissiðu að fyrirbuguðu brúarstæði á Hólsá.
■
b. Vegurinn frá Teigi i Fljótsblið um Hliðarenda að Fljótsdal.
II. Aftan við fyrirsögnina bætist: og á lögum nr. 57, 19. mai 1930.

Ed.

76. Frumvarp

til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43 1927.
Flutningsm.: Magnús Torfason, Jón Jónsson, Ingvar Pálmason.
1- gr.
21. gr. fátækralaganna orðist svo:
Eftir 16 ára aldur vinnur hver sá, sem hefir íslenzkan ríkisborgararétt,
sér framfærslurétt í þeirri sveit, er hann hefir dvalizt í 2 ár samfleytt búandi,
vistfastur eða haft löglegt heimilisfang, enda hafi hann ekki þegið endurkræfan
sveitarstvrk á þeim missirum.
,
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.

Greinargerð.
Enn vill það mjög við brenna, að sveitarfélög, þaðan er miklir flulningar eru, verða illa úti, sakir þess, að þau fá þungar búsifjar af fluttu fólki, cr þar
á framfærslusveit. En með því að tekjur þeirra rýrna að sama skapi og fólkinu
fækkar, mega þau sizt við slíkum sendingum. Þá er það ekki vitað, að á jörðu
hér sé annarsstaðar en á voru landi sett að skilvrði, að maður hafi ekki þegið
sveitarstvrk um lengra bil en sveitvinnslutíminn er settur.
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77. Breytingartíllögur

við frv. lil 1. um breyting á vegalögum; nr. 41, 4. júní 1924.
Frá Bergi Jónssvni.
Aftan við frvgr. bætist:
Á eftir tölulið 3 koma nýir liðir:
a. Vegur frá Bíldudal um Hálfdan og Mikladal til Patreksfjarðar.
b. Vegur frá Btldudal um Fossheiði, eins og leið liggur á þjóðveginn
i Reykhólasveit.
c. Vegur frá Patreksfirði á þjóðveginn á Barðaströnd.

Nd.

78. Breytíngartíllögur

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.
Frá Sveini ólafssyní.
Aftan við frvgr. bætist:
Við D. 4. Nýir’ liðir:
a. Norðfjarðarvegur, frá Eskifirði um Norðfjörð til Neskaupstaðar.
b. Faskrúðsfjarðarvegur, frá Fagradalsbraut i Reyðarfirði um Sléttuströnd og
Örnólfsskarð eða Staðarskarð að Búðum i Fáskrúðsfirði.
c. Mjóafjarðarvegur, frá Fagradalsbraut við Köldukvísl um Eyvindardal,
Slenjudal og Mjóafjarðarheiði að Mjóafirði.

Ed.

79. Breytingartíllögur

við frv. til laga um brúargerðir.
Flutningsmaður: Halldór Steinsson.
Við 2. gr. Á eftir A. III. 1. komi 2 nýir liðir:
a. Staðará í Staðarsveit.
b. Vatnsboltsá i Staðarsveit.
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80. Nefndarálit

um frumv. til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júni 1921, um skipulag
kauplúna og sjávarþorpa (þskj. 38).
Frá allsberjarnefnd.
Nefndin ræður hv. deild til þess að samþykkja frumvarpið með breyt- .
ingartillögunni á þskj. 49.
Alþingi, 2. marz 1932.
Bergur Jónsson,
Einar Árnórsson,
Sveinbjörn Högnason,
form.
frsm.
fundaskr.
Þorleifur Jónsson.
Jón Ólafsson.

Nd.

_

81. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.
Frá Jónasi Þorbergssyni.
Aftan við frvgr. bætist:
Á eftir 3. Iið kemur nýr töluliður:
Skógarstrandarvegur, frá Skildi í Helgafellssveit á Vesturlandsveg i
Miðdölum.

Nd.

82. Nefndarálit

um frv. til laga um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla íslands.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin vill mæla með því, að frv. þetta verði gert að lögum, með þeirri
breytingu, að framlag ríkissjóðs til skólans, sem ákveðið er í 6. gr. frv., 5000 kr.,
verði fært niður í 4000 kr., og hefir það verið borið undir landlækni, flm. frv.,
sem liyggur, að hægt sé að komast af með þá upphæð. Nefndin hefði talið æskilegt, að kennarastörf við skólann verði innifalin í störfum yfirlækna og yfirhjúkrunarkonu landsspitalans, án þess að nokkur greiðsla kæmi fvrir það að
auki. En eftir upplýsingum þeim, sem nefndin hefir aflað sér, mun eigi hægt að
koma þvi við gagnvart núverandi yfirlæknum spítalans og yfirhjúkrunarkonu,
sem ráðin hafa verið án þess að slík kvöð væri ákveðin i upphafi á embættum
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þeirra. Hinsvegar telur nefndin, að i slikt horf eigi að flytja þetta, jafnóðum og
mannaskipti verða í þessum embættum.
Þar sem frv. þetta ákveður i 8. gr., að lög um ljósmæðraskóla í Reykjavik, nr. 49, 4. júní 1924, verði úr gildi felld jafnskjótt og frv. þetta verður að
lögum, og þá einnig 11. gr. þeirra, sem ákveður, að landssjóður kosti áhöld skipaðra yfirsetukvenna, telur nefndin æskilegt, að sú grein verði felld inn í yfirsetukvennalögin, þar sem hún virðist eiga betur heima en í þessu frv., og flytur
hún því um það sérstakt frv. Samkvæmt þessu ber nefndin fram eftirfarandi
BREYTINGARTILLÖGU:
ö. gr. frv. orðist svo:
Rikissjóður leggur fram stvrk til skólans, er nema má allt að 4000 kr. á ári.
Alþingi, 2. marz 1932.
Rergur Jónsson,
Einar Arnórsson,
Sveinbjörn Högnason,
form.
með fyrirvara.
fundaskr. og frsm.
Þorleifur Jónsson,
Jón Ólafsson,
með fyrirvara.

Nd.

83. Frumvarp

til laga um breyt. á vfirsetakvennalögum, nr. 63. 19. maí 1930.
Frá allsherjarnefnd.
1- gr.
Aftan við 4. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðaridi:
Ríkissjóður leggur til áhöld í ljósmæðraumdæmin, og ákveður landlæknir.
i samráði við vfirlækni fæðingardeildar landsspitalans, hver þau skuli vera.
2. gr.
Lög þessi ganga í gildi þegar i stað.
Greinargerð.
1 11. gr. í lögum nr. 49, 4. júni 1924, um ljósmæðraskóla í Reykjavik, er
ákveðið, að landssjóður kosti áhöld skipaðra yfirsetukvenna, en landlæknir ákveði, hver þau skuli vera.
í frumv. um ljósmæðra- og lijúkrunarkvennaskóla íslands, sem nú liggur fyrir þinginu og allsherjarnefnd leggur til að verði samþykkt, er gert ráð
fyrir, að þessi lög verði felld úr gildi.
;
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Akvæðið uin ljósniæðraáliöldin iná þó ekki missa sig. En með því að illa
fer á, að það standi eitt eftir í lögum, sem heita ljósinæðraskólalög. og á iUa
við í hinum nýju fyrirhuguðu löguin um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla,
er hér farið fram á, að það verði flutt vfir í yfirsetukvennalögin, þar sem það
á bezt heima.
.
Nd.

84. Breytingartillaga

við frv. til laga utn breyting á lögum nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
1. Aftan við 1. gr. bætist: 7) Heilbrigðismálanefnd.

2. 2. gr. frv. orðist svo:
Tölurnar »6«) og »7«) verði 8) og 9).

Nd.

85. Frumvarp

til laga um nýbýli.
Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson.
I. KAFLI.
Um nýbýlafélög.

1. grNýbýlafélög eru þau félög, er samkvæint ákvæðum í lögum sínum eða
samþykktum starfa að þvi að efla nýbýlarækt i landinu, hvort sem sú starfsemi
er aðalstarfsemi félagsins eða eigi.
2. gr.
Veita má nýbýlafélögum lán úr Búnaðarbanka íslands, ef atvinnumálaráðherra telur, að félagið fullnægi skilyrðum þeim, sem nefnd eru í 1. gr., og
eftirlitsmaður nýbýla mælir með veitingu lánsins.
Lánsfé þessu má félagið aðeins verja til að kaupa land til nýbýlastofnunar, til vegalagningar um það og til framræslu þess.
Lánsupphæðin má nema allt að Lt af fasteignamatsverði lands þess, er
kaupa á, og áætluðum kostnaði við umbætur þær, er áður voru nefndar og félagið hyggst að gera á landinu. Lánin skulu veitt til 50 ára og vera afborgunarlaus fyrstu 5 árin, en endurgreiðast síðan með jöfnmn greiðshun, þannig að árlegt gjald sé
af allri lánsupphæðinni.
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Rikissjóður endurgreiðir bankanum vaxtaniun þann, er verða kann á lánuni þessum.
3. gr.
Aður en lán eru veitt samkvæmt 2. gr. skal félagið hafa látið gera skipulagsuppdrátt af landi þvi, er það hefir í hyggju að kaupa, svo og áætlun um
kostnað við mannvirkjagerð á því eða ræktun þess, enda hafi eftirlitsmaður nýhvla samþykkt uppdráttinn og áætlunina.
4. gr.
Xú hefir lán verið veitt til landkaupa samkvæmt 2. gr., og er þá félaginu
skylt að selja það land til nýbýlastofnunar, eða nýbýli þau, er það reisir sjálft á
þvi, þeim er slikra kaupa óska. Um söluna skal jafnan leitað álits eftirlitsmanns
nýbýla. Eigi má félagið selja löndin eða nýbýlin hærra verði en þau hafa kostað það.
II. KAFLI.
Um fjárframlög úr ríkissjóði til eflingar nýbýlaræktar.

5. gr.
Ríkissjóður leggur fram árlega 80 þúsund krónur, er varið skal til eflingar nýhýlaræktar í landinu, eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir.
6. gr.
Fé því, er ræðir um i 5. gr., má verja til lána handa nýbýlingum. Lán
þessi getur sá einn fengið, sem fullnægir eftirfarandi skilvrðum:
a. Sannar með vottorði hreppsnefndar í heimilissveit sinni, að hann sé duglegur, reglusamur og sparsamur maður, sé vanur bústörfum og hafi þekkingu á þeim.
h. Sannar, að hann eigi kost á landi til að hyggja á nýhýli. Land þetta má eigi
vera minna en svo, að það fóðri 20 nautgripi, er það er fullræktað, enda
fylgi því nægileg beit fvrir þessa gripatölu.
c. Sannar, að hann sé svo efnum búinn, að hann geti keypt land þetta skuldlaust.
7. gr.
Lán þau, er ræðir um 6. gr., má veita aðeins til bygginga á nýbýlinu,
ræktunar þess og bústofnskaupa nýbýlings. Mega lánin nema allt að 9/10 hlutum af áætluðum kostnaði við framkvæmdir þessar, og skulu þau greiðast út
smátt og smátt, eftir því sem framkvæmdum þessum miðar áfram. I.ánin skulu
veitt til 50 ára og vera afhorganalaus fyrstu 5 árin, en endurgreiðast siðan þannig, að árlegt gjald verði 3% af upphæð lánsins. Lánin skulu tryggð með veði í
nýbýlinu.
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8. gr.
Veita má nýbýlingi, sem vegna óhappa, heilsuleysis eða ómegðar á örðuga afkomu, stvrk af því fé, sem ræðir um í 5. gr. Styrkur þessi má þó ekki nema
hærri upphæð en 2000 krónum til sama manns, og er hann ekki afturkræfur.
9. gr.
Veita má nýbýlingum, er sýnt hafa fráhæra atorku og dugnað í búskap
sinum, verðlaun af fé því, er ræðir urn í 5. gr.. allt að 500 krónur til hvers.
10- gr.
Lán, stvrk eða verðlaun samkvæmt 6.- 9. gr. skal því aðeins veita, að
eftirlitsmaður nýbýla mæli með veitingu þeirra, endá hafi hann samþvkkt áætlun um ræktunarframkvæmdir þeirra, er lán skal veita til.
Atvinnumálaráðherra veitir lán þessi, stvrk og verðlaun, en Búnaðarbanki
íslands annast innheimtu lánanna fvrir rikissjóð, gegn þóknun eftir samkomulagi við atvinnumálaráðherra.

III. KAFLI.
Um land til nýbýla.

11- gr.
Hverjum manni er heimilt að byggja nýbýli á eyðijörð og öðru óbyggðu
landi, sem enginn getur sannað eigu sína að. Svo má og bvggja nýbýli i afréttum, er sveitarfélög eiga, og í almenningum, ef sveitarstjórnir þeirra sveitarfélaga, er afréttina eiga eða eiga hagsmuna að gæta i almenningnum, levfa það.
...
. 12,gr’
Nú vill einhver byggja nýbýh í landi, sem adla má að enginn sé eigandi
að, og skal bann þá tilkynna atvinnumálaráðuneytinu þá fyrirætlun sína. Ráðunevtið skal því næst, með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu,' skora á þá, er tilkall
kynnu að vilja gera til lands þessa, að gefa sig fram innan 6 mánaða frá birtingu
auglýsingarinnar. Gefi enginn sig fram innan þessa frests, skal ráðunevtið bjóða
sýslumanni að kveðja til 2 menn og gera ásamt þeim áreið á landið og setja glögg
landamerki. Til áreiðargerðar þessarar skal, með 7 nátta fyrirvará, boða nýbýling og þá menn, sem land eiga að liinu fvrirhugaða nýbýli. Verði eigi samkomulag uin merkin við áreiðina, skal sýslumaður sjá um, að úr þeim ágreiningi verði skorið eftir þeim reglum, sem gilda um landamerkjamál.
13. gr.
Sýslumaður skal að lokinni áreið senda atvinnumálaráðuneytinu eftirrit
af áreiðargerðinni. Atvinnumálaráðherra gefur því næst nýbýlingi út nýbýlisbréf
fyrir landinu, og er það eignarheimild nýbýlings að landinu. I nýbýlisbréfinu
skulu tekin fram öll þau skilyrði, um húsabvggingar, girðingar, þurrkun lands og
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ræktun, sem ráðherra eftir tillögum eftirlitsmanns nýbýla telur hæfileg. Brjóti
nýbýlingur í einhverju verulegu atriði skilyrði þessi, getur atvinnumálaráðherra,
eftir tillögum eftirlitsinanns nýbýla, svipt hann nýbýlisréttinum og heimilað öðrum manni nýbýlið, er þá nýtur sama réttar sem nýbýlingur annars hefði notið.
Skal sá, er þá tekur við nýbýlinu, skyldur til að greiða hinum, er nýbýlinu var
sviptur, þá verðhækkun, sem felst í umbótum hans á nýbýlinu, eftir mati óvilhallra, dómkvaddra manna.
14- gr.
Nú vill maður byggja nýbýli í afrétt eða almenningi, og skal þá sýslumaður gera áreið á landið og setja landamerki, svo sem fyrir er mælt í 12. gr. Að
öðru leyti fer um rétt nýbýlings eftir samningi hans við hlutaðeigandi sveitarstjórn, þó svo, að sé landið eigi selt honum, skal honum jafnan leigt það til
erfðaleigu.
15. gr.
Kostnað þann, er leiðir af upptöku nýbýlis samkvæmt 12.—14. gr., greiðir
nýbýlingur.
16. gr.
Nú þykir eigi þörf á að verja eitthvert ár fé því öllu, sem ræðir um í 5. gr„
með þeim hætti, sem greinir í 6.—9. gr., og má þá verja því, er afgangs verður,
til þess að kaupa lönd, er vel þykja fallin til skiptingar í nýbýli. Kaup þessi skulu
gerð eftir tillögum eftirlitsmanns nýbýla.
17. gr.
Skipta má þjóðjörðmn eða kirkjujörðum. sem lausar eru úr ábúð, í nýbýli eftir tillögum eftirlitsmanns nýbýla.
18. gr.
Nýbýli þau, er ræðir mn í 16. og 17. gr., skal atvinnumálaráðherra heimilt
að selja nýbýlingum til eignar eða leigja til erfðaleigu.
IV. KAFLI.
Um stjórn nýbýlamála.

19. gr.
Atvinnumálaráðherra hefir yfirstjórn allra nýbýlamála í landinu og felur
sérstökum manni eftirlit með þeiin. Eftirlitsmaður tekur laun úr ríkissjóði eftir
samningi við atvinnumálaráðherra.
20. gr.
Eftirlitsmanni nýbýla skal skylt að veita nýbýlafélögum og einstökum
mönnum leiðbeiningar um allt, er lýtur að byggingu nýbýla, ræktun þeirra og
búskap nýbýlings. Hann skal vera atvinnumálaráðherra til aðstoðar um allt það,
,41þt. 1932. A. t45. löggjafarþing),
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sem að nýbýlamálum lýtur, og gefa honum árlega skýrslu um starfsemi sína.
Nánari reglur um starf eftirlitsmanns setur atvinnumálaráðherra í erindisbréfi,
er hann fær honum.
V. KAFLI.
Almenn ákvæði.

21. gr.
Lög nr. 15, 6. nóv. 1897, um nýbýli, eru úr löguni numin.
22 gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Akvæði um s t undarsakir :
Vm næstu 5 ár frá þvi er lög þessi öðlast gildi, er ríkisstjórninni heimilt
að fresta, að einhverju eða öllu leyti, greiðslum þeim úr rikissjóði til nýbýla, er
2. ög 5. gr. gera ráð fvrir.
Greinargerð.
Frumvarp þetta var flutt á síðasta vetrarþingi, en varð þá ekki útrætt.
L'm ástæður fyrir frumv. vísast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi frumv. þá.
(Alþt. vetrarþings 1931. A. þskj. 124). Frumv. er nú flutt óbreytt, að öðru leyti
en því, að bætt er nú inn í það ákvæði imi stundarsakir, um heimild til frestunar á greiðslum þeim úr ríkissjóði, er frumvarpið gerir ráð fvrir.

Nd.

86. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.
Frá Lárusi Helgasyni.
Á undan »við B« bætist:
Við A.
Á eftir tölul. 1 kemur nýr töluliður:
Meðallandsvegur, frá vegamótum i vesturbrún Eldhrauns á sýsluveginn nálægt Langholti.
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87. Frumvarp

til laga um innflutning á kartöflum o. fl.
Frá landbúnaðarnefnd. '
1- gr.
Þann liluta livers árs, seni nægar birgðir eru fyrir hendi i landinu, að
dómi Búnaðarfélags íslands, af innlendum kartöfluin, er bannað að flvtja inn
kartöflur frá öðrum löndum.
2. gr.
Að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands, ákveður atvinnumálaráðlierra á ári hverju með auglvsingu í Lögbirtingablaði, frá hvaða tíma innflutningsbann á kartöflum skuli í gildi ganga og hvenær því skuli af létt. Skal sú
auglýsing út gefin 3 vikum áður en innflutningsbannið hefst.
Ef sérstakar ástæður gera það nauðsynlegt og Búuaðarfélag Islands mælir með þvi, er ráðherra þó heimilt að ákveða með nýrri auglýsingu, að banninu
skuli fyrr af létt en til hafði verið tekið, og þarf það ekki að vera samtímis á
öllu landinu.
3. gr.
.Hreppstjórum í sveitum og bæjarstjórum í kaupstöðum skal skylt að
senda Búnaðarfélagi Islands á ári liverju fyrir fyrsta nóvember skýrslu um uppskerumagn kartaflna.
4. gr.
Til þess að greiða fyrir sölu á innlendum kartöflum í landinu, skal atvinnuuiálaráðherra lieimilt að greiða allt að lielmingi flutningskostnaðar með
skipum rikisins á kartöflnm frá þeim héruðum, sem aflögufær eru í þeim efnum, til þeirra landshluta, sem verða að kaupa að kartöflur.
5. gr.
Xánari ákvæði uni framkvæmd þessara laga setur atvinnumálaráðherra
með reglugerð, að fengmnn tillögum Búnaðarfélags Islands. I reglugerð þessari
skal setja reglur um mat á kartöflum, ef um stærri kaup er að ræða en 500 kg.
til sama kaupanda.
6. gr.
Brot gegn auglýstu innflutningsbanni á kartöflum samkv. 1. gr. varða
sektum til ríkissjóðs, frá 200—2000 kr. Ólöglega innfluttar kartöflur skulu
upptækar og andvirði þeirra renna í rikissjóð.
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7. gr.

Með mál út af brotum gegn lögúm þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
A krepputímum eins og þeim, sem nú standa yfir, verður mönnum það
ljósara en ella, liver nauðsyn er á því að búa sem bezt að sínu. Engum blandast
lengur hugur um það, að hér á landi eru næg skilyrði til þess að rækta kartöflur,
er fullnægi þörfum landsmanna, og er oss ekki vansalaust, hve skamnit vér erum þar á veg komnir. Þó að svo hagi til í summn landshlutum, að kartöflurækt sé misbrestasöm, þá er á miklum hluta landsins nokkurn veginn árviss
uppskera. Frumvarp þetta miðar að því tvennu, að örva menn til aukinnar kartöfluræktar og greiða fyrir markaði á þeirri vöru innanlands.
Frumvarp þetta er sniðið eftir frumvarpi um sama efni, er afgreitt var
frá siðasta Búnaðarþingi og sent landbúnaðarnefnd neðri deildar til athugunar
og fyrirgreiðslu.

Nd.

88. Frumvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 58 1931, um einkasölu rikisins á tóbaki.
Flutningsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
1- gr.
1 fyrstu grein laganna komi 15. gr. og 16. gr. í stað 13. og 14. gr.
2. gr.
8. gr. laganna breytist þannig:
Tóbakseinkasalan skal leggja frá 10 til 50 af hundraði á tóbak, eftir þvi
sem henta þykir fyrir hverja tegund. Álagningu þessa skal miða við verð vörunnar kominnar í hiis hér á landi, að meðtöldum tolli. Tóbak til sauðfjárbaða
selst án hagnaðar.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

J’ingskjal 88—89

317

Greinargerti.

Breytingin á 1. gr. er leiðrétting á villu, sem hefir slæðzt inn í lögin við
það, að bætt var við nýrri 13. og 14. gr. inn í lögin, sem ekki var í upprunalega
frumvarpinu.
Ákvæðin um, að álagning á tóhaki skuli framvegis vera á innkaupsverð
að meðtöldum tolli, byggist á því, að á sumum tegundum tóbaks er innkaupsverð aðeins %—% hluti af samanlögðu innkaupsverði og tolh, og þetta ákvæði
þvi nauðsynlegt til þess, að einkasalan geti náð nægum verzlunarhagnaði, og að
rétt hlutfall um álagningu verði á milli hinna einstöku tegunda.

Nd.

89. Frumvarp

til laga mn heimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla með
skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.
Flutningsm.: Bjarni Asgeirsson, Magnús Guðmundsson, Haraldur Guðmundsson,
Sveinn Ólafsson, Sveinbjöm Högnason, Jóhann Þ. Jósefsson.
1. gr.

Heimilt skal sýslunefndum og bæjarstjórnum að ákveða það lýðskólafyrirkomulag innan sýslu- eða bæjarfélagsins, að allir ungir menn verkfærir á
aldrinum 18 ára vinni kauplaust likamleg störf i þarfir síns sýslu- eða bæjarfélags, þar scm þeir eiga heimili, 7 vikur að vorlagi, gegn ókeypis húsvist og
kennslu við verklegt og bóklegt nám í skóla 6 mánaða tíma næsta vetur á eftir
að vinnan hefir farið fram.
Þó skulu undanþegnir skylduvinnu allir þeir, er innan 18 ára aldurs hafa
tekið próf í héraðsskóla í annari sýslu. Sömuleiðis allir þeir, er stundað hafa
nám innan 18 ára i gagnfræðaskólum eða menntaskólum.
2. gr.

Nú lizt meiri hluta sýslunefndar eða bæjarstjórnar að starfrækja lýðskóla með sliku fyrirkomulagi fyrir karlmenn, þá skal það með leynilegri atkvæðagreiðslu borið undir aha kjósendur til sýslunefndar eða bæjarstjómar,
og skal um atkvæðagreiðsluna fara á sama hátt og segir í lögum um kosningar
til Alþingis.
3. gr.
Ef % hlutar allra kosningabærra manna samþykkja starfrækslu lýðskóla með áðurnefndu fyrirkomulagi, þá skal fullkomið skólahús, af þeirri
stærð, er áætlað nemendatal í sýslunni eða bæjarfélaginu útheimtir, byggt á
kostnað rikissjóðs, á þeim stað, er viðkomandi sýslunefnd eða bæjarstjórn ákveður og vfirstjóra fræðslumála getur fallizt á.
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4. gr.
Hætti sýslu- eða bæjarfélag að starfrækja skóla með þessu fyrirkomulagi áður en 20 ár eru liðin frá þeim tíma, að skólahúsið var fullgert, skal það
falla aftur til rikisins með fyrirfram ákveðinni lóð eða landi, til fullrar eignar
og allra umráða, nema öðruvisi um semjist milli þeirra, er þá eiga hlut að máli.
5. gr.
Með reglugerð, er viðkomandi sýslunefnd eða bæjarstjórn semur og samþykkir og yfirstjórn fræðslumála staðfestir, skal ákveða stjórn, tilhögun vinnunnar og skólans.
Þar má setja ákvæði um undanþágu að því er aldurstakmark nemenda
snertir, svo og sektarákvæði gagnvart þeim, sem eru þess valdandi, að nemandi kemur eigi til skólavinnunnar, þegar hann er kallaður.
Skulu sektirnar renna í sýslusjóð eða bæjarsjóð.
Loks má í reglugerð setja ákvæði um það, að þann tima skólaársins, er
vinnan og skólinn stendur eigi yfir, sé hverjum nemanda heimilt að leita sér
atvinnu þar, sem hann vill, án þess að leysa lausamennskuleyfi, og' sömuleiðis
ákvæði um það, að ef einhver nemandi vill eigi nota rétt sinn til skólans, þá
standi plássið hverjum þeim opið, er stunda vill nám í skólanum lengur en
einn vetur.
Greinargerð.
Frumvarp þetta hefir verið flutt á 4 undanförnum þingum, en í öll
skiptin dagað uppi. Nú er frv. flutt í 5. sinn og að mestu í sama formi og á
síðasta þingi.
Um ástæður fyrir frumvarpinu er vísað til greinargerðar þeirrar, er þvi
fylgdi, þegar það var fvrst frain borið, á þinginu 1929. (Sjá Alþt. 1929, A.
þskj. 98).
Nd.

90. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican
Airlines Corporation leyfi til loftferða á íslandi o. fl.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.

Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita Transameriean Airlines
Corporation í Cleveland, Oliio, Bandaríkjunum í Norður-Ameríku, sem í lögum þessum nefnist levfishafi, levfi til að halda uppi loftferðum jnilli íslands
og annara landa, svo og innanlands, til flutninga á mönnmn, pósti og varningi
fyrir borgun, hvort heldur er með loftförum, sem leyfishafi á eða hefir til afnota. Verði öðru félagi, einstaklingi eða stofnun veitt einkaleyfi til flutninga á
mönnum eða varningi innanlands, fellur niður réttur levfishafa til þess samtimis.
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2. gr.
í leyfinu skal ákveða, að leyfishafa skuli heimilt hér á landi
1. Að gera lendingarstaði fyrir loftför, einn eða fleiri, og að hann þurfi eigi
að hlita þvi, að aðrir noti þá.
2. Að öðlast eignarrétt eða notkunarrétt vfir landi undir lendingarstaði, hús,
bryggjur, vegi eða önnur mannvirki, er nauðsvnleg kunna að vera vegna
atvinnurekstrar hans.
3. Að setja á stofn og starfrækja stöð fyrir þráðlaust firðtal eða firðritun,
enda sé gerð, fyrirkomulag og bvlgjulengd stöðvarinnar samþykkt af atvinnumálaráðherra. Á stöð þessari má leyfishafi þó aðeins taka á móti
eða senda veðurfregnir eða skeyti, er varða flug flugvéla hans, nema leyfi
landssimastjóra komi til í hvert skipti.
3. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að láta fram fara lögnám á landi og
nauðsynlegum réttindum yfir þvi, eftir beiðni leyfishafa, til þess að hann geti
komið fvrirætlunum sinum í framkvæmd samkvæmt lögum þessuin.
4. gr.

Loftför þau, er leyfishafi hefir til afnota, mega hafa og nota áhöld til
þráðlausrar firðritunar eða firðtals, án tillits til þess, hvort íslenzk loftför
njóta samsvarandi réttinda i heimalandi þeirra.
5- gr.

Leyfishafi skal vera undanþeginn tekju- og eignarskatti til ríkissjóðs
og útsvari til sveitar. Ennfremur skal hann laus við að greiða innflutningsgjöld af efni og tækjum til flugstöðvanna fyrstu 5 ár leyfistímans. 1 stað framantalinna gjalda skal hann greiða árlega 5% af brúttó fargjöldum og flutningsgjöldum, sem hann tekur við fvrir flutninga hérlendis til ákvörðunarstaðar innanlands eða utan.
Hundraðsgjaldi af fargjöldum og flutningsgjöldum eftir þessari grein
skal skipt eftir ákvörðun atvinnumálaráðherra milli rikissjóðs og sveitarfélaga
þeirra, er levfishafi hefir flugstöðvar í. Leyfishafi skal árlega fyrit' 1. marz
senda atvinnumálaráðherra skýrslu um fargjöld og flutningsgjöld, er hann
hefir tekið hér á landi undanfarið ár, svo og um fasteignir þær, er hann átti
hér i árslok. Skal skýrsla þessi gefin að viðlagðri þeirri ábyrgð, sem íslenzkir
gjaldþegnar sæta fyrir ranga eða ót'ullnægjandi skýrslugjöf til skattanefnda.
Hundraðsgjald það, sem grein þessi ákveður, skal óbrevtt standa fyrstu
10 ár leyfistímans, og má þá brevta því með lögum, og síðan á 5 ára fresti, meðan leyfið er í gildi. Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum islenzkra laga um
skattgreiðslur og gjalda til ríkis og héraða.
6. gr.

Levfið skal gilda í 75 ár frá dagsetningu þess að telja.
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Ákveða skal í leyfinu, að fvrstu 15 árin af leyfistímanum skuli engum
einstaklingi, sem á ríkisfesti í Bandarikjunum í Norður-Ameriku eða rekur
þar atvinnu, og engu félagi eða stofnun, sem stofnsett er samkvæmt lögum
einhvers af fylkjum Bandaríkjanna eða rekur þar atvinnu, öðrum en leyfishafa, heimilt að halda uppi loftferðum milli íslands og annara landa til flutnings á mönnum eða varningi fyrir borgun.
8. gr.
Leyfishafa skal heimilt að framselja rétt sinn samkvæmt leyfinu, að
nokkru eða öllu leyti, félögum, er stofnsett eru samkvæmt lögum einhvers af
fylkjum Bandaríkjanna eða Canada, enda sé levfishafi meðeigandi eða hluttakandi i þvi félagi.
Að loknum leyfistíma, eða ef leyfishafi eða sá, sem löglega er kominn i
hans stað, hættir starfrækslu, er rikissjóði íslands áskilinn forkaupsréttur að
öllum lóðarréttindum og mannvirkjum leyfishafa hér á landi, eftir mati, sem
framkvæmt skal samkv. lögum um framkvæmd eignarnáms.
9. gr.
I málum út af leyfi þessu eða út af atvinnurekstri leyfishafa hér á landi
skal leyfishafi hafa varnarþing á íslandi og hlita islenzkum lögum. Leyfishafi
skal hafa umboðsmann búsettan hér á landi, er birta megi stefnu og svari til
saka fvrir dómi i þessum málum gegn levfishafa.
10. gr.
Akveða má í leyfinu, að réttur leyfishafa samkvæmt því skuh fallinn
niður, hafi hann eigi komið á föstum loftferðum milli Islands og annara landa
fyrir árslok 1936.
11- gr.
Félagið skal háð ákvæðum islenzkra laga um eftirlit með loftferðum,
þar á meðal örvggisákvæðum, er sett eru eða sett verða vegna ófriðar eða ófriðarhættu.
12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Sþ.

91. Tillaga

til þingsálvktunar um skipun nefndar til að gera tillögur um niðurfærslu á útgjöldum rikisins.
Flutningsm.: Jóhann Jósefsson, Jón Þorláksson.
Alþingi ályktar að skipa fimm manna nefnd til þess:
1. Að rannsaka möguleika á og gera tillögur um lækkun á útgjöldum ríkis-
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sjóðs, t. d. með fækkun opinberra starfsmanna, afnámi ónauðsynlegra styrkveitinga og sparnaði i þjóðarbúskapnum yfirleitt.
2. Að rannsaka rekstur hinna ýmsu stofnana og fyrirtækja ríkisins og gera tillögur um niðurfærslu tilkostnaðar við þær.
Embættismönnum og starfsmönnum ríkisins eða ríkisstofnana skal skylt
að láta nefndinni i heild eða hverjum einstökum nefndarmanna í té sérbverjar
upplýsingar, er varða embætti þeirra eða stofnun þá, er þeir vinna við.
Ástæður.

Sökum erfiðrar afkomu atvinnuveganna og þverrandi gjaldþols landsmanna virðist fyrirsjáanlegt, að tekjur ríkissjóðs hljóti að rýrna tilfinnanlega.
Meðan svo er ástatt sem nú er, getur ekki komið til mála að auka skattabyrði
landsmanna, heldur væri miklu fremur ástæða til að létta álögum af að einhverju leyti. Þegar þessa er gætt, er Alþingi skylt að gera þær ráðstafanir, sem
unnt er til þess að draga úr útgjöldum ríkisins, og þessar ráðstafanir hefir þingið í hendi sér að gera, ef meiri hluti þess vill svo vera láta.
Rikið hefir ennfremur margskonar starfsemi með höndum, svo sem verzlunarrekstur, skipaútgerð o. fl., meiri og margþættari en áður hefir átt sér stað.
Þessi ríkisrekstur fer vaxandi hröðum skrefum, og er því engu síður nauðsynlegt,
að Alþingi beini athygh sinni að stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem rekin
eru fyrir ábyrgð og áhættu rikisins, þegar um það er að ræða að draga úr kostnaði hins opinhera.
Nd.

92. Frumvarp

til laga um kartöflukjallara og markaðsskála.
Frá landbúnaðarnefnd.
1- gr.
Rikisstjóminni er heimilt að láta reisa á lóð ríkissjóðs á hentugum stað
i Reykjavík kjahara til öruggrar geymslu á kartöflum, sem framleiddar eru í
landinu og ætlaðar til sölu innanlands, og sé stærð kjallarans ákveðin með hliðsjón af því, að hann rúmi allt að 6000 tunnur.
Ennfremur er stjórninni heimilt að láta reisa ofan á kjallaranum skála
með hæfilegum umbúnaði til þess að þar geti farið fram, þegar ástæður levfa,
sala með markaðssniði á islenzkum afurðum.
Til þess að reisa byggingar þessar má verja allt að 40000 kr.
2. gr.
Þegar kartöflukjaUarinn er fuUgerðum, skal hann leigður til þeirra nota,
sem segir í 1. gr., islenzkum kartöfluframleiðendum og þeim, er verzla með
islenzkar kartöflur.
Alþt. 1932. A. (46. löggjafarþing).
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3. gr.
Þegar markaðsskálinn er fullgerður, skal leigja hann þeim einstakUngum eða félögum, sem vilja selja þar eða láta selja islenzkar afurðir, þær sem
hagkvæmt þykir að hafa á boðstólum á þann hátt.
4. gr.
Atvinnumálaráðherra setur með reglugerð, i samráði við Búnaðarfélag
Islands, nánari ákvæði um notkun og starfrækslu bygginga þessara, hvorrar um
sig, og semur um leigu fyrir afnot þeirra.
5. gr.
Byggingar þessar er stjórninni heimilt að selja, rikissjóði að skaðlausu,
samlagi eða samvinnufélagi kartöfluframleiðenda og þeirra, er verzla með innlendar kartöflur, ef sUkur félagsskapur æskir kaupanna og setur tryggingar, er
ríkisstjórnin metur gildar, en þá skal sala markaðsskálans bundin því skilyrði,
að eigendur islenzkra framleiðsluvara, þótt eigi séu í shkum félagsskap, megi
hafa þar vörur sinar á boðstólum, að því leyti sem rúm leyfir, með leigumála,
er atvinnumálaráðherra samþykkir.
6. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Akvæði til bráðabirgða:
A meðan ekki verður við komið að byggja kjaUara þann, sem um getur í
lögum þessmn, er ríkisstjórninni heimilt að taka á leigu hús eða kjallara, sem
hæft er til þessara afnota, og láta útbúa það eins og nauðsvn krefur vegna
geymslunnar.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er kunnugt frá síðasta þingi. Síðan hefir það legið fyrir
Búnaðarfélagi tslands og búnaðarþingi og fengið þar ákveðin meðmæli til Alþingis. Hefir landbúnaðarnefnd verið beðin að flytja málið og hún falUzt á það.
Frá búnaðarþinginu fylgdi frumv. eftirfarandi greinargerð:
„Atvinnumálaráðuneytið hefir síðastl. haust leitað álits Búnaðarfélags
íslands um frumvarp það til laga um kartöflukjallara og markaðsskála, sem lá
fyrir síðasta þingi og stjórninni samkvæmt þingsályktunartillögu frá neðri deild
var falið að leggja fyrir næsta þing. Búnaðarfélagið fól þeim Bjarna Ásgeirssyni og Pálma Einarssyni athugun málsins, og fer áUt þeirra hér á eftir.
Fluttar eru til landsins ýmsar þeirra landbúnaðarafurða, sem framleiddar
eru i landinu sjálfu. Ein þeirra framleiðsluafurða eru kartöflur. Á árunum 1925
—1930 er innflutningur þeirra:
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1925 ................ 23290 tn.
1926 ................ 21300 —
1927 ................ 20930 —
1928 ................ 17780
1929 ................ 18640 —
Meðaltal 5 ára . 20388 —
Á sama tima er meðaluppskera í landinu af kartöflum 38400 tn. Það er
því flutt inn um % hluti þess, sem nú er notað af vörutegund þessari. Ræktun
kartaflna hefir að vísu aukizt, en þó alls ekki svo sem búast mátti við, samanborið við aðra framleiðslu landbúnaðarins. Þannig er framleiðsluaukningin á
10 ára bilinu 1920—1930 aðeins 9 þúsund tn., og hin næstu 10 ár þar á undan,
eða frá 1910—20, aðeins 2600 tn.
Með þessum seinagangi er þess vart að vænta, að fyrr en eftir 20 ár verði
aflað i landinu þess vörumagns, er telja verður lágmarksneyzlu af þessari fæðutegund.
Nú ber þess að gæta, að vér notum af kartöflum aðeins V2—Yt hluta þess,
er aðrar menningarþjóðir telja meðalneyzlu á mann, en notum í þess stað
aðrar dýrari vörutegundir.
Þetta tvennt, hin hagsmunalega þýðing aukinnar neyzlu kartaflna i landinu og sú þjóðarnauðsyn, að eigi sé greitt fé út úr landinu fyrir þær vörur, sem
þjóðin getur auðveldlega framleitt sjálf, ætti að vera næg ástæða til, að með
opinberri tilhlutun sé stuðlað til framleiðsluaukningar á þessari búsafurð.
Hin síðustu ár hefir meðalverð innfluttra kartaflna samkvæmt hagskýrslunum verið 18 kr. pr. tn. Sé innflutningurinn reiknaður með fvrrnefndu meðaltah áranna 1925—1930, greiddi landið árlega 367 þúsund krónur fyrir aðflutt
jarðepli.
Yrði neyzlan aukin frá þvi, sem nú er, hlutfallslega um %, % eða %,
þannig að náð yrði erlendri meðalneyzlu, en uppskerumagn stæði í stað, þá yrði
innflutningur reiknaður eftir meðalinnflutningsverði 1930—31 þessi:
Innfl.þörf, tn.
Áætlað verð kr.
Neyzluaukning.
21000
378000
0
34000
612000
45000
810000
y2
58000
1044000
%
Eigi er neinum vafa bundið, að slik neyzluaukning kartaflna væri i alla
staði holl og hagfræðilega réttmæt, sérstaklega þó ef hún er byggð á innlendri
framleiðslu.
Ástæður fyrir því, að kartöfluframleiðslan eykst tiltölulega htið, byggjast meðal annars á þvi, að á sama tíma sem islenzk uppskera kemur á markaðinn, þá er erlendum kartöflum fleygt inn á hann i kauptúnum landsins, með
mjög lágu verði í tvo til þrjá haustmánuðina, en það er unnið upp aftur i hækkuðu verði innfluttra kartaflna aðra tíma árs.
Fæstir framleiðendur hér hafa aðstöðu til að geyma kartöflur sinar til
þess tíma, er verð hækkar aftur, enda oft síðari hluta vetrar eigi hægt að koma
þeim frá framleiðslustað til sölustaðar, vegna samgönguörðugleika.
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Hinsvegar má fullyrða, eftir þeirri útbreiðslu, sem kartöfluræktin nú hefir
i landinu, að í öllum sveitum sunnanlands og á suðvesturlandi mega telja kartöfluuppskeruna árvissa, sömuleiðis allárvissa í hinum betri sveitum norðan- og
austanlands, þó þar megi búast við, að komið geti ár, þar sem árferði veldur uppskerubresti.
Nú má öllum vera ljóst, á þeim timum sem yfir standa, að það er sérstök nauðsyn, bæði fvrir bændurna sjálfa og þjóðina í heild, að efla kartöfluframleiðsluna, eins og annara afurða, sem þjóðin getur framleitt og þarf að
nota. Má telja skyldu löggjafarvaldsins að styðja þá starfsemi eftir ýtrustu getu.
Einn liður í þeirri aðstoð, sem löggjafarvaldið getur veitt, er það, sem
hér er farið fram á, að koma upp öruggri gevmslu fyrir framleiðsluna á aðalmarkaðsstað landsins, og ætti að geta verið bæði í þágu framleiðenda og neytenda.
Þó það sé augljóst, að þörfin sé mest í Revkjavík, þar sem innflutningur
til neyzlu i borginni er nú um 14500 tn. til viðbótar við innlenda framleiðslu
selda þar, þá verður liins ekki dulizt, að allmikil þörf muni vera fyrir slika
geymslustaði víðar í kaupstöðum landsins, þó í smærri stíl sé, og ættu þeir þá
rétt til nokkurs stuðnings í sama tilgangi. Fram úr því inætti ráða á þann hátt,
að veittur væri með nýju ákvæði í jarðræktarlögunum styrkur til byggingar
þesskonar geymslustaða, á svipaðan hátt og nú er til áburðarhúsa og hlöðubygginga. Verði sú stefna upp tekin, sem vér teljum á allan hátt æskilegt, má
gera ráð fyrir, að smærri geymslustaðir rísi upp i sambandi við aðalræktunarstöðvarnar, þar sem kartöflur yrðu geymdar fram eftir vetrinum, með því að
skemmdahætta yrði þar takmarkaðri en þar, sem meira er saman komið á einum stað. Af þeim ástæðum teljum vér, að nægja muni að ætla kjallaranum að
rúma 6000 tn., i stað 10000, sem áætlað er í áðurnefndu frumvarpi. Jóhann
Kristjánsson byggingameistari hefir gert teikningu og kostnaðaráætlun yfir
kjallara af þessari stærð, og áætlar kostnaðinn kr. 65000.00.
Vér teljum sömuleiðis æskilegt, að í sambandi við kjallara þennan væri
komið upp markaðsskála fyrir sölu innlendra afurða. Þesskonar skálar eru endur
fyrir löngu reistir í öllum helztu borgum álfunnar, til mikils hagræðis bæði fyrir
framleiðendur og neytendur. Eykst nú með hverju árinu þörf fyrir slikan sölustað í Reykjavík, eftir því sem borgin stækkar og framleiðsla og neyzla eykst,
meðal annars á garðávöxtum og grænmeti, og er nauðsynin því brýnni hér en
annarsstaðar, sem veðrátta hér er óstöðugri og kaldari, svo þesskonar verzlun
er oft útilokuð undir berum himni, sem þó tíðkast daglega eriendis. í slíkum
skála myndi einnig hentugur sölustaður fyrir aðrar matvörutegundir, svo sem
fisk og fleira.
Ákvæðum til bráðabirgða leggjum vér til, að bætt sé inn í, með hliðsjón af
þvi, að nokkurn tíma getur tekið að koma byggingunni upp, en vér teljum svo
mikla nauðsyn að hraða þessu máli, að vér álitum, að það þoli enga bið, en
hugsazt gæti, að bygging tefðist af einum eða öðrum ástæðum.
Að öðru leyti en hér hefir verið bent á álitum vér, að frumvarp það,
sem lá fyrir síðasta þingi, þurfi eigi brevtinga við“.
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93. Breytingartillaga

við frv. til laga um brúargerðir.
Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 2. gr. A. I. d.
Framan við 1. lið komi:
1. Hvítá hjá Riðjabergi.
Liðatalan breytist eftir atkvæðagreiðslu.

Nd.

94. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis
(þskj. 39).
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir atbugað frv. þetta og leggur til, að hv. deild samþykki
það óbreytt.
Alþingi, 3. marz 1932.
Bergur Jónsson,
Sveinbjörn Högnason,
. Þorleifur Jónsson,
form.
fundaskr.
frsm.
Einar Arnórsson.
Jón Ólafsson.

Ed.

95. Frumvarp

til laga um sérstakt læknishérað í Ólafsfirði í Eyjafjarðarsýslu.
Flutningsm.: Einar Árnason.
1. gr.
Ólafsfjörður í Eyjafjarðarsýslu skal vera sérstakt læknishérað.
2. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda 1. júní 1933.
Astæður
fvrir frv. þessu felast í eftirfarandi bréfi hreppsnefndar Ólafsfjarðarhrepps:
„Ólafsfirði, 26. jan. 1932.
Hér með skorar hreppsnefnd Ólafsfjarðarhrepps í Eyjafjarðarsýslu, fyrir
hönd allra hreppsbúa á hið háa Alþingi íslands, sem saman á að koma 15. febr.
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þ. á., að Ólafsfjörður verði gerður að sérstöku og sjálfstæðu læknishéraði, með
föstum launum, frá 1. júní 1933. Þá er útrunnið timabil það, sem núverandi
læknir hér er ráðinn til.
Eins og háttv. Alþingi er kunnugt, hefir mál þetta áður verið til umræðu
á háttv. Alþingi, síðast árið 1928, og urðu þá þau úrslit málsins, að hið háttv.
Alþingi veitti styrk til læknishalds hér í Ólafsfirði, að upphæð kr. 2600, gegn
1600 króna framlagi frá hreppsbúum sjálfum. Vegna knýjandi nauðsynjar á
að hafa lækni búsettan hér á staðnum, þar sem oft að vetrarlagi er ómögulegt
að nálgast lækni annarsstaðar frá, hvorki á sjó né landi, þó um lífsnauðsyn sé
að ræða, neyddust hreppsbúar til að taka þessu tilboði og leggja á sig þennan
mikla skatt, til þess að verða aðnjótandi læknis, réðu því hingað lækni á þessum grundvelli til 5 ára, og er sá timi útrunninn 1. júní 1933.
Væntum vér því fastlega, að hið háttv. Alþingi sjái sanngirni og nauðsyn í að sinna þessari kröfu vorri, þar sem um jafnmikið nauðsynja- og velferðarmál er að ræða fyrir þessa sveit, sem sést meðal annars á þvi, hve hreppsbúar hafa mikið á sig lagt fram yfir allar aðrar sveitir landsins, til þess að hafa
lækni búsettan hér á staðnum, enda teljum vér ríkissjóði skylt að leggja nokkuð
fram til Ólafsfjarðarhrepps, þvi tekjur ríkissjóðs hér úr hreppi munu fullkomlega jafngilda tekjum úr öðriun sveitum landsins, þó stærri séu.
Útfluttar sjávar- og landafurðir frá ólafsfirði hafa numið á siðastliðnum
árum rúmri 1 milljón króna á ári. Fólksfjöldi i hreppnum er 740 manns, og
miklu fleira meðan á vertíð stendur, svo tilfelli koma mörg, sem nauðsynlegt er
að hafa lækni við hendina.
1 fullu trausti felum vér fulltrúum þjóðar vorrar mál þetta til meðferðar
og væntum góðs árangurs.
F. h. hreppsnefndar Ólafsfjarðarhrepps.
Þorsteinn Þorsteinsson, oddviti.

Til Alþingis íslands, Reykjavik“.
Nánari grein verður gerð fyrir frumvarpinu í framsögu.

Nd.

.

96. Breytingartillögur

við frv. til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican Airlines Corporation leyfi til Ioftferða á Islandi o. fl.
Frá samgöngumálanefnd.
1. Við 2. gr. 3. í stað nfyrirkomulag og bylgjulengd« komi: afl og bylgjulengd.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Loftför þau, er leyfishafi hefir til afnota, mega hafa og starfrækja
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áhöld til þráðlausrar firðritunar eða firðtals, og gilda um þessar loftskeytastöðvar samskonar ákvæði og fram eru tekin i 3. lið 2. gr. fyrir stöðina i landi.
3. Á eftir 4. gr. komi ný 5. gr., þannig:
Starfræksla loftskeytastöðvanna eftir 2. og 4. gr. skal að öðru leyti
á bverjum tima háð alþjóðafyrirmælum þeim, er islenzka stjórnin hefir
undirritað, svo og lögum, reglugerðum og eftirliti rikisstjórnarinnar um,
að settum fyrirmælum sé fylgt.
Greinatala breytist eftir niðurstöðum við atkvæðagreiðslu.

Nd.

97. Breytingartillögur

við frv. til laga um bifreiðaskatt o. fl.
Frá Sveinbirni Högnasyni, Jóni ólafssyni, Jörundi Brynjólfssyni og
Lárusi Helgasyni.
1. Við 8. gr. a. I stað »70®/«« komi: 60%.
2. Við c-lið sömu gr. í stað »20%« komi: 10*/».
3. Aftan við þann lið bætist nýr liður, d-liður, svo hljóðandi:
20% af hvers árs tekjum skal verja til að styrkja vöruflutninga til
þeirra béraða, sem ekki bafa gagn af strandferðum vegna hafnleysis. Fé
þetta skal greiða til einstakra héraða, eftir nánari ákvæðum reglugerðar,
sem atvinnuraálaráðherra setur, að fengnum tillögum sýslunefnda i hlutaðeigandi héruðum.

Ed.

98. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican
Airlines Corporation leyfi til loftferða á Islandi o. fl.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita Transamerican Airlines
Corporation í Cleveland, Ohio, Bandaríkjunum í Norður-Ameríku, sem í lögum þessum nefnist leyfisliafi, levfi til að halda uppi loftferðum milli Islands
og annara landa, svo og innanlands, til flutninga á mönnum, pósti og vamingi
fyrir borgun, hvort heldur er með loftförum, sem leyfishafi á eða hefir til afnota. Verði öðru félagi, einstaklingi eða stofnun veitt einkaleyfi til flutninga á
mönnum eða varningi innanlands, fellur niður réttur leyfishafa til þess samtímis.
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2. gr.
í leyfinu skal ákveða, að levfishafa skuli heimilt hér á landi
1. Að gera lendingarstaði fyrir loftför, einn eða fleiri, og að hann þurfi eigi
að hlíta því, að aðrir noti þá.
2. Að öðlast eignarrétt eða notkunarrétt yfir landi undir lendingarstaði, hús,
bryggjur, vegi eða önnur mannvirki, er nauðsynleg kunna að vera vegna
atvinnurekstrar hans.
3. Að setja á stofn og starfrækja stöð fyrir þráðlaust firðtal eða firðrituu,
enda sé gerð, afl og bylgjulengd stöðvarinnar samþykkt af atvinnumálaráðherra. Á stöð þessari má leyfishafi þó aðeins taka á móti eða senda veðurfregnir eða skeyti, er varða flug flugvéla hans, nema levfi landssímastjóra
komi til i hvert skipti.
3. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að láta frám fara lögnám á landi og
nauðsynlegum réttindum yfir því, eftir beiðni leyfishafa, til þess að hann geti
komið fyrirætlunum sínum í framkvæmd samkvæmt lögum þessum.
4. gr.

Loftför þau, er leyfishafi hefir til afnota, mega hafa og starfrækja áhöld
til þráðlausrar firðritunar eða firðtals, og gilda um þessar loftskeytastöðvar samskonar ákvæði og fram eru tekin í 3. lið 2. gr. fvrir stöðina í landi.
5- gr.
Starfræksla loftskeytastöðvanna eftir 2. og 4. gr. skal að öðru leyti á hverjum tíma háð alþjóðafyrirmælum þeim, er íslenzka stjórnin hefir undirritað, svo
og lögum, reglugerðum og eftirliti rikisstjórnarinnar um, að settum fyrirmælum sé fylgt.
6. gr.
Leyfishafi skal vera undanþeginn tekju- og eignarskatti til rikissjóðs
og útsvari til sveitar. Ennfremur skal hann laus við að greiða innflutningsgjöld af efni og tækjum til flugstöðvanna fyrstu 5 ár leyfistímans. I stað framantalinna gjalda skal hann greiða árlega 5% af brúttó fargjöldum og flutningsgjöldum, sem hann tekur við fyrir flutninga hérlendis til ákvörðunarstaðar innanlands eða utan.
Hundraðsgjaldi af fargjöldum og flutningsgjöldum eftir þessari grein
skal skipt eftir ákvörðun atvinnumálaráðherra milli rikissjóðs og sveitarfélaga
þeirra, er leyfishafi hefir flugstöðvar í. Levfishafi skal árlega fyrir 1. marz
senda atvinnumálaráðherra skýrslu um fargjöld og flutningsgjöld, er hann
hefir tekið hér á landi undanfarið ár, svo og um fasteignir þær, er hann átti
hér i árslok. Skal skýrsla þessi gefin að viðlagðri þeirri ábyrgð, sem islenzkir
gjaldþegnar sæta fyrir ranga eða ófullnægjandi skýrslugjöf til skattanefnda.
Hundraðsgjald það, sem grein þessi ákveður, skal óbreytt standa fyrstu
10 ár leyfistimans, og má þá breyta því með lögum, og siðan á 5 ára fresti, með-
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an leyfið er í gildi. Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum islenzkra laga um
skattgreiðslur og gjalda til ríkis og héraða.
.
7- §r.
:
Leyfið skal gilda í 75 ár frá dagsetningu þess að telja.
/
.
8. gr.
Akveða skal í Ieyfinu, að fyrstu 15 árin af leyfistimanum skuli engum
einstaklingi, sem á ríkisfesti í Bandaríkjunum í Norður-Ameríku eða rekur
þar atvinnu, og engu félagi eða stofnun, sem stofnsett er samkvæmt lögum
einhvers af fylkjum Bandaríkjanna eða rekur þar atvinnu, öðrum en leyfishafa, heimilt að halda uppi loftferðum milli íslands og annara landa til flutnings á mönnum eða varningi fvrir borgun.
9- gr.
1
Leyfishafa skal heimilt að framselja rétt sinn samkvæmt leyfinu, að
nokkru eða öllu leyti, félögum, er stofnsett eru samkvæmt lögum einhvers af
fylkjum Bandaríkjanna eða Canada, enda sé levfishafi meðeigandi eða hluttakandi í því félagi.
Að loknum leyfistima, eða ef leyfisliafi eða sá, sem löglega er kominn í
hans stað, hættir starfrækslu, er ríkissjóði Islands áskilinn forkaupsréttur að
öllum lóðarréttindum og mannvirkjum leyfishafa hér á landi, eftir mati, sem
framkvæmt skal samkv. lögum um framkvæmd eignarnáms.
1°- gr1 málum út af leyfi þessu eða út af atvinnurekstri leyfishafa hér á landi
skal leyfishafi hafa varnarþing á Islandi og hlíta íslenzkum lögum. Leyfishafi
skal hafa umboðsmann búsettan hér á landi, er birta megi stefnu og svari til
saka fyrir dómi i þessurn málum gegn levfishafa.
11- gr.
Ákveða má i leyfinu, að réttur levfishafa samkvæmt því skuli fallinn
niður, hafi hann eigi komið á föstum loftferðum milli Islands og annara landa
fyrir árslok 1936.
12. gr.
Félagið skal háð ákvæðum íslenzkra laga um eftirlit með loftferðum,
þar á meðal öryggisákvæðum, er sett eru eða sett verða vegna ófriðar eða ófriðarhættu.
13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Ed.

99. Nefndarálit

nm frv. til laga um viðauka við lög nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþykktir um
lokunartima sölubúða i kaupstöðum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með því, að frv. verði samþykkt með svo hljóðandi
BREYTINGARTILLÖGU:
Við 1. gr. Fyrir orðið »stuttan« i siðasta málslið greinarinnar komi: langan.
Alþingi, 4. marz 1932.
Einar Árnason,
form. og frsm.

Ed.

Jón Jónsson,
fundaskr.

Pétur Magnússon.

100. Nefndarálit

um frv. til laga um forkaupsrétt kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl.
Frá allsherjarnefnd.
Meiri hluti nefndarinnar (EÁ^na og JónJ) mælir með þvi, að frumvarpið verði samþykkt, en minni hl. (PM) er því mótfallinn.
Alþingi, 4. marz 1932.
Einar Árnason,
form. og frsm.

Nd.

Jón Jónsson,
fundaskr.

Pétur Magnússon.

101. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 19. mai 1930, um vigt á sild.
Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.
Minni hluti nefndarinnar litur svo á, að óheppilegt sé að setja strangari ákvæði um vigt á sild en gert er í lögum nr. 36 frá 1930. Má i þvi sambandi benda á, að lögboðið er að vega salt, en þrátt fyrir það er mest af þvi
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salti, sem inn er flutt eða afgreitt manna á milli bér á landi, selt eftir máli,
með góðu samkomulagi beggja aðilja. Verður lítt þarft lagafyrirmæli, bér sem
oftar, að vikja fyrir þörf og kröfum viðskiptalifsins, og mundi vafalaust eins
fara um sildina, þó hert væri á ákvæðunum um að vega bana, enda veldur
vigtun bræðslusildar, eins og hún nú er framkvæmd, mikilli afgreiðslutöf,
seljandanum oft til stórskaða. Af þessum ástæðum leggur minni hluti nefndarinnar til, að frumvarpið verði ekki samþykkt.
Alþingi, 4. marz 1932.
Guðbr. ísberg,
frsm.

Ed.

Jóhann Þ. Jósefsson.

102. Frumvarp

til laga um brúargerðir.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1- gr.
Landsstjórninni er heijnílt að láta framkvæma, eftir þvi sem fé er veitt í
fjárlögum og önnur atvik og ástæður levfa, byggingu brúa þeirra, sem 2. gr.
ákveður.
Bygging brúnna framkvæmist eftir þeirri röð, er landsstjórninni með
ráðum vegamálastjóra þykir rétt.
Allar brýr, er gerðar verða samkvæmt lögum þessum, skulu gerðar úr
varanlegu efni, svo sem járni eða járnbentri steinsteypu.
2. gr.
Brýr þær, er landsstjórninni heimilast að láta gera, eru yfir vatnsföll þau,
sem hér greinir:
A. Brýr yfir 10 metra haf og lengri:
I. Nýjar brýr á þjóðvegum:
a. Vesturland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laxá í Kjós.
Brynjudalsá i Kjós.
Botnsá í Hvalfjarðarbotni.
Geitabergsá í Svínadal. .
Suðurá i Dalasýslu.
Reykjadalsá í Dalasýslu hjá Fellsenda.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Múlaá í Barðastrandarsýslu.
Bæjará i Barðastrandarsýslu.
Víkurá í Strandasýslu.
ósá í Strandasýslu.
Grjótá í Strandasýslu.
Staðará i Strandasýslu.
Miðdalsá í Strandasýsíu.
Laxá á Laxárdalsheiði.
Kaldakvisl á Stykkishólmsvegi.
b. Norðurland.

1. Kaldakvísl á Tjörnesi.
2. Svalbarðsá i Þistilfirði.
c. Austurland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vestradalsá í Vopnafirði.
Skjalþingsstaðaá i Vopnafirði.
Finnafjarðará í Skeggjastaðahreppi.
Saurbæjará í Skeggjastaðahreppi.
Bakkaá i Skeggjastaðahreppi.
Fossá i Jökulsárhlíð.
Beiðhólskvisl í Jökulsárhlíð.
Selfljót i Hjaltastaðaþinghá.
Breiðdalsá.
Berufjarðará.
Fossá í Berufirði.
Búlandsá i Berufirði.
Geithellnaá í Alftafirði.
Hofsá í Álftafirði.
Selá í Álftafirði.
d. Suðurland.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Litla-Laxá i Hreppum.
Laugará hjá Geysi.
Bimhúsaáll undir Eyjafjöllum.
Miðskálaá undir Eyjafjöllum.
Holtsá undir Eyjafjöllum.
Laugará undir Eyjafjöllum.
Skógaá undir Eyjafjöllum.
Holtsá í Mýrdal.
Klifandi og Hafursá í Mýrdal.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Hvammsá í Mýrdal.
Kerlingadalsá í Mýrdal.
Illagil á Höfðabrekkuheiði í Mýrdai.
Múlakvísl hjá Selfjalli.
Skálm á Mýrdalssandi.
Breiðabalakvísl á Síðu.
Hörgsá á Síðu.
Eldvatn á Siðu.
Brúará í Fljótshverfi.
Laxá í Fljótshverfi.
Djúpá í Fljótshverfi.
Kolgríma í Suðursveit.
Heinabergsvötn.
Bergá í Hornafirði.

II. Endurbygging trébrúa á þjóðvegum.
a. Vesturland.

Alftá á Stvkkishólmsvegi.
b. Norðurland.

1.
2.
3.
4.

Grafará i Skagafirði hjá Hofsósi.
Glerá hjá Akureyri.
Skjálfandafljót, vesturkvísl.
Klapparós á Kópaskersvegi.
c. Austurland.

1.
2.
3.
4.
5.

Böðvarsdalsá i Vopnafirði.
Kaldakvísl á Fagradalsbraut.
Fagradalsá á Fagradalsbraut.
Geithúsaá á Fagradalshraut.
Búðará á Fagradalsbraut.
d. Suðurland.
Brúará á Geysisvegi.

III. Nýjar brýr yfir stórvötn á öðrum vegum en þjóðvegum.
1. Hvitá hjá Húsafelli.

2. Staðará í Staðarsvéit.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vatnslioltsá í Staðarsveit.
Vatnsdalsá í Vatnsdal framanverðum.
Blanda hjá Löngumýri.
Eyjafjarðará á Stiflu.
Fnjóská í framanverðum Fnjóskadal.
Skjálfandafljót í Köldukinn.
Jökulsá á Fjöllum hjá Grímsstöðum.
Jökulsá á Dal hjá Hjarðarhaga.
Lagarfljót hjá Lagarfossi.
Jökulsá í Fljótsdal.
Hvitá i Árnessýslu norðan Bláfells.
Hvítá í Árnessýslu hjá Iðu.
Þjórsá hjá Þjórsárholti.
IV. Aðrar brýr.

Um fjárveitingar til nýrra brúa og endurbyggingar trébrúa á öðrum vegum en þjóðvegum skal fara sem hér segir:
a. Brýr á fjallvegum gerist að öllu fyrir fé úr ríkissjóði.
b. Brýr á sýsluvegum má kosta að % hlutum úr ríkissjóði gegn % hluta annarsstaðar frá. Þó má tillag rikissjóðs til hrúargerða, er kosta yfir 8 þús.
kr., vera hærra, sem hér segir:
1. Til brúargerða, sem kosta frá 8—16 þús. kr., smáhækkandi i jöfnu hlutfalli úr % hlutum í % hluta.
2. Til brúargerða, sem kosta vfir 16 þús. kr., % hlutar kostnaðar.
c. Brýr á öðrum vegum má kosta að helmingi af rikissjóði, gegn þvi, sem á
vantar, annarsstaðar frá.
B. Brýr yfir 4 metra haf eða lengra, allt að 10 metra.
Á þjóðvegum og fjallvegum skal greiða kostnað við slikar brýr að öllu
úr ríkissjóði.
Á öðrum vegum má greiða allt að helmingi kostnaðar úr rikissjóði, gegn
framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti.
C. Brýr yfir styttra en 4 metra haf.
Kostnað við slikar brýr skal telja með kostnaði við veg þann, sem
brúin er á.
;

3. gr.

Viðhald brúa, sem gerðar verða samkvæmt 2. gr., skal telja með viðhaldskostnaði þess vegar, sem brúin er á. Þó skal greiða úr rikissjóði viðhalds
kostnað þeirra brúa, sem taldar eru í III. kafla.
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4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 62, 20. nóv. 1919, um brúargerðir.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.

Nd.

103. Nefndarálit

um frv. til laga um bifreiðaskatt o. fl.
Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.
Meiri
eftirfylgjandi

bl.

nefndarinnar leggur til,

að

frv. verði samþykkt með

BREYTINGUM.
Við 8. gr.
1. Við stafl. a. Fyrir »70B/#« komi: 65B/».
2. Við stafl. b.
a. Fyrir »10*/#« komi: 15*/«.
b. Á eftir takfærra sýsluvega* komi: og ræktunarvegarins i Vestmannaeyjum.
c. Siðasti málsl. orðist svo: Skal þess gætt, að féð verði lagt til sýsluveganna tiltölulega eftir þvi, bversu mikil umferð bifreiða er um þá
og bversu aðstaðan er örðug til viðbaldsins.
Alþingi, 4. mars 1932.
H. Stefánsson,
form.

Nd.

Bernh. Stefánsson,
frsm.

Steingr. Steinþórsson.

104. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 19. maí 1930, um vigt á sild.
Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Eigi befir náðst samkomulag i nefndinni um fylgi við frv. Minni hl.
(JJós og Gf) telur mega hlita við ákvæði gildandi laga um vigt á síld og
breytingu á þeim óþarfa. Vér undirritaðir teljum rétt, eins og komið er, að
taka af allan vafa og lögfesta að fullu þá skipun, að bræðslusild verði
vegin. Hinsvegar lítum vér svo á, að sektarákvæði 2. gr. frv. séu óeðlilega
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há, einkum með hliðsjón af samkynja ákvæðum i 1. nr. 36 1930, þar sem að
yjfu JPá segja, gð sektarákvæðin — 2Ó—2000 kr. — séu of lág, ef um hrekkvislega mælingu væri að ræða.
; . .
Vér leggjum því til, að frv. á þskj. 30 verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.
Við 2. gr.
Fyrir »200—20000 kr.c í niðurlagi greinarinnar komi: 100—10000 kr.
Alþingi, 4. marz 1932.
Sveinn ólafsson,
form., frsm.

Ed.

Bjarni Ásgeirsson.

Bergur Jónsson.
'

105. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 7, 14. júní 1929, um tannlækningar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir átt fund um málið og kvaddi landlækni til ráðuneytis.
Skýrði hann svo frá, að það væri sameiginlegt álit sitt og tannlæknis hér í bænum, er hann bar málið undir, að frv. væri algerlega réttmætt. Fólki í ýmsum
héruðum landsins væri of erfitt að ná til lærðra tannlækna, en hinsvegar væri
það sæmilega tryggt í frv., að undanþágan, sem í því felst frá tannlækningalöguiium, verði ekki misnotuð.
Nefndin leggur því til, að frv. verði samþvkkt óbreytt.
Alþingi, 5. marz 1932.
Einar Árnason,
form.

Nd.

Jón Jónsson,
fundaskrifari og frsm.

Pétur Magnússon.

106. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36, 7. mai 1928 (Gengisviðauki).
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
1 tekjuáætlun fjárlagafrumvarpsins, sem fyrir þinginu liggur, er byggt
á þvi, að geugisviðaukinn haldist. Eftir þvi sem tekjur eru áætlaðar i frv. af
þeim vörum, sem gengisviðaukinn hvilir á, myndi niðurfall hans nema ná-
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lægt 350 þús. krónum. Meiri hluti fjhn. sér ekki, að rikissjóður megi við þeirri
tekjurýrnun, eða að auðveldara sé að afla tilsvaiandi tekna á annan hátt, og
leggur því til, að frv. sé samþykkt.
Minni hl. n. mun gera grein fyrir afstöðu sinni annaðhvort i sérstöku
nál. eða við umræður.
A þingi, 5. marz 1932.
H. Stefánsson,

Bernh. Stefánsson.

Steingr. Steinþórsson.

form., frsm.

Nd.

107. Nefndarálit

uni fruinv. til laga um framlenging á gildi laga um verðtoll.
Frá ineiri hl. fjárhagsnefndar.
Undirritaðir niæla með, að frumvarpið verði samþvkkt, þar sem sýnt er,
að ríkissjóður má einskis í missa af þeim tekjustofnum, sem hann nú hefir.
Minni hl. nefndarínuar mun gera grein fyrir afstöðu sinni i sérstöku nefndaráliti eða við framsögu málsins.
Alþingi, 5. marz 1932.
H. Stefánsson
form.

Nd.

Bernh. Stefánsson.

Steingr. Steinþórsson.
frsm.

108. Nefndarálit

um frv. til laga um bifreiðaskatt o. fl.
Frá 1. minni hluta fjárhagsnefndar.
Ég get fallizt á það, að ef bifreiðaskattur á að haldast. sé sanngjarnara
að haga honum á þann veg, sem lagt er til í þessu frumvarpi, en eins og nú er.
Á hinn bóginn vil ég ekki. að hann hækki svo gífurlega sem verða myndi, ef
frumvarpið væri samþykkt óbreytt, og finnst ekki skipting hans sanngjörn.
Einkuni virðist mjög ósanngjarnt að láta bæina, þar sem bifreiðarnar eiga heima,
fara á mis við skattinn. Er götuviðhald þar mjög erfitt og kostnaðarsamt,
enda bera göturnar þess merki, að bæirnir rísa illa undir því viðhaldi. Er sýnilegt, að þar duga engar aðgerðir aðrar en malbikun þeirra gatna, sem mest
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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mæðir á, eða aðrar jafnhaldgóðar aðgerðir. Virðist einsæ’tt að láta talsverðan
liluta bifreiðaskattsins ganga til þessa viðhalds.
Eftir niínum tillögum verður skattur þessi:
Af benzini 6000000 1. á 2 aura ................................................. kr. 120000,00
Af bjólbörðum o. fl....................................................................... — 40000,00
Þungaskattur:
Af flutningabifreiðum 1 X 12 X 068 ...... == ca. 12000
Af leigubifreiðum 3 X 12 X 150 ............... =
5100
Af einkabifreiðum 6 X 12 X 460 ............... =
33100
------------------- —
50500,00
Af bifbjólum 20 X HO ................................................................ —
2200,00
Alls kr. 212700,00
Er þetta allveruleg bækkun frá þvi, sem nú er, og það svo, að ótrúlegt er,
að Alþingi vilji lengra ganga í því efni eins og nú er bögum báttað. .
Skipting skattsins eftir tillögum minum verður þessi:
Til þjóðvega (viðhald og malbikun) ........................................ kr. 120000,00
Til sýsluvegasjóða ....................................................................... — 40000,00
Til sérstakra lögsagnarumdæma til slitlags ............................. — 52700,00
Alls kr. 212700,00
Ég befi lagt liér til, að flutningabifreiðar beri einnig dálitinn þungaskatt,
þegar hann á að ganga til gatnaviðhalds.
Samkvæmt þessu legg ég til, að gerðar verði á frumvarpinu þessar
BREVTIXGAR:
1. Við 1. gr.
a. Fyrir „4 aura“ í staflið a. keinur: 2 aura.
b. Fvrir „1 — eina — krónu“ í staflið b. kcrnur: 50 aura.
c. Stafliður c. orðist svo:
c. Af bifreiðum þungaskatt sem hér segir:
1. Af flutningabifreiðum 1 — eina — krónn árlega af hverjuin fullum 100 kg. af þunga þeirra.
2. Af leigubifreiðum til mannflutninga 3 — þrjár — krónur árlega
af hverjum fullum 100 kg. af þunga þeirra.
3. Af einkabifreiðuni 6 — sex — krónur árlega af bverjum fullum
100 kg. af þunga þeirra.
2. Við 5. gr.
Fvrir „300 l.“ í fyrstu málsgrein kemur: 500 1.
3. Við 8. gr.
Greinina skal orða svo:
Tekjum samkvæmt löguin þessum skal varið sem hér segir:
a. Innflutningsgjaldi af benzíni samkv. 1. gr. a. skal varið til viðhalds og um-
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bóta á akfærum þjóðvegum. l'm skiptingu fjárius til einstakra vega og
vegakafla fer eftir sömu reglum og um anna'ð fé til viðhalds þjóðvegum.
Þó skal að minnsta kosti 20'< af þessu gjaldi varið til þess að greiða
aukakostnað af því að malbika þjóðvegakafla eða gera slitlag úr öðru
varanlegu efni, þar sem umferð bifreiða er niest.
b. Innflutningsgjaldi af bjólabörðmn o. s. frv. samkv. 1. gr. b. skal varið
til viðhalds og umbóta akfærra sýsluvega samkvæmt reglugerð, sem
atvinnumálaráðherra setur. Skal skipta fénu eftir tillögum vegamálastjóra og haga svo til, að féð skiptist milli veganna sem næst eftir umferð bifreiða og aðstöðu til -viðbalds.
e. Þungaskatti samkv. 1. gr. e. og skatti af tvihjóla bifreiðum (1. gr. d.)
skal varið ti! malbikunar eða annara baldgóðra aðgerða á götum í bæjum eða vegum i þeim lögsagnarmndæmum, þar sem bifreiðarnar eru
skrásettar. Bæjarstjórnir og sýslunefndir ákveða, hvernig þessu gjaldi
er varið.
Alþingi, 5. marz 1932.
Magnús Jónsson,
fundaskrifari.

Nd.

109. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag kauptúna og
sjávarþorpa.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
Aftan við 13. gr. komi ný setning, svolátandi:
Nú hefir skipulagsuppdráttur ekki lilotið staðfestingu stjórnarráðs áður
tvö ár séu liðin frá framlagningu, og er hann eigi lengur bindandi.
2. gr.
Síðari málsliður 28. gr. verði þannig:
Skaðabætur skal greiða jafnskjótt sem aðili sannar eða gerir sennilegt,
að skipulagsbrevting sú, er bætur skal gjalda fyrir, valdi honum tjóni eða óhagræði, enda þótt hún sé ekki komin til framkvæmdar.
3. gr.
Nú hefir skipnlagsuppdráttur verið framlagður áður en lög þessi hafa
öðlazt konungsstaðfestingu, en eigi náð staðfestingu stjórnarráðs, og fellur hann
þá úr gildi, ef hann hefir eigi verið staðfestur áður ár sé liðið frá þeim tírna.
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110. Frumvarp

til laga um ljósmæðra- og lijúkriinarkvennaskóla Islands.

■

(Eftir 2. umr. í Nd,$.
1- gr.
I sambandi við landsspítalann í Reykjavik skal vera ljósmæðra- og
hjúkrunarkvennaskólí.
2. gr.
Stjórn landsspítalans liefir á hendi stjórn skólans.
3- grSkólinn skal vera i tveimur deildum, ljósmæðradeild og lijúkrunarkvennadeild, og er námið í háðum deildum hæði hóklegt og verklegt.
Námstimi i ljósmæðradeildinni er eitt ár. Yfirlæknir og yfirljósmóðir
fæðingardeildar landsspítalans skulu vera aðalkennarar ljósmæðradeildarinnar, og þar fá ljósmæðraefnin liina verklegu tilsögn. Einnig má ráða eina eða
fleiri ljósmæður í Revkjavík til að taka ljósmæðraefnin til skiptis með sér út
í bæinn, til þess að þau kynnist þar ljósmóðurstörfum i heimahúsum.
Námstími i hjúkrunarkvennadeildinni er 3 ár. Yfirlæknar og yfirhjúkrunarkona landsspítalans skulu vera aðalkennarar hjúkrunarkvennadeildarinnar. I hinum ýmsu deildum landsspítalans, liinum öðrum rikisspítölum og stærri
sjúkrahúsum landsins fá hjúkrunarkvennaefnin hina verklegu tilsögn.
4. gr.
Tala nemenda ljósmæðradeildarinnar skal að jafnaði ekki vera hærri
en 12.
Tala nemenda hjúkrunarkvennadeildarinnar skal að jafnaði ekki vera
hærri en nemi tveimur á hverja fulllærða lijúkrunarkonu í þeim sjúkrahúsum,
þar sem þeim er séð fyrir verklegri tilsögn.
5- gr.
Nemendur ljósmæðradeildarinnar fá stvrk úr ríkissjóði, sem stjórnarráðið ákveður, allt að því, að liann nemi fæðiskostnaði þeirra, meðan þær eru
við námið. Fæðið leggur landsspítalinn til með kostnaðarverði, en húsnæði með
ljósi og hita, vinnuföt og þjónustu ókeypis. Stvrkurinn greiðist mánaðarlega, og
skal hann að jafnaði vera bundinn því skilvrði, að ljósmæðraefnin hafi skuldbundið sig til að þjóna ljósmóðurumdæmi að afloknu prófi og gegna því ekki
skeinur en 3 ár samflevtt, nema sérstök forföll banni, en endurgreiða styrkinn
að öðrum kosti.
Nemendur hjúkrunarkvennadeildarinnar liafa ókeypis vist og vinnuföt
í sjúkrahúsum þeim, er þeir starfa i, en laun eftir því sem um semst.
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6. gr.

Ríkissjóðnr leggur fram styrk til skólans, er nema má allt að 4000 kr.
á ári.
7. gr.

Stjórn skólans semur* reglugerð fyrir skólann, sem stjórnarráðið
staðfestir.
1 reglugerðinni skal gera grein fvrir:
1. Inntökuskilvrðum, og má krefjast inntökuprófs í almennum fræðum eða
sérstaks undirbúningsnáms.
2. Tilhögun kennslunnar.
3. Tilhögun prófa.
4. Kjörum nemendanna.
5. Þóknun til kennaranna.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og eru jafnframt úr gildi felld lög um
ljósmæðraskóla í Revkjavik, nr. 49, 4. júni 1924.

Ed.

111. Breytingartillaga

við frv. til laga um brúargerðir.
Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 1. gr. Orðin í 1. málsgr. »og önnur atvik og ástæður leyfa« falli burt.

Nd.

112. Breytingartillögur

við frv. til laga um rikisskattanetnd.
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
I. Aftan við 8. gr. bætisl nýr málsliður, svo hljóðandi:
Þeir menn, sem ríkisskattanefnd kynni að kveðja sér til aðdoðar
um störf samkvæmt 6. gr., skulu sömu skyldum háðir um drengskaparvottorð og þagnarskyldu sem skattanefndamenn.
II. 9. gr. frv. orðist svo:
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði og skal ákveðinn í fjárlögum.
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Ed.

113. Nefndarálit

um frv. til laga um afnám laga nr. 33, 20. okt. 1905, um stofnun geðveikrahælis.
Frá allsherjarnefnd.
Lög þau um gamla geðveikrahælið á Kleppi, sem í frv. er lagt til að
nema úr gildi, ræða aðeins um tvö atriði, auk þess sem með þeim var
ákveðin stofnun hælisins, sem iöngu er komin i framkvæmd.
Þessi tvö atriði eru:
1. um hversu rekstrarkostnaður greiðist.
2. um yfirstjórn hælisins.
Um fyrra atriðið er það að segja, að ákveðið er, að kostnaðurinn
greiðist úr rikissjóði, en upp i hann greiði framfærendur sjúklinga 50 aura á
dag. sé sjúklingurinn þurfamaður, en ella 1 krónu.
Nefndin hefir nú fengið raðsmanninn á Kleppi og landlækni til viðtals um málið. Eftir skýrslu, sem ráðsmaðurinn lét nefndinni í té, hefir raunverulegur dagkostnaður við dvöl sjúklinganna á geðveikrahælunum verið
siðastl. ár, á nýja Kleppi kr. 4.64, en á gamla Kleppi kr. 3,32. Með kostnaði
eru talin laun læknis og á gamla Kleppi sömuleiðis fatnaður.
Um daggjöld sjúklinga á nýja Kleppi eru engin lagaakvæði. Þau munu
hafa verið kr. 3.50, en fátækum mönnum veitt einhver ivilnun.
Nefndin fellst á rök landlæknis í greinargerðinni, um að óeðlilegt sé,
að daggjöldin séu mjög mishá, eingöngu eftir þvi, á hvoru hælinu sjúklingurinn sé. og telur hitt eðlilegra, að sama daggjald sé ákveðið fyrir bæði hælin.
Nefndin jjerir þó engar tillögur um, hversu há daggjöldin skuli vera.
Ylirstjórn hælisins mun aldrei hafa verið skipuð á þann veg, sem fyrir
er mælt í lögunum, svo að hennar vegna er laganna heldur ekki þörf.
Nefndin litur svo á, að það muni vera embættisskylda landlæknis að
hafa eftirlit með starfrækslu geðveikrahælanna beggja, og annarar yfirstjórnar
muni alls ekki þörf að svo komnu.
Jafnframt vill nefndin benda á, að vert væri að fhuga, hvort ekki væri
ástæða til að reka bæði geðveikrahælin sem eina stofnun. Með því virðist
liklegt, að unnt væri að haga starfrækslu þeirra á ýmsan hátl haganlegar en
nú er gert.
Að öllu þessu athuguðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 7. marz 1932.
Einar Árnason,
form.

Jón Jónsson,
fundaskrifari, frsm.

Pétur Magnússon.
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114. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 72, 7. mai 1928, um hvalveiðar.
Flm.: Bergur Jónsson, Magnús Guðmundsson.
1- gr.
Aftan við 2. gr. bætist:
Árin 1932 og 1933 er þó sérleyfisbafa heimilt að nota 3 erlend skip
til veiðanna.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.
Greinargerð.
Alislenzkt félag, Drekinn, befir fengið sérleyfi til bvalveiða í 10 ár,
samkv. lögum um hvalveiðar frá 1928. Vegna fjárskorts hefir félagið ennþá
ekki getað hafið atvinnurekslur, en nú er útlit fyrir, að með samvinnu við
norskt hvalveiðafélag verði unnt að hefjast handa á næstkomandi vori. Skilyrði fyrir því er þö, að nota megi útlend skip til veiðanna. Ef þessi tilraun
heppnast, er hugsunin, að skipin verði keypt og flutt inn i landið.
Þar sem hér er um byrjandi atvinnuveg að ræða, sem hugsanlegt er,
að með timanum geti veitt fé inn í landið, sýnist einsætt að stuðla að framgangi þessa fyrirtækis, enda sýnist með öllu áhættulaust að veita undanþágu
þá, sem hér er farið fram á.
Nanar í framsögu.

Nd.

115. Breytingartillaga

við frv. til laga um Ijósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla Islands.
Flutningsm.: Lárus Helgason.
Við 3. gr. Á eftir 1. málsl. annarar málsgr. kemur nýr málsliður:
Heimilt skal þó landlækni, ef sveitarstjórn óskar og héraðslæknir mælir
með, að gefa efnilegum stúlkum kost á að Ijúka náminu á 9 mánuðum,
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116. Nefndarálit

um frv. til laga um fimmtardóm.
Frá raeiri hluta allsberjarnefndar.
Vér undirritaðir 3 nefndarmenn leggjum til, að frv. verði samþykkt
með þeim bievtingum, sem siðar greinir. Einn nefndarmanna (EA) er samþvkkur öllum brtt. vorum, en mun að öðru levli gera sérstaka grein fyrir afstöðu sinni. Um afstöðu 5. nefndarmannsins (JÓl) er oss ókunnugt, þvi hann
hefir ekki sótt nefndarfundi, þegar málið var rætt. ,
Frv. þetta er svo að segja samhljóða því frv. samnefndu, sem lagt var
fyrir vetrarþingið 1931, og má því visa til þeirra athugasemda og greinargerða,
sem áður hafa fylgt frv., með hliðsjón af þeim breytingum, sem á frv. urðu
í Ed. 1930. Réltarfarslöggjöf vor og dómaskipun er allmjög á eftir tímanum,
en almenn endurskoðun á þvi hefir eigi enn farið fram. oe er því eigi kostur
á að fa endu'bætur á skipulaginu frá rótum enn sem komið er, þótt þess
væri sízt vanþörf. Það er þó nokkur bót. að endurbætur séu gerðar á æðsta
dóm>.tólnum og hann færður í viðunanlegt nútimahorf, þvf þar með er fengin
meiri trygging fyrir því, að menn fai að lokum sæmilega og vandaða meðferð
á málum smum. Vér teljum, að með frv. þessu séu stigin spor í þá átt, og
teljum þess vegna rétt að samþykkja það með nokkrum, fremur smávægilegum breytingum.

Við 5. gr. höfum vér gert þá brtt. að bæta orðinu »þýðingarmikil« við
skilgreiningu þeirra mála, sem kveðja skal aukadómara til að dæma. Virtisl
oss orðalag greinarinnar fullþröngt, með því að mál geta haft mikla alþjóðlega þýðingu eða snert lögfræðileg »princip«, enda þótt eigi sé hægt að segja,
að þau séu margbrotin, umfangsmikil eða vandasöm.
Við 7. gr. er með brtt. vorri í fyrsta lagi gerð breyting á prentvillu og
i öðru lagi kveðið skýrara á um það, að kennarar lagadeildar skuli sjálfir
velja úr sinum hópi þann, sem skipa skal autt sæti aðaldómara.
Með brtt. við 8. gr. er leiðiétt prentvilla. Ennfremur tekið glöggt fram,
að aldursákvæðið i 3. lið sé aðeins veitingarskilyrði i dómaraembætti. Loks
er bætt við því ákvæði aftan við greinina, að leita skuli álits aðaldómaranna
i fimmtardómi, áður en veiting aðaldómaraembættis fer fram.
Þá er lagt til, að vfirleitt sé aðeins 1. einkunnar mönnum veitt leyfi
til málaflutningsstarfa við dóminn og jafnframt opnaðir möguleikar fvrir menn,
sem eigi hafa hlotið 1. einkunn, til þess að þieyta málaflutningsraunina, ef
þeir hafa sýnt það með fræðistarfi í lögfræði eða með öðrum lögfræðistörfum
sínum, að þeir séu vel til þess fallnir.
Ákvæði 52. gr. um, að dómsforseti geti einn veitt óviðkomandi mönnum leyfi til þess að vera við raðagerðir dómaranna, þótti oss veita honum
óþarflega mikið vald, ef aðiir dómendur væru því móttallnir, enda virtist oss
engin ástæða til að lögleiða slíkt leyfi. Þá virtist oss réttara, að dómarar veldu
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i hvert sinn þann dómara, sem fyrstur skal greiða atkvæði, heldur en að láta
hlutkesti ráða, því dómarar geta verið misjafnlega færir til þess að dæma einstök mal eða semja um þau dómatkvæði, vegna sérþekkingar eða sérstaks
kunnugleika á málefni. Virðist rétt, að þeir geti tekið tillit til slíks. Þess vegna
gerum vér brtt. við 52. og 54. gr. Þó virtist ekki ástæða til að fella burt
ákvæðið um hlutkesti að þvi er snertir röðina, þegar skipzt er á málsskjölum eftir að sá fyrsti hefir greitt atkvæði (gert frv. að dómi eða úrskuiði).
Brtt. við 55. gr. er gerð til þess að bæta úr ósamræmi, er virðist vera á milli
3. og 4. tölul. Loks virðist eðlilegast, að lögin gangi í gildi í byrjun næsta
starfsárs, að afloknu sumarleyfi, hinn 1. september þ. á.
Samkvæmt framansögðu leggur meiri hl. til, að frv. verði samþvkkt
með eftirfarandi

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

BREYTINGUM.
Við 5. gr. Á eftir orðinu »umfangsmikil« komi: þýðingarmikil.
Við 7. gr. Fyrri málsgrein orðist svo:
Ef autt verður sæti forseta, skal sá aðaldómari, sem lengst hefir
gegnt því embætti, stýra dómi. Ef autt verður sæti aðaldómara, velja
kennarar lagadeildar háskólans einhvern úr sinum hópi til að skipa það.
Við 8. gr.
a. Fyrir »dómsritari« í 2. tölul. komi: fimmtardómsritari.
b. Attan við 3. tölul. bætist: er þeir fá veitingu fyrir dómaraembætti.
c. Aftan við greinina bætist: Leita skal álits aðaldómara fimmtardóms
áður en aðaldómaraembætti er veitt.
Við 17. gr. Fyrsti tölul. orðist svo:
Lokið lagaprófi með 1. einkunn. Þó má veita þeim, sem fengið
hefir 2. einkunn við lagapróf, leyfi til að þreyta raunina, samkv. 3. tölul.
þessarar greinar, ef fimmtardómur, fullskipaður 5 dómendum, mælir með
þvi, enda hafi umsækjandi sýnt sérstaka hæfileika sem fræðimaður í lögfræði eða lögfræðistörfum að öðru leyti.
Við 52. gr.
a. Aftan af annari málsgr. falli orðin: »Forseti réttarins . . . sérstaklega
óskað«.
b. 1 stað orðanna í 3. málsgr. »sem með hlutkesti . . . eftir hlutkesti«
komi: sem til þess er valinn af réttinum í hvert sinn.
Við 54. gr. í stað orðanna í 1. málsgr. »er samkvæmt hlutkesti . . . afhent«
komi: er samkvæmt vali réttarins fær málsskjölin afhent.
Við 55. gr. Aftan við 4. tölul. komi: sé eigi dómsniðurstaða og forsendur
staðfest að öllu leyti.
Við 69. gr. Fvrir »1. janúar 1933« komi: 1. september 1932.
Alþingi, 7. marz 1932.
Bergur Jónsson,
form.. frsm.

Þorleifur Jónsson.

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþingi.

Sveinbjörn Högnason,
fnndnskr
44
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117 Breytingartillaga

við frv. til laga um innflutning á kartöflum o. fl.
Frá Jóni ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Til að hvetja til aukinnar framleiðslu og greiða fyrir sölu á kartöflum
í landinu, skal atvinnumálaráðherra heimilt að greiða úr rikissjóði allt að
helmingi flutningskostnaðar á kartöflum til næsta markaðsstaðar innanlands.
Hversu þeirri styrkveitingu er fyrir komið, skal akveðið i reglugerð, sem Búnaðarfélag Islands semur og atvinnumálaráðherra staðfestir.

Nd.

118. Frumvarp

til laga um húsnæði í Reykjavík.
Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson.
■

1- gr.
Til þess að komið verði í veg fyrir húsnæðisvandræði, ósanngjarnan
lcigumála m. m. í Reykjavik, skal skipa þar fimm manna liúsnæðisnefnd.
2. gr.
Hæstiréttur skipar formann liúsnæðisnefndar og varaformann. Mega þeir
ekki fást við kaup eða sölu fasteigna, og mega þeir hvorki vera leigutakar
íbúðar né eigendur húss, sem leigt er til íbúðar að nokkru leyti eða öllu. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið skipar 2 nefndarmenn, annan úr flokki
liúseigenda, en liinn úr flokki leigutaka liúsnæðis. A sama liátt skipar bæjarstjórnin 2 nefndarmenn. Eins fer um skipun fjögurra varamanna, eins fyrir
livern nefndarmann. Allir skulu mennirnir vera heimilisfastir í Reykjavik og
liafa þekking á húsnæðismálefnuin bæjarins. Það er borgaraskylda að taka við
skipun í liúsnæðisnefnd. Nú missir nefndarmaður einhvers skilyrða, er getur í
þessari grein, og gengur hann þá úr nefndinni. Annars gildir skipun í tvö ár.
3. gr.
Kostnaður við nefndina greiðist úr bæjarsjóði. Þóknun fyrir starf nefndarmanna ákveður bæjarstjórn í reglugerð, er ráðuneytið staðfestir.
4. gr.
Nefndarfundir eru því aðeins ályktunarfærir, að auk formanns séu á
fundi að minnsta kosti 2 nefndarmenn, kosnir af ráðuneytinu og af bæjar-
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stjórn, annar úr flokki húseigenda, en liinn úr flokki leigutaka. Afl atkvæða
ræður úrslitum mála, en séu atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns. 1 forföllum aðalmanns tekur varamaður hans sæti í nefndinni.
5. gr.
Nefndarmaður getur ekki tekið þátt í meðferð máls, ef úrslit þess skipta
hann máli eða maka hans. Sama er, ef hann er skvldur eða mægður aðila
að feðgatali eða niðja, eða að fyrsta til hliðar.
6- gr.
Þeir, sem leita nefndarinnar, gera það skriflega eða munnlega. Nefndin
aflar síðan upplýsinga og gagna og sér um, að málið upplýsist svo vel sem
unnt er. Aður en mál er leitt til lvkta skal aðilum — einnig þeim aðila, sem
komið hefir máli fvrir nefndina
gefinn kostur á að láta uppi umsögn sína.
Skal umsögn vera munnleg, ef aðili eða nefndin krefst þess. Fyrirkall til aðila
skal vera með tveggja daga fyrirvara, og skal í fvrirkallinu getið málsatriða.
Aðili má senda mann í umboði sínu vottföstu, nema því aðeins, að nefndin
krefjist þess, að aðili komi sjálfur.
7. gr.
Nefndin getur sjálf farið á vettvang til skoðunar, en rétt er henni og
að fá aðstoð opinherra starfsmanna, eftir því sem henni þvkir þörf. Húseigendur skulu láta nefndinni í té þær upplýsingar um húseignir sinar, er nefndin telur þörf á. Skýrslnr aðila um fjárhagsástæður hans má eigi gera kunnar
hinum aðilanum né lieldur öðrum mönnum.
Sérliver, sem á heimili í hænum, er skyldur til, samkvæmt fyrirkalli
með tveggja daga fyrirvara, að koma á fund nefndarinnar, til þess að gefa
henni skýrslu. Komi hann ekki, og hafi þó ekki tjáð lögleg forföll, má í almennu lögreglumáli dæma hann í sektir frá 10 kr. til 100 kr. í fvrirkalli skal
getið viðurlaga þessara.
8. gr.
Húsnæðisnefnd hefir gerðabók. Skal í hana rita kröfur aðila og úrslit
máls ásamt stuttri gr.einargerð. Þess skal og getið í gerðabók, ef nefndarmenn
hafa ekki verið á eitt sáttir um úrslitin, hver hafi orðið í minni liluta, hver
tillaga minni hlutans hafi verið og hvernig rökstudd. Nefndin ræður málum
til lykta svo fljótt sem unnt er, og eigi síðar en fjórum vikum frá því að málið
kom fyrir nefndina, nema því aðeins, að aðilar hafi óskað að fresta málinu,
eða að málið sé svo vaxið eða mál svo mörg fyrir nefndinni, að frestnn liafi
verið óhjákvæmileg. Málsúrslit ásamt greinargerð skulu, ef unnt er, innan 5
daga tilkvnnt aðilum skriflega.
Úrskurði húsnæðisnefndar verður, ncma öðruvisi sé ákveðið í lögum
þessum, livorki skotið til dómstólanna né til annara stjórnarvalda, enda hafi
nefndin ekki farið út fvrir starfssvið sitt eða að öðru levti farið í bága við
lög þessi.
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Þegar nefndin hefir samþvkkt leigumála eða annað samkvæmt lögum
þessum, eða skorið úr ágreiningi um húsnæði, verður þvi máli eigi skotið til
nefndarinnar aftur fyrr en 14. mai eða 1. október næst eftir að úrskurður var
felldur, og þá því aðeins, að nýjar ástæður hafi til komið.
9- grHvern þann leigusamning um húsnæði til íhúðar eða atvinnurekstrar,
önnur en um einstök herhergi til einldeypra manna, sem gerður er eftir að lög
þessi öðlast gildi, skal eigandi eða húsráðandi innan 8 daga eftir samningsgerð leggja fvrir eða hera undir húsnæðisnefnd. Xefndin skal gæta þess, að
samningurinn sé ekki ósanngjarn, leigan hæfileg og ákvæðum laga þessara
eða öðru fullnægt. Sama er um hreytingar á gildandi samningum. Sem leigu
ber að skoða sérhverja kvöð eða aukagjöld, sem lögð eru á leigutaka, og yfirleitt skal tillit haft til allra ákvæða, sem gera leigumálann lakari fyrir leigutaka en hann annars væri.
.
Fallist nefndin á samninginn, ritar hún á hann samþykki sitt. Sé um
munnlegan samning að ræða, gefur húsnæðisnefnd aðilum yfirlýsingu um
samþykki sitt eða ákvörðun um leigumála.
Það er bannað, hvernig sem á stendur, að taka við eða greiða hærri
leigu en húsnæðisnefnd hefir samþykkt.
Þegar hjón skilja að borði og sæng eða fullum lögskilnaði, ákveður
dóms- og kirkjumálaráðuneytið, hvort hjónanna skuli halda íbúð þeirra.
Leigusali íbúðar eða húsnæðis, þar sem atvinna er stunduð, og leigjandi hafa að öðru leyti hvor um sig rétt til að leita úrskurðar húsnæðisnefndar um leigumála, einnig þó um einstök herbergi til einhleypra manna sé að
ræða.
íbúðarherhergi má ekki taka til annarar notkunar en ibúðar. Húsnæðisnefnd getur þó. ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, veitt undanþágu frá
þessu ákvæði, enda séu allir nefndarmenn sammála um það.
Bæjarstjórn Reykjavikur skal heimilt að taka til sinna umráða auðar
íbúðir og ráðstafa þeim til afnota handa liúsnæðislausu fólki, enda komi
fullt endurgjald fyrir. Áður en þetta sé gert skal húsnæðisnefnd rannsaka
málið og síðan úrskurða, hvort íhúð skuli tekin og ákveða leiguupphæð, tímalengd og annað, er þörf þykir að laka ákvörðun um og málsaðilum kemur
ekki saman um. Á sama hátt skal hæjarstjórn heimilt að taka til sinna umráða annað ónotað liúsnæði og útbúa það til íbúðar.
10. gr.
Heildarleiga eftir hvert hús má vera allt að 15% af fasteignamatsverði
hússins, að viðbættum 5', af fasteignamatsverði lóðar þeirrar, er notuð er
vegna íbúðar í húsinu, og ákveður húsnæðisnefnd, ef ágreiningur verður, hvernig leigan skiptist milli ihúða liússins.
Sama gildir og um hús, sem að nokkru eða öllu leyti eru leigð til atvinnurekstrar, og gilda ákvæði laga þessara að öllu leyti um þau, eftir því sem við á.
Xú þykir lnisnæðisnefnd sýnl, að kostnaðarverð húss sé meira en svo,
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að 15% af fasteignamatsverði þess sé viðunandi leigumáli fyrir eiganda, og
getur hún þá ákveðið leiguna hærri.
11- gr.
Lög þessi ná ekki til leigumála, sem fylgir fullt fæði, eða til gistihúsa.
12- gr.
Brot gegn lögum þessuni varða sektum frá 25 kr. til 5000 kr.
Sektir allar renna í bæjarsjóð Revkjavikur.
13. gr.
Með mál út af hrotum skal farið sem opinber lögreglumál.
14. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og má með konunglegri tilskipun
láta þau öðlast gildi fyrir aðra kaupstaði, einn eða fleiri.
Þegar ekki þykir lengur þörf laga þessara, má fella þau úr gildi með
konunglegri tilskipun.
Greinargerð.
Frumvarp um þetta efni var flutt á tveim siðustu þingum, en efni þess
nokkuð breytt frá því, er áður var. Verður gerð grein fyrir breytingum, sem
gerðar hafa verið á frumvarpinu. við framsögu málsins. Að öðru leyti visast til
greinargerðar þeirrar, er fylgdi frumv. á vetrarþinginu 1931. (A. þskj. 388).

Nd.

119. Breytingartillögur

við frv. til laga um Ijósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla íslands.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.
1. Við 1. gr.
Aftan við greinina bætist: og skal yfirlæknum spitalans skylt að annast kennsluna án sérstakrar aukaþóknunar, eftir nánari ákvæðum heilbrigðisstjórnarinnar.
2. Við 7. gr.
5. liður fellur niður.
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120. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 45, 15. júní 1926, um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin mælir með þvi, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Jón Jónsson,
form.
Nd.

Alþingi, 8. marz 1932.
Guðrún Lárusdóttir,
Páll Hermannsson,
frsm.
fundaskrifari.
121. Breytingartillögur

við frv. til laga um fimmtardóm.
Frá Einari Arnórssyni og Bergi Jónssyni.
1. Við 8. gr. 1. tölul. Aftan við töluliðinn komi:
Þó má veita þeim, er fengið hefir 2. einkunn við lagapróf, dómaraembætti, ef fimmtardómur, fullskipaður 5 dómendum, mælir með þvi,
enda hafi dómaraefni sýnt sérstaka hæfileika sem fræðimaður i lögum eða
lögfræðistörfum að öðru leyti.
2. Síðasta málsgr. gr. falli niður.
Nd.

122. Breytingartillaga

við breytingartillögu á þskj. 115 (Ljósmæðra- og hjukrunarkvennaskóli).
Frá Lárusi Helgasyni.
Fyrir »Heimilt« kemur: Skylt.

Ed.

123. Frumvarp

til laga um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla Islands.
(Eftir 3. umr. i Nd.).
1- gr.
I sambandi við landsspitalann í Reykjavík skal vera ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli, og skal yfirlæknum spítalans skylt að annast kennsluna án
sérstakrar aukaþóknunar, eftir nánari ákvæðum heilbrigðisstjómarinnar.
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2. gr.
Stjórn landsspítalans hefir á hendi stjórn skólans.
3. gr.
Skólinn skal vera í tveiinur deildum, ljósmæðradeild og hjúkrunarkvennadeild, og er námið i báðum deildum bæði bóklegt og verklegt.
Námstimi í ljósmæðradeildinni er eitt ár. Heimilt skal þó landlækni, ef
sveitarstjórn óskar og héraðslæknir mælir með, að gefa efnilegum stúlkum kost
á að ljúka náminu á 9 mánuðum. Yfirlæknir og yfirljósmóðir fæðingardeildar
laudsspitalaus skulu vera aðalkennarar ljósmæðradeildarinnar, og þar fá Ijósmæðraefnin iiina verklegu tilsögn. Einnig má ráða eina eða fleiri ljósmæður í
Revkjavík til að taka ljósmæðraefnin til skiptis með sér út í bæinn, til þess að
þau kynnist þar ljósmóðurstörfum í heimahúsum.
Námstími í hjúkrunarkvennadeildinni er 3 ár. Yfirlæknar og yfirlijúkrunarkona landsspitalans skulu vera aðalkennarar hjúkrunarkvennadeildarinnar.
I hinum ýmsu deildum landsspitalans, hinum öðrum ríkisspitölum og stærri
sjúkrahúsum landsins fá hjúkrunarkvennaefnin hina verklegu tilsögn.
4. gr.
Tala nemenda ljósmæðradeildarinnar skal að jafnaði ekki vera hærri
en 12.
Tala nemenda hjúkrunarkvennadeildarinnar skal að jafnaði ekki vera
liærri en nemi tveimur á hverja fulllærða hjúkruparkonu í þeim sjúkrahúsum,
þar sem þeim er séð fyrir verklegri tilsögn.
5. gr.
Nemendur ljósmæðradeildarinnar fá styrk úr ríkissjóði, sem. stjórnarráðið ákveður, allt að því, að hann nemi fæðiskostnaði þeirra, meðan þær eru
við námið. Fæðið leggur landsspítalinn til með kostnaðarverði, en húsnæði með
ljósi og hita, vinnuföt og þjónustu ókeypis. Styrkurinn greiðist mánaðarlega, og
skal hann að jafnaði vera bundinn því skilyrði, að Ijósmæðraefnin hafi skuldbundið sig til að þjóna ljósmóðurumdæmi að afloknu prófi og gegna því ekki
skemur en 3 ár samfleytt, nema sérstök forföll hanni, en endurgreiða styrkinn
að öðrum kosti.
Nemendur hjúkrunarkvennadeildarinnar hafa ókeypis vist og vinnuföt
i sjúkrahúsum þeim, er þeir starfa í, en laun eftir því sem um semst.
6. gr.
Rikissjóður leggur fram stvrk til skólans, er nema má allt að 4000 kr.
á ári.
.
7-gr.
Stjórn skólans semur reglugerð fyrir skólann, sem stjórnarráðið
staðfestir.
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í reglugerðinni skal gera grein fyrir:
1. Inntökuskilyrðum, og iná krefjast inntökuprófs í almennum fræðuni eða
sérstaks undirhúningsnánis.
2. Tilhögun kcnnslunnar.
3. Tilhögun prófa.
4. Kjörum nemendanna.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og eru jafnframt úr gildi felld lög um
Ijósmæðraskóla í Reykjavík. nr. 19. 4. júní 1924.

Nd.

124. Frumvarp

til laga um rikisskattanefnd.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1- grRíkisskattanefnd skipa þrir menn og 2 varamenn, er taka sæti í nefndinni í forföllum aðalmanna í þeirri röð, er fjármálaráðherra ákveður.
2. gr.
Fjármálaráðherra skipar menn i nefndina og ákveður formann hennar.
Skulu nefndarmenn skipaðir til (i ára þannig, að einn nefndarmaður fer frá
annaðhvert ár, í fvrstu tvö skiptin eftir lilutkesti. Einn nefndarmanna skal hafa
þekkingu .á landbúnaði og annar á sjávarútvegi og viðskiptum.
3. gr.
Rikisskattanefnd liefir aðsetur í Revkjavik. Skal nefndinni ætlað rúm í
húsnæði Skattstofu Revkjavikur. Skattstjórinn í Reykjavík skal vera ráðunautur nefndarinnar og aðstoða liana að því leyti, sem starf lians levfir og eigi kemur í bága við endurskoðun og úrskurði nefndarinnar um lians eigin verk.
4. gr.

Störf ríkisskattanefndar eru þessi:
1. Að úrskurða kærur út af úrskurðum vfirskattanefnda um álagningu tekjuog eignarskatts og útsvara. Séu kærur um tekju- og eignarskatt ásamt öllum nauðsynlegum gögnum komnar til nefndarinnar eigi síðar en i júlílok.
Rikisskattanefnd skal liafa lagt úrskurð á kærur þessar fyrir októberlok,
og tilkvnna innheimtunianni skattsins og aðilunum úrslitin tafarlaust.
Kærur um útsvör séu komnar til nefndarinnar eigi síðar en 2 mánuðum eftir dagsetningu úrskurða vfirskattanefnda.
2. Að liafa eftirlit með störfum skattanefnda, skattstjóra og yfirskattanefnda
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Og' samræma skattaframtöl og skattaákvörðun i liinunl einstöku skattaumdæmum. Skulu nefndarmenn eða þeir, er nefndin kveður til þess, ferðast
uni á milli skattanefnda og yfirskattanefnda í þessu skvni, þegar ástæða
þykir til, og yfir liöfuð leiðbeina um allt, er að skattaákvörðun og skattaframtali lýtur. Xefndin eða umboðsmenn bennar skulu og yfirfara skattaskrár og framtalsskýrslur. Ríkisskattanefnd getur af eigin hvötum rannsakað livert það atriði, er varðar framkvæmd laga um tekju- og eignarskatt, og getur í því skyni krafizt allra upplýsinga bjá skattþegnum, skattanefndum, skattstjórum og yfirskattanefndum.
Loks getur ríkisskattanefnd af sjálfsdáðum brevtt álvktunum skattanefnda, skattstjóra og vfirskattanefnda, þótt ekki bafi verið kært, en jafnan
skal hún þó gera aðilum aðvart áður en hún brevtir skattgjaldi þeirra án þess
að yfir hafi verið kært.
•
Úrskurður ríkisskattanefndar um eignar- og tekjuskatt er fullnaðarúrskurður, nema um dómstólamál sé að ræða samkvæmt gildandi lögum um
tekju- og eignarskatt. Úrskurður nefndarinnar um útsvarskæru er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.
5- gr.

Yfirskattanefndum ber að senda ríkisskattanefnd skattskrá ásamt framtalsskýrslum og skrá um eignir og tekjur framteljenda, er engan skatt greiða,
jafnskjótt og þær hafa lokið störfum.
6. gr.
Rikisskattanefnd hefir sama rétt til upplýsinga frá einstaklingum og
stofnunum og skattanefndir samkvæmt gildandi lögum um tekju- og eignarskatt, og ennfremur liefir nefndin ætíð aðgang að bókum banka og sparisjóða
og annara peningastofnana fvrir sig og þá menn, er hún felur að rannsaka
skuldir, innieignir, verðbréfaeign og annað, er lýtur að efnahag gjaldþegna.
7. gr.
Ríkisskattanefnd skal hafa gerðabók og rita í hana úrskurði og aðrar
ákvarðanir.
8- gr.
Um skilvrði og skvldu til setu í ríkisskattanefnd, uiíi þagnarskyldu
nefndarmanna og um þátttöku þeirra í úrskurðum, er varða þá sjálfa eða
venzlamenn þeirra, gilda sömu ákvæði og um skattanefndarmenn og vfirskattanefndarmenn samkvæmt gildandi skattalögum, og sömuleiðis um viðurlög, ef
út af er brugðið. Þeir menn, sem ríkisskattanefnd kynni að kveðja sér til aðstoðar um störf samkvæmt 6. gr., skulu sömu skyldum báðir um drengskaparvottorð og þagnarskyldu sem skattanefndamenn.
9- grKostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði og' skal ákveðinn
i fjárlögum.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing >.
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10. gr.
...
Nánari fyrirmæli um störf nefndarinnar er fjármálaráðuneytinu lieimilt
að setja með reglugerð.
11- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

125. Frumvarp

til laga um viðauka við lög' nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþykktir ura lokunartíma sölubúða í kaupstöðum.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. grÁ eftir 2. málsgr. 2. gr. laga nr. 79, 14. nóv. 1917, komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
Enn er bæjarstjórnum lieimilt að gera samþykktir um lokunartíma sölubúða og sölustaða, þar sem innlendar vörur eða innlendur varningur er hafður
á boðstólum, t. d. konfektbúða, og um lokunartíma vinnustofa, sem hafa viðskipti við almenning, svo sem rakarastofur, þótt enginn varningur sé þar seldur.
Þá er og bæjarstjórnum heimilt að gera samþykktir um takmörkun á
vinnutima sendisveina, er starfa hjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðarfyrirtækjum eða skrifstofum. Til að trvggja vinnutíma sendisveina má í samþykkt
meðal annars ákveða, að útsendingu á vörum, bréfaburði og innheimtu, er
sendisveinar starfa að, skuli lokið eigi síðar en einni klukkustund fyrir lokunartíma. Heimilt er að ákveða vinnutíma sendisveina misjafnlega langan, eftir
aldri þeirra.
2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 12, 7. mai 1928, um viðauka við lög nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunartima sölubúða i
kaupstöðum.
3- grLög þessi öðlast gildi 1. júlí 1932.

Nd.

126. Nefndarálit

um frv. til laga um fimmtardóm.
Frá minni hluti allsherjarnefndar.
Það er nauðsynjarlaust að leggja hæstarétt niður, þótt sumir vilji velja
honum annað heiti á islenzka tungu og þótt gera eigi nokkrar breytingar á
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hæstaréttarlögunum. Og það skiptir eigi heldur neinu máli raunverulega, sérstaklega þegar veita skal núverandi hæstaréttardómurum dómaraembætti i
hinum hugsaða nýja dómi, eins og ráðgert er í 64. gr. frv. Þess vegna ber
minni hlutinn fram breytingartillögu i þá átt, að nafn dómsins aðeins breytist,
en hann haldi áfram með núverandi dómendum, er veitingu hafa fengið fyrir
dómaraembætti i bonum, og að öðru leyti eins og verið hefir og með breytingum, er samþykktar kunna að verða.
Sá agnúi, sem minni hlutinn telur alvarlegastan á frv. að öðru leyti,
er niðurfelling dómararaunarinnar, sem i 6. gr. 4. tölul. hæstaréttarlaganna
greinir. Minni hlutinn telur þá skipun, sem nú er, veita miklu meiri tryggingu
fyrir þvi, að óhlutdrægir og réttlátir menn með nægri þekkingu og reynslu
veljist i dóminn, en ef pólitiskur ráðherra á að skipa þá á eindæmi sitt og
án þess að vera bundinn við tillögur dómenda þeirra, sem fyrir eru. Þvi mun
minni hlutinn bera fram breytingartillögu i þá átt, að núverandi skipun haldist
að þessu leyti. Ennfremur ber minni hlutinn fram nokkrar breytingartillögur
i viðbót við þær, sem þegar eru fram komnar og minni hlutinn telur yfirleitt
til bóta. Og verður gerð nánari grein fyrir þeim i umræðum málsins.
Ef breytingartillögur minni hlutans varðandi niðurlagningu hæstaréttar
og dómararaunina verða eigi samþykktár, þá ræður minni hlutinn hv. deild
til að fella frumvarpið.
Alþingi, 8. marz 1932.
Einar Arnórsson,
frsm. minni hl.

Nd.

Jón ólafsson.

127. Breytingartillögur

,

við frv. til laga um fimmtardóm.
Frá minni hluta allsberjarnefndar.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Æðsti dómstóll rikisins skal, i stað nafnsins bæstiréttur, heita fimmtardómur. Á ensku heitir dómstóllinn The Supreme Court, og tilsvarandi
heiti skal hann hafa á öðrum erlendum málum.
2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Við 8. gr.
a. 1 2. tölul. komi eftir orðin »eða sýnta: að áliti fimmtardóms skipaðs
5 dómendum.
b. 1 3. tölul. falli setningin: íundanþegnir . . . tekur til starfa« burt.
c. Aftan við 3. tölul. komi svolátandi nýr 4. töluliður og liðatalan breytist
samkvæmt því:
Hafa sýnt það með þvi að greiða fyrstir dómsatkvæði i 4 málum,
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4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Nd.
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og sé að minnsta kosti eitt þeirra einkamál, að þeir séu bæfir til að skipa
sæti i dóminum.
Við 24. gr. Upphat 2. mgr. orðist svo:
Ef fimmtardómur leggur það til, sviptir dómsmálaráðherra málflutningsmann leyfi o. s. frv.
Við 26. gr. Siðari málsl. orðist svo:
Stjórnin skal og láta i té álit sitt um þóknanir málflutningsmanna eða málskostnað o. s. frv.
Við 27. gr. 2. mgr. orðist svo:
Rétt er málflutningsmanni að bera sektarúrskurði félagsstjórnar
eða úrskurði um missi réttinda undir dómstólana.
Við 53. gr.
a. 1 2. mgr. falli orðin »Séu atkvæði jöfn, sker forseti úr« burt.
b. 3. málsgr. falli burt.
Við 64. gr. Greinin falli burt.
Við 66. gr. Greinin falli burt.
Við 68. gr. Fyrri málsgr. gr. falli burt.
Greinatalan breytist samkvæmt atkvgr.

128. Frumvarp

til laga um vcrðtoll af tóbaksvörum.
Frá mciri hluta fjárhagsnefndar.
1- gr.
Af öllum tóbaksvörum, sem fluttar eru til landsins, skal greiða verðtoll
í ríkissjóð sem hér greinir:
a. Af óunnu tóbaki, rjóltóbaki, munntóbaki og allskonar revktóbakí skal
greiða 15 af hundraði af innkaupsverði vörunnar.
1). Af vindluiu, smávindlum og vindlinguin skal greiða 25 af lnmdraði af innkaupsverði vörunnar.
2. gr.
Meðan lög nr. 58 1931, um einkasölu á tóhaki, eru í gildi, skal allur verðtollur af innfluttum tóbaksvöruin, hvar sem er á landinu, greiddur til íollstjórans i Reykjavík, og skal gjaldheimtumönnum rikissjóðs úti um laud skylt að tilkynna innflutning tóbaksvara í þeirra unidænii til tollstjórans í Reykjavík.
3. gr.
Við greiðslu verðtolls þessa skal innflytjanda skylt að leggja fram innkaiipsreikning yfir vörurnar, og skulu innkaupsreikningarnir stimplaðir af innheimtumanni eða uniboðsnianni hans með merkjum þeini og á þanu liátt, er um
r.eðir i löguin nr. 75 1921.
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4. gr.
Rikissljórninni er lieimilt að undanþiggja verðtolli ónnnið tóbak, seni
eingöngu er ætlað til sanðfjárlækninga.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta er borið fram sanikv. tihnælum fjármálaráðherra, og
fylgdi þvi svo liljóðandi greinargerð:
Ef gengið er út frá svipuðnm innflulningi á tóbaksvörum eins og var árið
1030, ætti verðtollur þessi að nema ea. kr. 155000,00 af vindluni og vindlinguni,
og ea. kr. 110000,00 af öðru tóbaki. Með því að gera ráð fyrir, að innflutningur
tóbaks niinnki uni ea. 25%, ætti þessi verðtollur þó alltaf að neina uni kr,
200000,00 á ári.

Nd.

129. Breytingartillögur

við frv. til laga um g'eldingu hesta og naula.
Frá landbúnaðarnefnd.
Við 3. gr.
a. A eftir orðinu „sektum“ kemur: til ríkissjóðs.
b. Aftan við greinina bætist nýr niálsliður:
Mál út af brotum skulu sæta meðferð alniennra lögregluniála.

Ed.

130. Frumvarp

til laga uni undirbúning á raforkuveituni til alnienningsþarfa.
Flutningsin.: Jón Þorláksson.
l.gr.
Vegamálastjóra er falið að rannsaka og gera tillögur uni heildarlilhögun
á raforkuveitum til ahnenningsþarfa í þeini hlutuin landsins, þar sem liann að
undangenginni athugun telur hentugt að fullnægja raforkuþörfum alinennings
með orkuveitum frá háspennuveri, er taki yfir meira en einn lirepp eða kaupstað. Með rannsókn þessari skal leysa úr því, hver fallvötn séu lientust til virkjunar fyrir hvern landshluta og yfir live stórt svæði henti að leggja veitutaugar
frá liverju þeirra. $vo skal og gera kostnaðaráætlauir um þessi mannvirki og
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áætlanir um rekstrarafkomu og styrkþörf livers orkuvers með tilheyrandi taugakerfi. Gera skal frunidrætti af fyrirhuguðum mannvirkjum, eftir því sem nauðsyn krefur vegna þessara kostnaðaráætlana.
2. gr.
Rannsóknir þessar franikvæmir vegamálastjóri og fastlaunaðir starfsmenn
hans án sérstaks endurgjalds, eftir því sem þeim vinnst timi til frá öðrum störfum. Ef ríkisstjórnin liefir verkfræðing með sérmenntun í rafmagnsfræði í þjónustu sinni, skal hann einnig vera vegamálastjóra til aðstoðar við rannsóknir
þessar án sérstaks endurgjalds.
3. gr.
.Tafnóðum og starfinu miðar áfram skal vegamálastjóri leggja skýrslur og
áætlanir fyrir fimm manna raforkumálanefnd, sem atvinnumálaráðherra skipar.
1 nefndinni eiga sæti þrir menn, tilnefndir liver af sínum þingflokki, þeim sein
nú eru, forstjóri Rafmagnsveitu Reykjavíkur, að áskildu samþvkki rafmagnsstjórnar kaupstaðarins, og hinn fimmti skrifstofustjóri eða fulltrúi úr ráðuneyti
atvinnu- og samgöngumála, og er liann formaður nefndarinnar. Bresti tilnefningu eða samþykki einhvers framangreindra aðilja, velur ráðherra mann í
þess stað.
Raforkumálanefndin starfar kauplaust, og skal verkefni liennar vera að
undirbúa tillögur og lagafrumvörp þessum inálum viðvíkjandi, sem koma eiga
fyrir Alþingi. Atvinnumálaráðuneytið og vegamálastjóri láta nefndinni í té aðstoð eftir þörfum án sérstaks endurgjalds.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp til laga um raforkuveitur til almenningsþarfa lá fyrir Alþingi
1929 og aftur 1930, og var tilgangur þeirra frumvarpa sá, að hrinda af stað rannsóknum og undirbúningi á raforkuveitum um bvggðir landsins utan kaupstaða,
og jafnframt var þar bent á ákveðna tilhögun um fjárstyrk þann úr ríkissjóði,
sem óhjákvæmilega verður að veita, ef bvlin i liinum dreifðu byggðum eiga almennt að verða raforku gðnjótandi til ljósa, iðju, matreiðslu og hitunar. Frumvörp þessi náðu ekki samþvkki, en fjárveiting til slíks undirbúnings er nú í
fjárlögum, og á árinu 1930 skipaði stjórnin 7 manna nefnd til þess að vinna að
þessum málum. I nefndinni eiga sæti vegamálastjóri, forstjóri Rafmagnsveitu
Reykjavikur, rafmagnsverkfræðingur í þjónustu ríkisstjórnarinnar, þrír menn
tilnefndir af þingflokkunum eða miðstjórnum þeirra, og liinn 7. valinn af ráðherra, og er hann formaður nefndarinnar. Var fyrst til þess skipaður Einar Arnason þáv. ráðherra, en fór síðar úr nefndinni, og var þá Halldór Stefánsson alþm.
skipaður formaður í hans stað.
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Nefnd þessi hélt áfram áður byrjuðum rannsóknum um hentugustu tilhögun á raforkuveitum í suðvesturhluta landsins, og er þeim langt komið, en
ekki að fullu lokið. Nefndin liafði einnig verkfræðing sumarlangt til athugunar
á fallvötnum í öðrum landshlutum, en sú vinna hefir engan árangur borið, meðfram að minnsta kosti sakir þess, að vinnan var framkvæmd án sambands við
neina af hinum starfandi teknisku deildum, sem liafa fasta skrifstofu og föstum
mönnum á að skipa. Þegar þrengdist um fjárhag rikissjóðs á árinu 1931, var
þessum hluta starfseminnar hætt, og nú hefir nefndin að kalla má lognazt út
af eða sofnað.
Það er nú tilgangur frumvarpsins að koma skipulagi á undirbúning þessara nauðsynjamála, annarsvegar með þvi að leggja verkið undir vegamálastjóra
og skrifstofu hans, og fá þar með nauðsynlega tryggingu fyrir því, að sérhver sú
vinna, sem í þetta er lögð, geymist á vísum stað og sé jafnan tiltæk þegar nota
þarf til undirbúnings við löggjöf eða framkvæmdir, og hinsvegar með því að
nota þá starfskrafta, sem landið hvort sem er liefir i þjónustu sinni og vænta
má, að geti sérstaklega sinnt þessu starfi meðan fjárkreppan dregur úr venjulegum framkvæmdum á verksviði vegamálastjóra. Rétt þykir og að hafa nefnd
með afmörkuðu verksviði til þess að athuga skýrslur og tillögur vegamálastjóra
um þessi mál og undirbúa tillögur til Alþingis uin þau.
Þess er gætt i frv. að baka ríkissjóði engan sérstakan kostnað með ákvæðum þess, en hitt er sjálfgefið, að ef fé er veitt í fjárlögum til slikra rannsókna,
þá fær vegamálastjóri það til umráða til þess að greiða kostnað við mælingar
og aðra vinnu, annara en hinna fastlaunuðu starfsmanna, sem þessar rannsóknir
hafa í för með sér.
Nd.

131. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 18, 31. maí 1927, um iðju og iðnað.
Flutningsm.: Magnús Jónsson.
1. gr.

Töluliður 1. b. i 14. gr. orðast svo:
Hefir haft félagaréttindi í sveinafélagi i iðn sinni fvrir 1. jan. 1928.
2. gr.

Næstsíðasta málsgrein 17. gr. „I kaupstöðum“ o. s. frv. orðast svo:
Meisturum einum er heimilt að taka nemendur til verklegs náms (2. gr.
laga nr. 11, 31. maí 1927, um iðnaðarnám, brevtist samkvæmt þvi).
3. gr.
Við 1. tölul. 18. gr. bætist- Þó veitir slíkt iðnbréf ekki réttindi nema í
þvi lögsagnarumdæmi, þar sem það er gefið út, enda sýni bréfið greinilega,
að svo sé.
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4. gr.
A eftir 19. gr. kemur ný grein, er svo hljóðar:
Til þess að sjá um framkvæmd þessara laga og laga nr. 11 frá 31. maí
1927, um iðnaðarnám, skal í kaupstöðum landsins kjósa iðnráð, og verða með
reglugerð sett nánari ákvæði um starfsvið þess og kosningu.
5- gr.
Þriðja málsgr. 27. gr. (sem verður 28. gr.) orðist svo:
Þeir, sem rétt höfðu til meistarabrcfs og iðnbréfs 1. jan. 1928 og þá ráku
sjálfstæða iðn, skulu, þegar eftir að bréf þessi eru tilbúin, fá þau tilsend ókeypis. Eftir að meistara- og iðnbréfum befir verið útbýtt á þennan hátt, má
enginn nema þeir, sem lög þessi undanþiggja, reka iðn sjálfstætf iðnbréfslaus
og enginn taka lærlinga í kaupstöðum meistarabréfslaus.
Greinargerð.
Frumvarp þetta liefir verið flutt á undanfornum þingum eftir beiðni
Iðnráðs Reykjavíkur, eins og bréf það, sem er birt bér sem fvlgiskjal, sýnir.
Eru tvær fyrstu greinarnar þó teknar bér í fvrsta sinn. Þó eru enn ekki teknar
allar breytingar þær, sem iðnráðið befir farið fram á. Er það nokkuð hart aðgöngu að skylda þá menn til þess að kaupa iðnbréf, sem reka iðn sína aðeins
með aðstoð maka síns eða barna sinna innan 21 árs, og varla er heldur að svo
komnu ástæðu til þess að láta öll ákvæði laganna, sem aðeins ná til kaupstaðanna, taka bér eftir til allra kauptúna. Hinar breytingarnar eru teknar upp í
frv., og eru ástæður fyrir þeim tilgreindar í bréfi því frá iðnráðinu, sem fer
hér á eftir.
Fylgiskjal.

TILLÖGUR
um brevtingar á lögum nr. 18, frá 81. maí 1927, um iðju og iðnað.
Við 13. gr. Málsgreinin: „Þeir, sem iðnað reka einungis með aðstoð maka
síns og barna undir 21 árs aldri“, falli burt.
Við 13., 14. og 18. gr. I stað „kaupstöðum“ komi: kaupstöðum og kauptúnum.
Við 17. gr. Málsgreinin: ,,í kaupstöðum er meisturum einum heimilt að
taka nemendur til verklegs náms í iðn sinni“, orðist svo: Meisturum einum er
beimilt að taka nemendur til verklegs náms. 2. gr. laga nr. 11, frá 31. maí 1927,
um iðngðarnám, breytist samkvæmt því.
Við 18. gr. Aftan við 1. málsgrein bætist: Þé> veitir slíkt iðnbréf ekki
réttindi nema í því lögsagnarumdæmi, þar sem það er gefið út, enda sýni bréfið greinilega, að svo sé.
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3. málsgrein falli burt.
Á eftir 19. gr. komi ný grein, sem verði 20. gr. og liljóði svo:
Til þess að sjá um framkvæmd þessara laga og laga nr. 11 frá 31. maí
1927, um iðnaðarnám, skal í kaupstöðum landsins kjósa iðnráð, og verða með
reglugerð sett nánari ákvæði um starfssvið þess og kosningu.
Töluröð eftirfarandi greina breytist að sjálfsögðu i samræmi hér við.
Við 27. gr., sem verður 28. gr. 3. málsgrein orðist svo:
Þeir, sem rétt böfðu til meistarabréfs og iðnbréfs 1. jan. 1928 og þá ráku
sjálfstæða iðn, skulu þegar eftir að bréf þessi eru tilbúin, fá þau tilsend ókevpis. Eftir að meistara- og iðnbréfum befir verið útbýtt á þennan hátt, má enginn nema þeir, sem lög þessi undanþiggja, reka iðn sjálfstætt iðnbréfslaus, og
enginn taka lærlinga meistarabréfslaus.

Greinargerð.
Tillögur þessar um breytingar á nokkrum greinum laga um iðju og iðnað, frá 31. maí 1927, voru samþykktar sambljóða á fundi Iðnráðs Reykjavikur
i jan. 1929 og aftur í nóv. s. á.
Flestar iðngreinar í bænum eiga fulltrúa í ráðinu og stendur því meginþorri allra iðnaðarmanna bæjarins á bak við þessar óskir. Breytingarnar bvggjast á þeirri sannfæringu vorri, að tilgangur hinna báu löggjafa með lögum þessum sé sá, að trvggja rétt þeirra manna við atvinnurekstur, sem skýlaus viðurkenning er fyrir, að kunni iðn sína til hlítar. Á þann hátt stuðla lögin að
bættum vinnubrögðum og eðlilegum framförum í liverri iðngrein.
En tilgangi þessum virðist oss ekki náð nema kröfurnar um kunnáttuvottorð (þ. e. iðnbréf, þar eð það fyrst um sinn oft mun verða veitt án þess að
sveinbréf sé fyrir liendi, sbr. 14. gr., tölulið 1. b) séu undantekningarlausar
um alla þá, er sjálfir vinna að handverki þvi, er iðnbréfið hljóðar upp á. Skal
nú gera nokkra grein fyrir hverjum lið í tillögum þessum.
13. gr. Vér lítum svo á, að nauðsyn beri til, að 1. töluliður í 13. gr. falli
burt, þar eð hann lögfestir mönnum án sérþekkingar heimild til að reka sérliverja iðn, og það jafnvel í stærri stíl, með aðstoð fleiri eða færri barna, t. d.
4 til 5 sona á aldrinum 14 til 21 árs.
Það er augljóst, að í ýmsum iðngreinum, svo sem í mörgum greinum,
sem að búsabyggingum lúta, befir verkkaupandi oft engin skilyrði til að dæma
um gæði vinnunnar, og getur útlitið jafnvel verið viðunandi, þó endingin verði
léleg eða engin, af þvi revnslu og sérþekkingu á efnum, sem úr er unnið, vantaði. Á þetta einkum við um efni þau, er málarar, múrarar, málmsteypumenn
o. fl. nota. Getur þetta því orðið til stórtjóns, einkum þar, sem ekkert lögskipað
eftirlit er með þessum iðngreinum, en svo mun vera í allflestum kauptúnum.
Reynsla margra undanfarinna áratuga hefir þá og sýnt, að kunnáttulausir menn, verkamenn og sjómenn, hafa biklaust tekizt á liendur að vinna
öll verk, er að húsbyggingum lúta, og jafnvel að reisa heil hús. Hafa stundum
hlotizt vandræði af óskammfeilni þessari, svo að ýms stærri bæjarfélög hafa
Alþt. 1932. A. (.45. löggjafarþingj.
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í seinni tið gert sérstakar kröfur til þeirra manna, sem takast slik verk á liendur. En sé ástæða til að gera þessar ráðstafanir í kaupstöðum landsins, þá virðist ekki rétt, að lögin heimili ýmsum þeirra slikan atvinnurekstur án iðnbréfs,
fyrir þá sök eina, að þeir geti rekið liann með aðstoð uppkominna barna (sem
þá þó samkvæmt skilyrðum laganna skortir kunnáttu til að kenna).
Astæðulaust teljum vér að gefa mönnum kost á að smeygja sér undan
ákvæðum laganna með þvi að flytja sig til stærri kauptúna, svo sem Akraness
eða annara blómlegra byggðarlaga.
Vér lítum því svo á, að nauðsyn beri til, að kröfur um kunnáttuvottorð,
þ. e. iðnbréf, séu einnig gerðar til atvinnurekenda í kaúptúnum, og þurfa aldrei
að hljótast vandræði af, þar eð lögreglustjórum er heimilt, sbr. 18. gr., að veita
iðnbréf á ófullkomnum rétti, ef enginn er í einhverju kauptúni, sem uppfyllir
skilyrði laganna til að geta öðlazt iðnbréf. Teljum vér þvi breytingar þær, er
vér óskum á 13., 11. og 18. gr. og að þessu lúta, nauðsynlegar.
Breyting sú, sem óskað er á 17. gr., er í samræmi við anda laga nr. 11,
frá 31. mai 1927, um iðnaðarnám. Bvggist tillaga þessi á þeirri skoðun, að aldrei sé of vel til þeirra manna vandað, sem eiga að kenna komandi kynslóð,
svo hún geti orðið fær um, í iðnaðarlegu tilliti, að lvfta oss upp á það menningarstig, sem vér að ýmsu öðru leyti höfum náð. Vér þvkjumst fullvissir um,
að þeir, sem eru svo færir í handverki sinu, að þeir geti kennt nemendum sínum allt það, sem krafizt er til sveinaprófs, eiga samkvæmt lögunum mjög hægan aðgang að meistarabréfum. Það virðist þvi engin ástæða til að veita öðrum heimild til að taka nemendur. Ella mundi námið oft verða byrjunin ein og
evða þeim árum unglinganna, sem heppilegust eru til að þeir stundi nám, en
gefa þeim mönnum, sem þó eru ekki færir um að undirbúa þá að fullu undir
prófsmíðina, tækifæri til að ábatast á vinnu unglinganna, án þess að trygging
sé fyrir, að nokkuð komi í staðinn.
f 18. gr. er lögreglustjórum veitt heimild til að veita mönnum, sem annars
uppfylla e k k i skilyrði laganna, iðnhréf, ef enginn er sá fyrir, sem rekur einhverja sérstaka iðn. En samkvæmt 16. gr. veitir „iðnbréf“ aðila heimild til að
reka iðn sína „livar sem er á landi hér“.
Virðist oss það opna íhönnum leið til að fara í kringum lögin, ef þeir i
sveitakaupstað geta fengið iðnbréf, sem veitir þeim rétt til þess að reka atvinnu
sem fullgildir iðnaðarmenn hér í Beykjavík eða öðrum stærri bæjum landsins. Teljum vér því heppilegra, að iðnbréf þessi, sem menn hafa öðlazt af sérstökum ástæðum, séu staðbundin. Ástæðan fyrir því, að vér teljum heppilegra, að 3. liður 18. gr. falli hurt, er þegar ljós af greinargerð fyrir breytingu
á 17. gr.
19. gr. Ástæðan fyrir því, að vér óskum, að þessi grein verði sett inn í
lögin, er sú, að í þeim er hvergi ákvæði um, hver engi að hafa eftirlit með því,
að lærlingum sé ekki haldið til vinnu um lög fram; að iðnnemar læri það, sem
þeir eiga að læra hjá þeim, er taka þá til kennslu; að þeir séu látnir taka sveinspróf að námstima loknum, eða að þeir, sem ganga undir sveinspróf, hafi rétt
til þess; að ekki séu teknir til náms brotthlaupnir lærlingar, í trássi við aðra
meistara; að ekki reki aðrir iðn, eða taki lærlinga, en þeir, sem réttindi hafa til
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þess, o. s. frv. En um allt þetta er ólijákvæmilegt að setja einhver ákvæði. Það
liafa undanfarið verið til lög og reglugerð um iðnaðarnám og sveinapróf, en
aldrei framfylgt i neinu, af þvi enginn löglegur aðili hefir verið til, er skyldur
væri að líta eftir þvi. Afleiðingin er sú, að þrátt fyrir ýmsar tilraunir til að lyfta
iðnaði vorum, hefir liann smám saman verið að niðast niður í kák, óreiðu og
öngþveiti á mörgum sviðum, því þeim, sein færir eru og samvizkusamir, hefir
orðið of erfitt fyrir.
Má geta þess, að reglugerð sú, sem gefin var út 1893, var að ýmsu leyti
góð. Þó er nú hin megnasta óreiða á öllu, sem að þessum máluni lýtur, og mun
það koma æ betur í ljós, er beita skal þessum nj'ju lögum réttilega. Teljum vér
þá liklegt, að ýms ágreiningsatriði geti komið fram, þannig vaxin, að iðnaðarmenn einir geti um þau dæmt. Á hinn bóginn teljum vér þá leið happadrýgsta,
til þess að fyrirbyggja ágreining út af þessum nýju lagaákvæðum, að gera sem
tryggastar ráðstafanir til þess að þau verði haldin, og teljurn einnig iðnaðarmenn sjálfa færasta þar um.
Hér i Reykjavik liefir þegar verið kosið iðnráð, og eiga flestar iðngreinar, sem hér eru reknar, fulltrúa i því. Virðist það ætla að fá ærinn starfa við
að leiðbeina mönnum og jafna minni væringar; á hinn bóginn kemur það
naumast að fullum notum nema þvi verði veitt staðfesting með lögum.
27. gr. Ástæðan fyrir þvi, að vér óskum breytingar á þessari grein, er
sú, að vér lituni svo á, að eftir að búið er að prenta og gefa út eyðublöð undir
iðn- og meistarabréf, þá sé að lögum óheimilt að reka iðn án iðnbréfs og að
liafa lærlinga án meistarabréfs, með þeim undantekningum, sem gerðar eru í
13. gr. laga um iðju og iðnað.
Vegna samræmis og eftirlits er nauðsvnlegt, að þessu ákvæði sé fullkomlega framfylgt. Á liinn bóginn er vitaníega um land allt sægur 'af rosknum
og reyndum iðnaðarmönnum, sem eiga ótvíræðan rétt á iðn- og meistarabréfum, og sem mundu þykjast liart leiknir, ef þeir þyrftu nú að fara að kaupa
þessi bréf, og mundu jafnvel trassa að gera það. Afleiðingin yrði ýms óþægindi og stimabrak, sem óvist er, að væri tilvinnandi fvrir þær krónur, sem
fengjust inn í staðinn. Auk þessa skiljum vér lögin svo, að ekki sé ætlazt til
að svipta neinn áður fengnum rétti, og virðast þá áður umgetnir menn eiga
kröfur til þessara bréfa endurgjaldslaust og eins fljótt og auðið er.

Nd.

132. Breytingartillögur

við frv. til laga um innflntning á kartöflnm o. fl.
Flm.: Einar Arnórsson.

1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. — 2. — Greinin falli niður.
3. — 3. — Greinin falli niður.
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4. Við 6. gr. Greinin falli niður.
5. — 7. — Greinin falli niður.
Greinatala frv. breytist samkv. atkvgr.
6. Fyrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um heimild handa rikisstjórninni til að greiða
kostnað af flutningi á kartöflum til sölustaða innanlands.

Ed.

133. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyt. á lögum nr. 7, 14. júni 1929, um tannlækningar.
Frá Bjarna Sfaæbjörnssyni.
Á eftir orðunum: »er lokið hafa tannsmíðanámi« komi: bjá islenzkum
tannlæknum eða viðurkenndum skóla fyrir tannsmiði, leyfi til o. s. frv.

Nd.

134. Frumvarp

til laga um breyting á löguin nr. 11, 20. okt. 1905, um fvrning skulda og annara
kröfuréttinda.
Flutningsni.: llalldör Stefánsson.
1. gr.
Fyrsta málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Skukl eða önnur krafa, sem ekki hefir verið viðurkennd með skuldabréfi eða krafin með lögsókn innan þeirra tímatakmarka, er ákveðin eru í löguni þessum, fellur úr gildi fvrir fvrning.
2. gr.

Fyrsti töluliður 3. gr. laganna orðist svo:
1. Kröfurútaf:
.
a. leigu á fasteign eða lausafé,
b. veru, viðgerning eða aðhlynningu,
c. flutning á mönnum eða munum,
d. vinnu og liverskonar starfa, sem í té er lát-inn; þö fyrnist ekki krafa
hjús um kaupgjald nieðan það er samfellt áfram í sömu vist.
3. gr.
Á eftir 3. gr. komi ný grein, er verði 4. gr.:
Á einu ári fyrnast:
Kröfur út af sölu eða afhending á vörum eða lausafé, sem ekki er afhent
sem fylgifé með fasteign.
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4. gr.

Fjórða grein laganna verður 5. grein og fimmta grein laganna verður
6. grein.
5- gr.
Sjötta grein laganna fellur niður.
6. gr.
Ákvæði laga þessara gilda einnig um kröfur þær, er þegar eru stofnaðar;
þó fellur engin krafa úr gildi samkvæmt lögum þessum fyrr en við árslok 1934.
.

Greinargerð.
Breytingar þær, er frumvarp þetta fer fram á, eru fólgnar í eftirfarandi
atriðum:
1. Að kröfur út af sölu eða afhendingu á vörum eða lausafé, sem ekki
er afhent sem fylgifé með fasteign, fvrnist á einu ári, í stað þess sem þær nú
eftir gildandi lögum fyrnast á fjórum árum.
:............... :
2. Að það liefir ekki álirif á fyrningu þessara skulda, livort viðskipti
halda áfram óslitið á milli skuldara og skuldareiganda.
Öllum þorra þjóðarinnar mun nú vera orðið það ljóst, hve skaðleg áhrif
það hefir á allt viðskiptalif landsmanna, að meiri liluti innanlandsverzlunarinnar er rekinn sem lánsverzlun. Með þeiin langa fyrningarfresti, sem nú er,
leiðir þessi viðskiptavenja til margskonar óreiðu i fjármálum, bæði hjá þeim,
sem veita lán, og eins hinum, sem þiggja þau, en auk þess hefir það i för með
sér eyðslu, er menn almennt hafa of greiðan aðgang að lánum. Miðar breyting
frumvarpsins í þá átt að draga úr skaðsemi lánsverzlunar, með því að stytta
fyrningarfrest þeirra skulda, er ræðir um í 3. gr. frumvarpsins, og með því að
nema burt úr fyrningarlögunum framangreind atriði, sem nú slíta fyrningu.
Með þessu móti eru viðskiptalánin gerð örðugri og varhugaverðari bæði fyrir
lánveitanda og lánþiggjanda.

Ed.

135. Breytingartillaga

við frv. til laga um brúargerðir.
Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 2. gr. A. III. 14. Nýr liður:
Hvítá hjá Kiðjabergi.
Liðatalan breytist eftir atkvæðagreiðslu.
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136. Frumvarp

til laga um brúargerSir.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
1. gr.

Landsstjórninni er heimilt að láta framkvæma, eftir því sem fé er veitt i
fjárlögum, byggingu brúa þeirra, sem 2. gr. ákveður.
Bygging brúnna framkvæmist eftir þeirri röð, er landsstjórninni með
ráðum vegamálastjóra þykir rétt.
Allar brýr, er gerðar verða samkvæmt lögum þessum, skulu gerðar úr
varanlegu efni, svo sem járni eða járnbentri steinsteypu.
2. gr.
Brýr þær, er landsstjórninni heimilast að láta gera, eru yfir vatnsföll þau,
sem hér greinir:
A. Brýr yfir 10 metra haf og lengri:
I. Nýjar brýr á þjóðvegum:
a. Vesturland.
1. LaxáiKjós.

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

Brynjudalsá i Kjós.
Botnsá í Hvalfjarðarbotni.
•
Geitabergsá i Svínadal.
Suðurá í Dalasýslu.
Reykjadalsá í Dalasýslu hjá Fellsenda.
Múlaá i Barðastrandarsýslu.
Bæjará í Barðastrandarsýslu.
Víkurá i Strandasýslu.
Ósá í Strandasýslu.
Grjótá í Strandasýslu.
Staðará í Strandasýslu.
Miðdalsá i Strandasýslu.
Laxá á Laxárdalsheiði.
Kaldakvisl á Stykkishólmsvegi.
b. Norðurland.

1. Kaldakvisl á Tjörnesi.
2. Svalbarðsá i Þistilfirði.
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c. Austurland.

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

Vestradalsá í Vopnafirði.
Skjalþingsstaðaá í Vopnafirði.
Finnafjarðará i Skeggjastaðahreppi.
Saurbæjará i Skeggjastaðahreppi.
Bakkaá i Skeggjastaðahreppi.
Fossá i Jökulsárhlíð.
Reiðhólskvísl í Jökulsárhlið.
Selfljót í Hjaltastaðaþinghá.
Breiðdalsá.
Berufjarðará.
Fossá í Berufirði.
Búlandsá i Berufirði.
Geithellnaá í Álftafirði.
Hofsá í Álftafirði.
Selá í Álftafirði. ‘

d. Suðurland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Litla-Laxá í Hreppum.
Laugará hjá Geysi.
Bimhúsaáll undir Eyjafjöllum.
Miðskálaá undir Eyjafjöllum.
Holtsá undir Eyjafjöllum.
Laugará undir Eyjafjöllum.
Skógaá undir Eyjafjöllum.
Holtsá i Mýrdal.
Klifandi og Hafursá i Mýrdal.
Hvammsá i Mýrdal.
Kerlingadalsá i Mýrdal.
Illagil á Höfðabrekkuheiði í Mýrdal.
Múlakvísl hjá Selfjalli.
Skálm á Mýrdalssandi.
Breiðabalakvísl á Síðu.
Hörgsá á Siðu.
Eldvatn á Síðu.
Brúará i Fljótshverfi.
Laxá i Fljótshverfi.
Djúpá í Fljótshverfi.
Kolgrima i Suðursveit.
Heinabergsvötn.
Bergá í Hornafirði.
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II. Endurbygging trébrúa á þjóðvegum.
a. Vesturland.

Álftá á Stykkishóljnsvegi.
b. Nprðurland.
1.
2.
3.
4.

Grafará í Skagafirði hjá Hofsósi.
Glerá hjá Akureyri.
Skjálfandafljót, vesturkvisl.
Klapparós á Kópaskersvegi.
c. Austurland.

1.
2.
3.
4.
5.

Böðvarsdalsá í Vopnafirði.
Kaldakvisl á Fagradalsbraut.
Fagradalsá á Fagradalsbraut.
Geithúsaá á Fagradalsbraut.
Búðará á Fagradalsbraut.
d. Suðurland.

Brúará á GeysisVegi.
III. Nýjar brýr yfir stórvötn á Öðrum vegum en þjóðvegum.

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

Hvítá hjá Húsafelli.
Staðará í Staðarsveit.
Vatnsholtsá í Staðarsveit.
Vatusdalsá í Vatnsdal framanverðum.
Blanda hjá Löngumýri.
Eyjafjarðará á Stíflu.
Fnjóská í framanverðum Fnjóskadal.
Skjálfandafljöt í Köldukinn.
Jökulsá á Fjöllum hjá Grímsstöðum.
Jökulsá á Dal lijá Hjarðarhaga.
Lagarfljót hjá Lagarfossi.
Jökulsá í Fljótsdal.
Hvítá í Arnessýslu norðan Bláfells.
Hvítá í Árnessýslu hjá Iðu.
Hvítá hjá Kiðjabergi.
Þjórsá hjá Þjórsárholti.

t
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IV. Aðrar brýr.
Um fjárveitingar til nýrra brúa og endurbvggingar trébrúa á öðrum vegum en þjóðvegum skal fara sem hér segir:
a. Brýr á fjallvegum gerist að öllu fyrir fé úr rikissjóði.
b. Brýr á sýsluvegum má kosta að % lilutum úr ríkissjóði gegn % hluta annarsstaðar frá. Þó má tillag ríkissjóðs til brúargerða, er kosta yfir 8 þús.
kr., vera hærra, sem hér segir:
1. Til brúargerða, sem kosta frá 8—16 þús. kr., smáhækkandi í jöfnu hlutfalli úr % hlutuni í % hluta.
2. Til brúargerða, sem kosta yfir 16 þús. kr., % hlutar kostnaðar.
c. Brýr á öðrum vegum má kosta að lielmingi af rikissjóði, gegn því, sem á
vantar, annarsstaðar frá.

B. Brýr yfir 4 metra haf eða lengra, allt að 10 metra.
Á þjóðvegum og fjallvegum skal greiða kostnað við slikar brýr að öllu
úr rikissjóði.
.
Á öðrujn vegum má greiða allt að helmingi kostnaðar úr rikissjóði, gegn
framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti.

C. Brýr yfir stvttra en 4 metra haf.
Kostnað við slíkar brýr skal telja með kostnaði við veg þann, sem
brúin er á.
3- 8rViðhald brúa, sem gerðar verða samkvæmt 2. gr., skal telja með viðhaldskostnaði þess vegar, sem brúin er á. Þó skal greiða úr rikissjóði viðhaldskostnað þeirra brúa, sem taldar eru í III. kafla.
4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 62, 20. nóv. 1919, um brúargerðir.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Ed.

137. Frumvarp

'

til laga um breyting á póstlögum, nr. 5, 7. mai 1921.
Flutningsm.: Bjarni Snæbjörnsson.
1- gr.

í stað 1. málsgr. 2. gr. laganna komi: Póststjórnin veitir móttöku til umönnunar og skila.
Aftan við liðinn a. 1. í sömu grein bætist: allt að 2000 grömm. I stað „250
grömm (50 kvint)“ í sömu gr. lið b. komi: 2000 grömm.
2. gr.
4. gr. laganna skal orða svo:
Umönnun og skil á póstsendingum, sem getið er um í 2. gr., nær bæði til
flutnings milli pósthúsa og útburð þeirra til viðtakenda og til þess að safna
þeim saman úr bréfakössum.
Póststjórnin hefir heimild til að ákveða, hvort útburður póstsendinga
megi eiga sér stað á vissu svæði á kostnað póstsjóðs og hve langt frá pósthúsinu
staðartaxti megi gilda. Þó getur staðartaxti eigi gilt fyrir lengri veg en 7 kílometra frá pósthúsi, og venjulega aðeins fvrir umdæmi hvers einstaks pósthúss
eða fyrir sendingar, sem eigi eru fluttar með pósti út úr pósthúsinu sjálfu.
Staðartaxti skal þó gilda um póstflutning milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar.
3. gr.

6. gr. laganna skal orða svo:
Fyrir utan þau störf, sem nefnd eru í 2. og 4. gr., hefir póststjórnin heimild til að taka að sér önnur störf, sem samrýmanleg eru ætlunarverki hennar,
svo sem útburð póstsendinga með hraðboða, póstáritun blaða og rita, staðfesting á innihaldi póstsendinga, vátrygging fram yfir áritað verð, útgáfu á skilríkisspjöldum, útbýting á utanáskriftarlausum sendingum, flutning á farþegum
og póstbögglum með bílum.
Nánari ákvæði fyrir þessu starfi setur póststjórnin, svo og taxta bæði
fyrir þessi störf og innanbæjar- og innansveitarsendingar, staðartaxta, og ennfremur getur hún ákveðið aukagjald fyrir flutning póstsendinga með loftförum.
1 staðinn fyrir fyrsta orðið, „Burðargjald“, í 11. gr. komi: Ríkisburðargjald eða rikistaxti.
4. gr.

Aftan við 11. gr. laganna bætist ný málsgrein sem hér segir:
Burðargjald fyrir innansveitar og innanbæjarsendingar, sem staðartaxti
er látinn gilda um, ákveður póststjórnin, sbr. 4. gr.
.

5. gr.

A eftir 10. lið í 12. gr. laganna komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
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Samkvæmt samningi við póststjórnina geta viðtakendur fengið sendar
til sin óborgaðar sendingar, enda þótt þær eftir eðli sínu ættu að vera fullborgaðar fyrirfram, gegn því að borga undir þær einfalt burðargjald.
Póststjórnin getur, þegar svo ber undir, heimtað trvggingu fyrir greiðslu
burðargjaldsins.
6. gr.
1. málsgr. 13. gr. laganna skal orða svo:
Burðargjald greiðist fyrirfram með því að nota gildandi frímerki, þar i
talin álimd almenn frímerki og þjónustufrímerki, ástimpluð frímerki og ástimplanir frímerkingarvéla, sem póststjórnin tekur gildar.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.
Greinargerð.
Frumvarp svipað þessu var sent af atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samgöngumálanefndar neðri deildar á síðasta þingi, en kom svo
seint til nefndarinnar, að hún áleit ekki, að timi mvndi vinnast til þess að afgreiða málið á þvi þingi.
Nú í þingbyrjun átti ég tal við aðalpóstmeistara um breyting á póstlögunum fyrir Hafnarfjörð, sem getið er í siðustu málsgr. 2. gr. þessa frv. Lét hann
i ljós, að hann hefði fyrir sitt leyti ekkert við þá breytingu að athuga, en vildi,
að þær aðrar breytingar, sem hér er farið fram á, fylgdust að. Fer hér á eftir
bréf aðalpóstmeistara, er fylgdi frumvarpinu í surnar, en að öðru levti verður
nánar vikið að þessu i framsögu.
Fylffiskjal.
Reykjavik, 9. júlí 1931.
Hér með leyfi ég mér virðingarfyllst að senda hinu háa stjórnarráði
frumvarp til laga um nokkrar breytingar á póstlögum 7. maí 1921.
Breyting á 2. og 4. gr. miðar aðallega að þvi að lagaheimild fáist fyrir
því, að staðartaxti megi gilda, þegar sérstaklega stendur á, þótt sendingar séu
fluttar milli pósthúsa eins og hér innan Reykjavíkurumdæmis, þar sem hafa
verið settar á stofn margar bréfhirðingar, en samkvæmt 2. og 11. grein póstlaganna ætti um þessar sendingar að gilda ríkistaxti.
Breytingin á 6. gr. miðar að því að heimila póststjórninni viðtækara starfsvið, enda er hún nú þegar farin að starfrækja sumt af því, sem þar er talið.
Breytingin á 11. gr. stendur í sambandi við breytingar þær, sem taldar
eru hér að framan.
Það eru margir, sem heimta eða hiðja um vmsar upplýsingar frá mönnum innanbæjar eða utan og óska eftir að mega borga undir svörin, þegar þau
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kóma til baka, án þess að þurfa að borga aukagjald eða að burðargjaldið
tvöfaldist,

Breytingin á 12. grein miðar að því að heimila þetta með lögum.
Eins og í öðrum löndum eru menn hér á landi farnir að fara fram á það
að mega nota frimerkingarvélar i stað frímerkja.
Breytingin á 13. grein lýtur að því að heimila þetta, og eins það, að póststjórnin geti gefið út áprentuð frímerki t. d. á umslög.
S. Briem.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, Reykjavík.

Nd.

138. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 36,19. maí 1930, um vigt á. síld.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1- gr.

1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Hér eftir skal vega alla sild, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinnslu.
2. gr. '
3. gr. laganna orðist svo:
Mál samkvæmt lögum þessum skal farið með sem almenn lögreglumál.
Brot gegn lögunum varða sektum, 100—10000 kr.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

139. Breytingartillaga

við frv. til laga um rikisskattanefnd.
Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 11. gr.
Greinin orðist svo:
Lög þessi koma þá fyrst til framkvæmda, er fé er veitt til þess i
fjárlögum.
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140. Tillaga

til þingsálvktunar um fækkun prestsembætta.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að leggja fyrir næsta
þing frv. til laga um nýja skipun prestakalla, þannig, að prestsembættum verði
fækkað til mikilla muna frá því, sem nú er, enda leggi stjórnin jafnframt fyrir
þingið frv. til laga um almennar verzlegar nafngiftir barna, hjónavigslur og
útfarir.
Greinargerð.
Mönnum vex almennt i augum fjöldi embættismanna og opinberra starfsmanna hér á landi, og eru mjög tíðar kröfur um, að þeim verði fækkað, ýmist
til þess að spara rikissjóði útgjöld eða til þess að losa fé, sem verja mætti til annars þarfara.
Þetta eru þó óskir, sem eru ekki liklegar til að fást uppfylltar, þvi að jafnframt því, sem inenn láta þær í Ijós, er sífellt krafizt ineiri og flóknari starfa af
ríkinu, sem fleiri og fleiri starfsmenn þarf til að leysa af hendi.
Hér er þó vissulega ein undantekning. Jafnframt þvi, sem menn krefjast
meira af ríkinu í veraldlegum efnum, hirða menn minna og minna um, að það
skipti sér af sálarheill þeirra og andlegri velferð, og kjósa nú mjög almennt að
leiða þar sjálfir sjálfa sig.
Prestastéttinni er frá fornu fari ætlað að sinna andlegum þörfum manna
og hefir ef til vill svarað þeim kröfum allvel áður fyrri. Raunar stóð hún sig
og jafnframt mjög heiðarlega í allskonar veraldlegu vafstri og hefir fram undir
þessa tíma ekki verið síður metin á þann mælikvarða, nema fremur væri.
Prestarnir voru áður viðast livar einu mennirnir, sem sæmilega voru að
sér, hver innan sinnar sóknar. Þeir leiðbeindu mönnum margvíslega í veraldlegum vandamálum, og sæmileg sveitarstjórn var lítt hugsanleg án þeirra, hvað
þá erfiðari umboðsstörf. Þeir voru vfirleitt frömuðir i búskap og öðrum verklegum framkvæmdum og flestir miklar sveitarstoðir fjárhagslega. Umsjón með
alþýðufræðslunni var öll í þeirra höndum, og að svo miklu leyti, sem um nokkurt framhaldsnám unglinga var að ræða, var ekki annað að leita en til þeirra.
Þegar skipa þurfti bólusetjara eða bréfhirðingamenn, gátu jafnvel orðið vandræði úr, að prestinum frágengnum. Margir prestar voru nærfærir um lækningar
og fólki til nauðsynlegrar leiðbeiningar í þeim efnum, er læknar voru óviða.
Og þannig mætti lengi telja.
Nú er allt öðru máh að gegna í þessum efnum öllum, og er engin almenn
þörf fyrir presta af þeim ástæðum, er nú voru greindar. Þegar ræða skal um
það, hversu prestar þurfi að vera margir í landinu, er ekki lengur við annað
að miða en embættisverk þeirra, þ. e. prédikana- og sálusorgarstörf og hin
svo nefndu aukaverk, skírnir, fermingar, hjónavígslur og jarðsetningar,
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Um prédikanastörfin, eða öllu heldur um þörfina fyrir þau, hefir alinenningur þegar fellt sinn dóm. Fjöldi skikkanlegra og sanivizkusainra presta viðsvegar úti um land mæna vonaraugum eftir kirkjugestum sunnudag eftir sunnudag, en enginn kemur eða örfáar hræður. Og þar sem vinsæll prestur kemst
hjá hneykslanlegum messuföllum og hefir sæmilega kirkjusókn, eftir því sem
nú er kallað, er ekki ótítt, að hann fái að heyra, að það sé gert af vinsemd við
liann, en ekki af neinni þörf á að heyra það, sem hann hefir að flytja.
Þannig var ástandið orðið löngu áður en útvarpið kom til sögunnar. En
hvað mun þá vera nú, þegar ekki þarf annað en að styðja á linapp heima hjá
sér til þess að fá fullnægju sína af messugerðum og meira en það, eða í hæsta
lagi að skreppa til næsta bæjar.
Mun óhætt að fullyrða, að engum hefði dottið í hug, ef útvarpið hefði verið til á undan prestunum, að reisa kirkjur og setja prédikara í hverja sveit, er
allir gátu með margfalt minni fvrirhöfn og tilkostnaði lilýtt á gnægð prédikana
frá einum stað. Ekki fremur en mönnum dettur nú í hug að gera ráðstafanir til,
að veðurfréttirnar séu kallaðar upp i hverjum hreppi, jafnframt því, sem veðurstofan hér i Revkjavík les þær svo skilmerkilega i útvarpið, að heyrist um allt
land.
Um sálusorgarastörf sin utan kirkju ræða prestar að vísu mikið á synodus og prestafundum, en annarsstaðar verður ekki mikið vart við þau.
Um aukaverk prestanna er öðru máli að gegna. Þau eru form, sem fólkið
hefir vanið sig við og virðist í fljótu bragði, að það geti ekki án verið. Og er
engum vafa bundið, að það er með tilliti til þeirra, sem almenningi er um og ó,
þegar talað er um að fækka prestsembættum, svo að jafnvel þeir, sem viðurkenna, að prestar séu langtum of margir, vilja þó ekki missa sinn prest. Er ekki
grunlaust um, að hér eins og víðar ráði fjárhagsleg livggindi, og óttist menn,
að kostnaðarsamt verði að ná í prest úr fjarlægð til aukaverkanna. Og vissulega
munu það ekki vera neinar getsakir, þó að víst sé talið, að hér ráði sjaldnast
trúarlegur áhugi, þó að undantekningar kunni að hittast. Munu ekki flestir þeir,
sem láta skira börn sín, gera það i þeim veraldlega tilgangi að fá þeim löglegt
heiti, og tizkan er að fara þannig að þvi. Eða hversu margir færa börn sín til
skírnar til að hreinsa þau af erfðasyndinni og leysa þau undan valdi djöfulsins?
Og er ekki líkt að segja um fermingar og hjónavígslur? Um jarðarfarir er ekkert form viðurkennt nema hið kirkjulega form, svo að jafnvel hinum iftestu
andstæðingum kirkjunnar er fleygt nauðugum í fang henni, er þeir þurfa að
gera útför aðstandenda sinna. Því að þó að verzlegar útfarir séu ekki beinlínis
lögbannaðar, munu fæstir vera í skapi til, er svo á stendur, að brjótast i að finna
eigið form fyrir ókirkjulegri útför og vekja þannig athvgli og umtal. En kunnugt er, að tilfinningum fjölda manna er misboðið á þennan hátt.
Ef teknar væru upp almennar verzlegar athafnir við nafngiftir barna,
hjónavigslur og útfarir, kæmi fyrst í ljós, live auðvelt væri og sjálfsagt að fækka
prestsembættum að miklum mun, og það mætti vissulega gera án þess, að trúartilfinningu nokkurs nianns þyrfti að misbjóða. Þó að prestum væri fækkað um
aHt að % liluta, gæti liver maður eftir sem áður náð til prests, án miklu meiri
fyrirhafnar en nú þarf til að ná í lækni, og mælir engin sanngirni með þvi, að
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það sé gert mönnum greiðara. Messugerðum þyrfti vfirleitt ekki að fækka, en
þar sem sú vrði afleiðingin, mundi fólk bæta sér það upp með betri kirkjusókn,
ef það á annað borð telur sig liafa nokkurs í misst. Fermingar gætu farið frain
eins og áður fvrir þá, er þess óskuðu. Og ef menn kysu við nafngiftir, hjónavígslur og útfarir að bæta kirkjulegri athöfn við hina verzlegu, sem rikið heimtaði, er engum bægt frá því.
Að sjálfsögðu verður að ganga svo frá liinum verzlegu athöfnum, að þær
séu með öllu hlutlausar og særi hvorki tilfinningar trúaðra né vantrúaðra, sem
í hlut eiga. Til þess að sýna frani á, að það muni vera hægt, hefi ég gert uppkast að frv. um nafngiftir, lijónavígslur og útfarir, sem prentað er sem fvlgiskjal á eftir þessari greinargerð.
Þar er gert ráð fyrir, að nafngiftir og hjónavígslur fari fram sem einföld
skrásetning hjá veraldlegum valdsmanni, með öllu seremoníulaust, og ekki ætlazt til, að kostnaðurinn við það verði meiri en svo, að hann borgi aðeins bækurnar og hina sáralitlu fvrirhöfn. Ætlazt er til, að skrásetning við útfarir verði
þessu svipuð og jafnframt er heldur ýtt undir það, að útfarir verði sem viðhafnarminnstar, sem ekki er vanþörf á. Hér í Reykjavík kostar útför, sem talin
er iburðarlaus, 600—800 kr., en margar útfarir fara hér fram, sem kosta þúsundir króna. Breiðast nú slikir ósiðir út um landið. Einnig er stutt að því, að
stöður manna i kirkjugörðiun við jarðsetningar verði lagðar niður. Er það fyrst
og fremst heilbrigðismál, svo mörgum sem það hefir orðið að heilsutjóni og jafnvel fjörtjóni. Þá er líkbrennsla tekin fram yfir jarðsetningu og gert ráð fyrir,
að hk séu fremur brennd en grafin, þar sem bálstofum hefir verið komið upp. En
rétt þykir að taka hið fyllsta tillit til tilfinninga manna i þessum sökum, svo
að hverjum sé frjálst að kjósa þá útför og útfararsiði fyrir sjálfan sig og venzlafólk sitt, er hann fellir sig bezt við.
Ég leyni því ekki, að þessi tillaga er horin fram af þeirri sannfæringu,
að kirkjan hér á landi sé hnignandi stofnun og að skylt sé að liaga sér eftir því,
með því að fækka við hana starfsmönnum, er þeir sitja orðið unnvörpum auðum
höndum, en bakandi rikissjóði ærin útgjöld.
Engu að siður ættu þeir, sem trú hafa á framtíð kirkjunnar, að hugsa sig
vel um, áður en þeir leggjast hér á móti. Ef kirkjan á hlutverk að vinna, mundi
þá ekki hollara fyrir hana að fækka starfsmönnum sinum svo, að þeir hafi ærið
að starfa, en vanda að sama skapi meira til þeirra og búa betur að þeim? Engum ætti að vera það ástand, sem nú er, meira hneykslunarefni en vinum
kirkjunnar.
Hér verður ekki mn það rætt, hvernig réttast mundi að verja fé því, sem
við það sparaðist, ef prestsembættum yrði fækkað, svo sem hér er stungið upp
á. Því hefir verið hreyft, að bezt væri viðeigandi að verja því til styrktar andlegri menningu i landinu af þvi tægi, sem nútímafólk telur sig hafa þörf fyrir,
svo sem til skóla, bókasafna og annarar fræðálustarfsemi úti um landið. Er
nægur tími til að átta sig á þvi. Fyrst er að samþykkja þessa tillögu og síðan
lögin, seni æskt er eftir með henni. En jafnvel eftir að lögin eru gengin i gildi,
er langt í land til fullra framkvæmda, með því að prestsembættin verða að
sjálfsögðu ekki lögð niður fyrr en jafnóðum og þau losna. Koma þau þannig af

376

Þingskjal 140

sjálfu sér mjúklega niður á gömlu og ílialdssöinu fólki, sem lielzt má gera ráð
fvrir, að kunni illa þessari breytingu.
Fylgiakjal.
Frumvarp

til laga um nafngiftir, hjónavígslur og útfarir.
1. gr.
Hreppstjórar í lireppum og bæjarfógetar í kaupstöðum halda þessar bækur, hver fyrir sitt umdæmi:
1. Manntalsbók.
2. Fæðingabók.
3. Hjónavígslubók.
4. Mannslátahók.
Dómsmálaráðunevtið lætur gera þessar bækur og setur reglur um færslu
þeirra, svo og um vottorðagjafir, tilkynningar og skýrslugerðir í sambandi við
þær. Það lætur og gera nauðsynleg evðublöð undir tilhevrandi vottorð, tilkvnningar og skýrslur.
1 Reykjavík lieldur lögmaður fæðinga-, hjónavígslu- og mannslátabót, en
lögreglustjóri manntalsbók.
2. gr.
Hreppstjóri eða bæjarfógeti (í Revkjayik lögmaður) skráir í fæðingabók,
eftir tilkynningum yfirsetukvenna, hvert barn, sem fæðist í umdæminu, óg gengur eftir því, að þær tilkynningar séu ekki vanræktar.
3. gr.
Foreldrar eða umráðamenn barns skulu liafa gefið því nafn áður en það
er missirisgamalt og tilkynnt það til bókar.
Hreppstjóri eða bæjarfógeti (í Reykjavík lögmaður) færir nafnið jafnskjótt inn í fæðingabók. Er það þá orðið lögheiti barnsins, og gefur hann út
vottorð um.
Nú hefir barni verið valið nafn, sem að dómi breppstjóra eða bæjarfógeta (í Reykjavík lögmanns) er ónefni, og má hann þá neita að skrá það, en
umráðamenn barnsins mega leita þar um úrskurðar dómsmálaráðunevtisins.
4. gr.
Maður og kona, sem óska að bindast lijúskap, ganga fyrir hreppstjóra eða
bæjarfógeta (í Revkjavik lögmann), sanna fyrir honum með vottorðum og
skilrikjum aldur sinn og löglieiti, að þau séu þær persónur, er þau telja sig vera,
að engir meinbugir séu á ráðahagnum og að þau uppfylli að öðru leyti öll skilyrði, er lög krefjast til hjúskapar.
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Að ölluni vottorðum og skilríkjum athuguðum og fundnum fullnægjandi að lögum, skráir hreppstjóri eða bæjarfógeti (í Revkjavik lögmaður) manninn og konuna sem hjón i hjónavigslubók. Er hókin siðan undirrituð af þeim
ásamt hreppstjóra eða bæjarfógeta (í Reykjavik lögmanni) og tveimur viðverandi vottum. Eru þau þá orðin hjón að lögmn, og gefur hreppstjóri eða bæjarfógeti (í Reykjavík lögmaður) út vottorð um.
5. gr.
Mannslát öll innan umdæmisins skal jafnskjótt tilkynna viðkomandi
hreppstjóra eða bæjarfógeta (í Revkjavík lögmanni), og færir hann þau jafnskjótt i mannslátabók. Tilkvnningu skal fvlgja dánarvottorð frá lækni, er þess
ber að krefjast samkvæmt lögum, en um dauðamein annara leitar lireppstjóri
eða bæjarfógeti (i Reykjavik lögmaður) sér sem fvllstra upplýsinga og færir
til bókar. Aðstandendum gefur hann vottorð um, að hann hafi tekið á inóti tilskildri tilkynningu.
6. gr.
Eigendum eða umráðamönnum kirkjugarðs eða grafreits er skvlt að ráða
til hans umsjónarmann i hreppum, en útfararstjóra í kaupstöðum, er viðkomandi hreppsnefnd eða hæjarstjórn telur til þess hæfa. Hið sama gildir um bálstofur.
Umsjónarmaður eða útfararstjóri sér um, að útför fari löglega og sómasamlega fram og ber ábvrgð á. Ekkert lik má hann láta jarðsetja eða brenna
nema því hafi fylgt vottorð það, sem um getur í 5. gr. Að útför lokinni endursendir hann vottorðið með áritun sinni um útförina, en lireppstjóri eða bæjarfógeti (í Revkjavík lögmaður) skráir hana i mannslátabók.
7. gr.
Nú hefir bálstofu verið komið upp innan hrepps eða kaupstaðar, og skulu
þá allar útfarir fara þar fram. Skvlt er þó lireppstjóra eða bæjarfógeta (í Revkjavik lögmanni) að veita undanþágu frá þvi, ef skilríki eru fyrir hendi um, að
hinn látni hafi lagt svo fvrir, eða nánasta venzlafólk óskar þess. Urskurði um
það má skjóta til dómsmálaráðuneytisins.
8. gr.

Útför skal fara fram án allrar viðhafnar á sjálfum útfararstaðnum,
hvort sem heldur er kirkjugarður, grafreitur eða hálstofa. Eftir að líkið hefir
verið flutt á staðinn eða sem næst honum, tekur umsjónarmaður eða útfararstjóri við því með starfsmönnum sínum .eða líkmönnum, sem aðstandendur
leggja til, og moldar það eða brennir í kyrrþey án annara viðstaddra. 1 kaupstöðum má krefjast þess, að útfararstjóri taki við likinu hvar sem er i kaupstaðnum. Skylt er þó hreppstjóra eða bæjarfógeta (í Revkjavik lögmanni) að
leyfa að viðhafa helgisiði eða aðra viðhöfn við sjálfa greftrunina, ef skilriki
eru fyrir hendi um það, að hinn látni hafi mælt svo fyrir eða nánasta venzlafólk æskir þess. Úrskurði um það má skjóta til dómsmálaráðunevtisins.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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■
9- gr.
Gjald fvrir skráningu nafns og mannsláts er 2 kr. auk stimpilmerkjagjalds.
•
Gjald fyrir skráningu lijúskapar er 4 kr. auk stimpilmerkjagjalds.
I kaupstöðum rennur gjald þetta í ríkissjóð, en i hreppum hálft í ríkissjóð en hálft til hreppstjóra.
Umsjónarmaður kirkjugarðs eða grafreits og útfararstjóri taka gjöld fyrir störf sín eftir gjaldskrá, er hreppsnefnd eða bæjarstjórn semur en dómsmálaráðuneytið staðfestir.
10- grMeð lögum þessum eru úr gildi felld öll þau lög og einstök fyrirmæli laga,
er brjóta i bág við ákvæði laga þessara, og eftir það liafa skírnir, hjónavigslur
presta og prestsþjónusta við útfarir ekkert verzlegt gildi.
11- gr.
Lög þessi ganga í gildi ._...

Nd.

141. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Þorbirni Kapracíussyni skírteini til vélstjórnar á islenzkum gufuskipum.
Flutningsm.: Guðbrandur Isberg.
1. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að veita Þorbirni Kapracíussyni vélstjóra skírteini til þess að vera 1. vélstjóri á íslenzkum gufuskipum, með allt að
200 hestafla vél.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
Greinargerð.
Þorbjörn Kapraciusson er fæddur 15. des. 1892. Hann var kyndari á togurunum Skallagrimi, Nirði og Ingólfi Arnarsyni á árunum 1914—18. A árunum 1918—25 var hann kyndari og yfirkyndari samtals 5 ár á skipum Eimskipafélagsins, en 2 ár (samtals) var hann við járnsmiða- og vélsmiðanám á Akureyri hjá Ólafi Jónatanssyni. Þá hefir Þorbjörn verið 2 ár 1. vélstjóri á gufuskipinu Björgúlfi frá Siglufirði (75 hestafla vél) og siðan 4 ár 1. vélstjóri á
póstskipinu Unni (75 hestafla vél) og frá siðustu áramótum hefir hann verið
1. vélstjóri á póstskipinu e/s Langanes (120 hestafla vél) og verður þar þetta ár.
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Þorbjörn hefir því nú þegar verið 1. vélstjóri á gufuskipi full 6 ár (7 ár þegar
lögin öðlast gildi, ef frumvarpið nær fram að ganga), en áður hefir hann verið
kyndari í samtals 9 ár, og er því siglingatimi hans samtals full 15 ár. Auk þess,
sem að framan segir um járn- og vélsmíðanám Þorbjarnar, stundaði liann járnsmiðanám í 9 mánuði hjá Gissuri Filippussyni, járnsmið í Reykjavík, og 4 mánuði hjá Einari Jdnssyni, járnsmið í Vestmannaeyjum, og er járnsmíðanámstími
hans þvi samanlagt full 3 ár.
Vegna þess að Þorbjörn hefir eigi tekið próf í vélskóla, hefir liann jafnan
orðið að fá undanþágu til þess að geta gegnt vélstjórastörfum. En þar sem maðurinn hefir svo langan siglingatima og svo mikla reynslu í meðferð gufuvéla
sem frá er greint hér að framan, og auk þess ágæt meðmæli þeirra, er hann
hefir unnið hjá að vélstjórn, virðist einsætt, að hentugra og réttara er að heimila ráðherra að veita honum vélstjóraréttindi með lögum í eitt skipti fyrir öll,
eins og hér er farið fram á, heldur en að neyða manninn til að sækja um undanþágu frá ári til árs, til þess að fá að stunda atvinnu sína, ekki sízt þar sem mjög
mikill hörgull er á vélstjórum á Akureyri, er kunna að fara með gufuvélar.

Nd.

142. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 56, 31. mai 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús.
Flutningsm.: Bergur Jónsson.
1. gr.
1 stað „1500 ibúa“ i 1. gr. kemur: 500 ibúa.
2. gr.
I stað „10%“ í 2. gr. I. flokki kemur: 20%, og i stað „20%“ i 2. gr. II. flokki
kemur: 40%. 1 stað „30 kr. skemmtanaskattur fyrir hvern mánuð eða hluta úr
mánuði“ í III. flokki 2. gr. kemur: 60 kr. skemmtanaskattur fyrir hvern mánuð
eða hluta úr mánuði.
3. gr.
Öll sú hækkun á skemmtanaskatti, sem leiðir af ákvæðum 1. og 2. gr.,
rennur í rikissjóð. Ennfremur rennur allur skemmtanaskattur samkvæmt þessum lögum og lögum nr. 56, 31. maí 1927, sem til fellur eftir 1. júli 1932 til 1.
janúar 1934, i ríkissjóð.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1932.
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Greinargerð.
Einsætt er, að rikissjóði verði að sjá fvrir tekjuauka á yfirstandandi ári.
þar sem fyrirsjáanlegt er, að ýmsir af tekjustofnum hans munu gefa mun minni
tekjur en áætlað er. Er það eðlileg afleiðing hinnar almennu fjárkreppu, sem
nú stendur yfir.
Uin það verður vart deilt, að réttast er að afla tekna í stað þeirra, sem
missast, með því að skattleggja fyrst og fremst eyðslu, sem óþörf má teljast, í
hverri mynd sem hún kemur fram. Verður að telja, að þeir, sem sækja skemmtanir þegar f járhagsörðugleikar þrengja kosti manna svo mjög sem nú, séu færari
til skattgreiðslu en aðrir, er eigi veita sér slíkt. Er því með frv. þessu gert ráð
fyrir, að skemmtanaskatturinn verði hækkaður um 100%. Auk þess er lagt til,
að skemmtanir í þorpum, sem hafa vfir 500 íbúa, verði skattskyldar. Er gert ráð
fyrir, að skatturinn renni í ríkissjóð. Arin 1928—30 incl. liefir skemmtanaskatturinn numið til jafnaðar tæpl. 86 þús. kr. á ári. Nú mætti gera ráð fyrir, að
skatturinn yrði eitthvað minni á yfirstandandi ári vegna fjárhagsörðugleika
manna, en hinsvegar ætti skattur smáþorpanna, sem hafa frá 500—1500 ibúa,
að vega nokkuð upp á móti þessu. Virðist varlegt að áætla skattauka samkvæmt
þessu frv. 75 þús. kr. árlega, eða 37,5 þús. árið 1932.
Auk þessa þykir rétt að ákveða, að skemmtanaskatturinn samkvæmt
núgildandi lögum, sem samkvæmt framanrituðu hefir numið ca. 86 þús. kr. á
ári, renni til ríkissjóðs, en ekki í þjóðleikhússjóð, síðari liluta þessa árs og næstu
ár. Virðist þjóðin á slíkum krepputhnum, sem nú eru, ekki hafa ráð á að veita
sér þann „luxus“ að leggja stórfé árlega til þess að reisa hús fyrir skemmtistofnun, sem vafasamt er, að hún megni í náinni framtíð að standa straum af.
Ed.

143. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43 1927.
Frá Magnúsi Torfasyni.
Á eftir 1. gr. bætist ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi:
Orðin i 66. gr. 1. málsl. sömu laga >eða geðveikrahæli« falli niður.
Greinatala breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.

Ed.

144. Nefndarálit

um frv. til laga um Brunabótafélag íslands (þskj. 10).
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin er sammála um að afgreiða frv. til deildarinnar með eftirfarandi

1.Við

BREYTINGARTILLÖGUM.
1. gr. ístað »geymsluhúsum« komi: gripahúsum, blöðum og geymslubúsum.
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2. Við 5. gr. í stað »alla virðingarupphæðina« komi: allt verð húsanna.
3. Við 8. gr. Á eftir »Brunabótafélagi íslands« i upphafi greinarinnar komi •
samkvæmt 6. gr. 1. og 2. tölulið.
4. Við 10. gr. Síðari málsgr. orðist þannig:
Enga fasteign, sem er i skylduábyrgð, má fella úr tryggingu fyrir
þá sök, að iðgjald sé eigi greitt.
5. Við 12. gr. Greinin falli niður. (Greinatala breytist samkv. því).
6. Við 17. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Eindagi á öllum iðgjöldum fasteigna í skyldutryggingu skal vera
15. október.
7. Við 20. gr. Á eftir 20. gr. komi ný gr., svo hljóðandi:
Ársreikningur Brunabótafélagsins skal endurskoðaður samkvæmt
ákvæðum laga nr. 61, 8. sept. 1931, um ríkisbókhald og endurskoðun.
(Greinatalan breytist samkv. þvi).
8. Við 21. gr. Greinin orðist svo:
Félagið hefir umboðsmann i kaupstöðum og kauptúnum, sem eru
sérstakur hreppur. Að öðru leyti ræður félagið umboðsmenn eftir þvi, sem
þörf er á.
>
Alþingi, 9. marz 1932.
Ingvar Pálmason,
form. og frsm.

Ed.

Jón Porláksson,
með fyrirvara.

Einar Árnason,
fundaskrifari.

145. Frumvarp

til laga um geldingu hesta og nauta.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
L gr.
Hesta og naut, sem gelda þarf, skal svæfa áður en gelding fer fram.
2. gr.

Sýslunefndir hlutast til um, að hæfilega margir geldingamenn séu í
hverri sýslu. Skulu þeir hafa lært að fara með svæfingarefni (Cloroform) og
einnig aflað sér þeirrar þekkingar og leikni, sem þarf til að inna verkið vel
af hendi, og hafa fengið um það vottorð frá dýralækni eða héraðslækni. Þeim
skal heimilt að gera kaup á svæfingarefni hindrunarlaust, þar sem leyfð er
sala á þvi.
3. gr.
_
Brot gegn lögiun þessum varðar sektum til ríkissjóðs, 50—500 kr., nema
þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum. Mál út af hrotum
skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.
4. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1933.
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146. Breytingartillaga

við frv. tíl laga um fímmtardóm.

Frá Vilmundi Jónssyni.
Við 14. gr. Siðari málsgrein 14. gr. orðist svo:
Aukadómarar i fimmtardómi starfa kauplaust

Ed.

147. Frumvarp

til laga um jöfnunarsjóð ríkisins.
Flutningsm.: Jón Baldvinsson.
1- gr.
Af tekjum ríkissjóðs á rekstrarreikningi, þá er þær fara fram úr 9%
milljón króna á ári, skal leggja hundraðshlttta i sjóð, er nefnist jöfnunarsjóður
rikisins. Sjóðinn skal ávaxta í Landsbanka fslands.
2. gr.
Tilgangur jöfnunarsjóðs rikisins er að koma á jöfnuði á verklegar framkvæmdir rikissjóðs í landinu og atvinnu við þær frá ári til árs.
3. gr.
Þegar árstekjur ríkissjóðs nema meiru en 9% milljón króna á ári, skal
leggja í jöfnunarsjóð rikisins af þvi, sem þar er fram yfir, eins og hér segir:
Af fyrstu milljón króna, eða minna, sem tekjur rikissjóðs fara fram úr
91/2 milljón króna, skal leggja 15 af hundraði i jöfnunarsjóð rikisins. Af næstu
tveim milljónum króna, eða minna, skal leggja 25 af hundraði í jöfnunarsjóð,
og af því, sem árstekjur rikissjóðs fara fram úr 12^ milljón króna, skal leggja
35 af hundraði í jöfnunarsjóð.
4. gr.
Að fengnum tillögum Alþýðusambands íslands og stjórnar Búnaðarfélags Islands skal rikisstjórnin verja fé til verklegra framkvæmda fyrir rikissjóð, þegar atvinnubrestur er hjá verkalýð landsins og afturkippur í framkvæmdum atvinnurekenda.
Eftir tillögum sömu aðilja skal og heimilt að veita kaupstöðum og kauptúnum, sem eru sérstakt hreppsfélag, fé úr jöfnunarsjóði til verklegra framkvæmda bæjar- eða sveitarfélags. Skal fjárframlagið notað i samræmi við tilgang jöfnunarsjóðs, sbr. 2. gr., og sé lagt fram að minnsta kosti tvöfalt fjárframlag úr hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóði á móti framlagi jöfnunarsjóðs.
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5. gr.

Reikninga jöfnunarsjóðs ríkisíns skal leggja fyrir Alþingi ásamt landsreikningnum.
6. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
Greinargerð.
Frumv. um jöfnunarsjóð rikisins hefir verið flutt á undanförnum þingum, og er prentuð hér greinargerðin, er frv. fylgdi á sumarþinginu 1931:
„Frumvarp þetta var lagt fram á síðasta þingi af þingmönnum Alþýðuflokksins í neðri deild, en varð ekki útrætt. Sú breyting er nú gerð á þvi, að
tekjur rikissjóðs, áður en kemur til framlags til jöfnunarsjóðs rikisins, eru hér
settar 91/-! millj. króna, í stað 12 millj. kr., en þar sem nú er miðað við tekjur
á rekstrarreikningi samkvæmt hinni nýju bókfærslu rikissjóðs, en ekki samanlagðar tekjur eins og fyrr hefir verið gert i fjárlögum, verður um sömu raunverulegu Upphæð að ræða, sbr. greinargerð við fjárlagafrumvarpið fyrir 1932.
Hinsvegar er hundraðshluti sá, er til jöfnunarsjóðs skal renna, hækkaður nokkuð frá því, sem var í fyrra. Hefði þetta frumvarp verið lög á undanförnum árum, mundu framlögin til jöfnunarsjóðs rikisins hafa numið:
1925
1926
1928
1929
1930

kr. 1280
175
- 450
__ 650
— 1350

þús.
—
—
—
- -

Samtals kr. 3905 þús.
Þá hefði féð verið fyrir hendi á erfiðum árum, svo að hægt hefði verið að koma
jöfnuði á verklegar framkvæmdir i landinu og atvinnu við þær frá ári til árs.
Reynslan virðist sanna, að full þörf sé á að hafa lagafyrirmæli um slikar
„fyrningar“ á góðu árunum, ef ekki á að verða „fellir“ í harðindum ríkissjóðsins,
og allar verklegar framkvæmdir í voða staddar, en fólkið stendur uppi atvinnulaust, án þess að hið opinbera opni því neinar leiðir til bjargar, aðrar en fátækrastyrkinn“.
Ed.

148. Frumvarp

til laga um að banna opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun.
Flutningsm.: Jón Baldvinsson.
1. gr.
Forstöðumenn og starfsmenn fyrirtækja ríkisins mega hvorki sjálfum
sér til handa né handa öðrum fvrirtækjum, sem þeir eru við riðnir, taka við
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neinuin umboðslauuum eða þóknun í neinni niynd frá viðskiptamönnuin fyrirtækis þess, er þeir hafa forstöðu fvrir eða starfa við. Tekur þetta til forstöðumanns og starfsmanna vegamála, símamála, póstmála, rikisverzlana og hverskonar starfsemi, sem rekin er fyrir reikning ríkisins, einnig til banka og sparisjóða. Sama gildir og um forstöðumenn og starfsmenn fyrirtækja bæjar- og
sveitarfélaga, svo og borgarstjóra í Reykjavík, bæjarstjóra í öðrum kaupstöðum og oddvita hreppsnefnda og sýslunefnda.
.
Ákvæði þessara laga taka einnig til forstöðuinanna og starfsmanna samvinnufélaga.
2. gr.

Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum eða einföldu fangelsi, og
auk þess missi embættis eða sýslunar, ef miklar sakir eru og verkið er ekki svo
vaxið, að þyngri hegning liggi við eftir öðrum lögum.
3. gr.

Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð sakamála, og
sektir samkvæmt þeim renna í ríkissjóð.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. um þetta efni var flutt á sumarþinginu, en varð þá eigi útrætt. Um
ástæður vísast til umræðna þá og greinargerðar, er fylgdi frv.

Nd.

149. Frumvarp

.

til laga um verðhækkunarskatt.
Flutningsm.: Halldór Stefánsson, Haraldur Guðmundsson.
1- gr.
í lögum þessum nær orðið fasteign vfir allar jarðeignir, lóðir og lendur,
hús, bryggjur og önnur mannvirki á landi, svo og leiguréttindi, jarðarítök og
réttindi, sem eru frá skilin jörðum, Svo sem námaréttindi, rekaréttindi, veiðiréttindi, vatnsréttindi og öll önnur réttindi til lands, er meta má til eignar.
2. gr.

Þegar eigendaskipti verða að fasteign, skal taka gjald af verðhækkun
þeirri, sem fram hefir komið frá næstu eigendaskiptum á undan og ekki stafar
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af framkvæmdum eða umbótum seljanda, eftir þeini reglum, sem lög þessi ákveða. Heitir gjald þetta verðhækkunarskattur.
3. gr.
Verðliækkun telst mismunur á kaupverði og söluverði fasteignar, enda sé
söluverðið hærra en kaupverðið.
4. gr.
Kaupverð telst það verð, er seljandi galt fvrir fasteignina. Hafi seljandi
fengið fasteignina að gjöf, telst kaupverðið vera sú upphæð, er fasteignin síðast var seld fyrir. Hafi hann fengið hana að erfðúm, eða fyrir stofnun eða sht
hjúskapar, telst kaupverðið það verð, er fasteignin var honuin útlögð fyrir. Nú
hafa ekki orðið eigendaskipti að fasteign siðan í fyrsta skipti var ákveðið matsverð hennar, samkvæmt lögum nr. 22, 3. nóv. 1915, og telst þá matsverð þess
fasteignamats vera kaupverðið, nema seljandi sanni, að það hafi verið hærra,
er hann eignaðist hana.
5. gr.

Söluverð telst sú upphæð, er seljandi samkvæmt afsalsbréfi á að fá fyrir
fasteignina, og hverskonar friðindi, er hann kann að áskilja sér fyrir hana, og
skulu þau metin til peninga. Sé söluverðið eða hluti þess greitt með árgjaldi um
ákveðinn eða óákveðinn tima, skal árgjaldið eða sá hluti þess, sem er umfram
4% vexti, stofnhverft á mest 25 árum og teljast söluverð eða hluti þess.
6. gr.
Við ákvörðun skattskvldrar verðhækkunar skal leggja við kaupverðið
samkv. 4. gr. kostnaðarverð húsa, annara mannvirkja og umbóta umfram venjulegt viðhald, sem seljandi hefir gert eða gera látið á fasteigninni, og draga frá
því hæfilega fyrningu á húsum, mannvirkjum og jarðabótum. Ennfremur skal
draga frá kaupverðinu allan opinberan stvrk, er veittur hefir verið til bygginga,
umbóta og framkvæmda á fasteigninni frá næstu eigendaskiptum á undan. Nú
hafa hús eða önnur mannvirki á fasteigninni evðilagzt af eldi eða á annan hátt
frá síðustu eigendaskiptum og verið byggð upp að nýju, og skal þá leggja við
kaupverðið aðeins þann hluta byggingarkostnaðar þeirra, sem er umfram vátryggingarupphæð þá, er seljandi hefir fengið greidda. Hafi seljandi ekki byggt
fvrir vátryggingarupphæðina eða hluta hennar, skal leggja hana alla eða þann
hluta hennar, sem ekki hefir verið byggt fyrir, við söluverðið samkv. 5. gr.
Eftir að kaupverð og söluverð hefir verið ákveðið samkv. fvrirmælum
þessarar greinar og 5. gr., skal ákveða hina skattskvldu verðhækkun með því
að draga kaupverðið frá söluverðinu.
7. gr.

Sérliver sá, er selur fasteign, skal gefa innheimtumanni skattsins skriflega skýrslu að viðlögðum drengskap um: hvenær, á hvern hátt og fyrir hvaða
verð hann fékk fasteignina, hvaða mannvirki og umbætur hann hefir gert eða
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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gera látið á henni á þeim tima, er verðhækkun telst af, hversu mikið þau kostuðu, og hvort, og þá hversu mikinn, opinberan stvrk hann hafi fengið til þeirra;
ennfremur um fyrningu húsa og annara mannvirkja, eyðileggingu þeirra af eldi
eða á annan hátt, vátryggingarupphæðir, er hann hefir fengið greiddar, söluverð og annað það, er áhrif hefir á upphæð skattsins.
Nú er seljandi eigi sjálfur fær um að semja skýrslu þessa, og er þá skattheimtumanni skylt að láta honum í té ókeypis aðstoð til þess.
8. gr.
Nú er skýrsla seljanda eða einstakir liðir hennar óglögg, ófullnægjandi eða
tortryggileg, og skal þá skattheimtumaður gera ráðstafanir til þess að sannprófa
og leiðrétta skýrsluna. Getur hann í þvi skyni tekið sér til aðstoðar reikningsfróða menn, einn eða fleiri, og látið lögskipaða virðingamenn bæjar- eða sveitarfélaga meta gangverð fasteignarinnar og einstaka hluta hennar, mannvirki
og hæfilega fyrningu. Hefir skattheimtumaður og aðstoðarmenn hans sama rétt
til að ganga eftir upplýsingum og skoða bækur og reikninga hjá einstökum
mönnum og stofnunum og skattanefndir hafa samkv. lögum um tekju- og eignarskatt.
Reynist skýrsla seljanda röng svo að meiru nemi en 10% af skattupphæðinni, án þess þó að ástæða sé til að ætla, að seljandi hafi ætlað að koma sér
undan skattgreiðslu, greiðir seljandi allan kostnað af sannprófun skýrslnanna,
ella ríkissjóður og sjóður þess sveitar- eða bæjarfélags, þar sem fasteignin liggur, að hálfu hvor.
9. gr.
Við makaskipti á fasteignum skal jafnan í afsalsbréfi tilgreina söluverð
beggja fasteignanna og greiða skatt af verðhækkun hvorrar fyrir sig. Kaupverðið ákveðst á sama hátt og þegar um sölu er að ræða.
10- gr.
Verðhækkunarskatt ber ekki að greiða, er eigendaskiptin stafa af crfðum, stofnun eða sliti hjúskapar, eða fasteignin er látin af hendi án þess að nokkurt endurgjald komi eða eigi að koma fyrir hana.
11- gr<
Ef eigendaskipti verða að hluta fasteignar, telst kaupverð þess hluta hafa
verið hlutfallslega jafnmikill hluti af kaupverði fasteignarinnar allrar og söluverð þess hluta er á móti verði fasteignarinnar allrar, að mati lögskipaðra virðingarmanna bæjar- eða sveitarfélaga.
12. gr.
Verðliækkunarskatturinn nemur:
Af verðhækkun, sem nemur 25eða minnu af kaupverði skv. 6. gr. greiðist 20%
— þvi, sem verðhækkun nemur yfir 25% allt að 50'< ..........
—
25
--------„-----:„--50— — — 75— ..........
— 30—
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Af þvi, sem verðhækkun nemur vfir 75'v allt að
100
>>
99
150
99
200 c\cf híir
>>
■
99
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100% ... .. . greiðist 40 %
ItHf---- . . . . . .
—
900
A’’fir

-

75
100

13. gr.
Er verðhækkunarskatturinn hefir verið ákveðinn samkv. 12. gr., ber að
draga 1% af þeirri upphæð frá skattinum fvrir hvert ár umfram 5 ár af timabih því, er verðhækkunin telst af. Þessi frádráttur er þó aldrei talinn af meiru
en 20 árum og ekki nema af 10 árum mest, ef verðhækkunin nemur yfir 100%,
14. gr.
Upphæð verðhækkunarskatts skal ætíð talin í heilum krónum, svo að 50
aurar eða meira telst króna, en lægri auratölu er sleppt. Verðhækkunarskatt, er
nemur minnu en 10 krónum, ber ekki að innheimta.
15. gr.
Ríkissjóður, sýslu-, bæjar- og sveitarsjóðir eru undanþegnir verðhækkunarskatti.
16- gr.
Verðhækkunarskatturinn skal ákveðinn og innheimtur af sýslumönnum
og bæjarfógetum utan Reykjavíkur, en í Revkjavik af lögmanni, og
skal stimplun eignaskiptagerninga um fasteignir jafnan framkvæmd af þessum
embættismönnum. Seljandi greiðir skattinn, og fellur hann í gjalddaga um leið og
afsalsbréf er afhent til stimplunar. Kvitta skal fvrir skatti með stimpilmerkjum,
er limast á afsalsbréfið. Skatturinn hvílir sem lögveð á eigninni unz goldinn er.
Aldrei má þinglýsa afsalsbréfi fyrr en verðhækkunarskatturinn hefir verið
ákveðinn.
17. gr.
Nú neitar seljandi að gera söluskýrslu samkv. 7. gr., eða skýrir visvitandi
rangt frá einhverju því, er máli skiptir um upphæð skattsins, sér í hag, og skal
þá skattheimtumaður ákveða honum skatt samkvæmt því, er segir í 8. gr., eftir
þeim gögnum, sem fáanleg eru, og bæta við skattupphæðina samkv. 12. gr.
minnst 20% og allt upp að 200 %, eftir þvi sem málavextir eru til.
18. gr.
Ef ætla má, að seljandi ætli að koma sér undan verðhækkunarskatti með
þvi að tilgreina of lágt söluverð, skulu lögskipaðir virðingamenn bæjar- og sveitarfélaga meta gangverð fasteignarinnar eins og á stóð þegar eigendaskipti fóru
fram, og skal það teljast söluverð samkv. 5. gr. Kostnað af mati þessu greiði seljandi, ef gangverð fer minnst 10% fram úr hinu uppgefna söluverði, og að auki
20% til 200% álag á skattinn, sbr. 17. gr.
Skattauki samkv. þessari gr. og 17. gr. hvílir sem lögveð á eigninni unz
goldinn er.
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19. gr.
Vilji seljandi ekki una úrskurði innheimtumanna uin skattupphæð eða
sektarupphæð, getur hann skotið málinu til fjármálaráðherra, eða vísað því til
aðgerða dómstólanna.
.
20. gr.
Verðhækkunarskatturinn skal renna í sérstakan sjóð, er eingöngu sé varið til kaupa á jarðeignum og lóðum. Ríkissjóður á sjóðinn að hálfu, en sveitarog bæjarfélög að hálfu, og telst til séreignar hvers þeirra hjá sjóðnum helmingur verðhækkunarskatts þess, sem til hefir fallið úr umdæminu.
21. gr.
Fjármálaráðherra gefur út reglugerð um skilning og framkvæmd laga
þessara, lætur gera eyðublöð undir fasteignasöluskýrslur samkv. 7. gr. og semur reglugerð fyrir sjóð þann, er greinir i 20. gr.
22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Gr einargerð.
Frumvarp samhljóða þessu frv. afgreiddum við fhn. á sínuiu tíma til
rikisstjórnarinnar sem tillögu meiri hluta milliþinganefndar i tolla- og skattamálum. Samnefndarmaður okkar (MG) varð okkur ekki sammála um frumvarpið.
Fasteignir liækka í verði jafnt og stöðugt. Þvi örari og meiri er verðhækkunin sem opinberar, almennar framkvæmdir eru meiri. Sama gegnir, ef fólki
fjölgar og bvggðin vex á einstökum stöðum e. t. v. beinlínis fyrir hinar opinheru
framkvæmdir. Við það vex eftirspurnin eftir lóðum og lendum og húseignum
og verðið hækkar. Vitanlega getur verðhækkun einnig að mjög miklu stafað frá
viðbót fasteignanna (ný hús) og umbótum eigenda (jarðir, ræktunarlóðir) og
ennfremur af eðlilegum almennum verðlagsbrevtingum, en einnig að allmiklu
leyti af öðrum ástæðum, sem fasteignaeigendur hafa engan þátt átt í. Slík verðhækkun er t. d. það, er fasteignir hækka í verði fyrir bein framlög eða aðra tilstuðlun liins opinbera og fyrir eðlilega (eða öfuga) þróun þjóðlifsins, eða þá er
ný verðmæti skapast fvrir visindalegar verklegar framfarir (jarðhitanot, vatnsorkunot o. s. frv.) eða þegar verðhækkun verður fyrir kaupbrall og óeðlilegar
verðsveiflur og annað þess háttar. Það er í alla staði réttmætt, að eigendur fasteigna njóti þeirrar verðhækkunar að fullu, sem verður fvrir eiginn tilverknað
þeirra. Jafnréttmætt er og hitt, að þeir greiði skatt af þeirri verðhækkun, sem
þeir leggja ekkert fram til og vinna ekkert til.
Út frá þessari hugsun væri langeðlilegast og æskilegast, að fasteignir ■—
einkum lönd og lóðir — væru í opinberri eign. Þá nytu borgararnir sameiginlega
þeírrar verðhækkunar, sem þeim að réttu ber, af sjólfu sér, án nokkurrar skattálagningar, en hin óréttmæta eða óeðlilega verðhækkun kæmi lítt fram, sem og
væri ávinningur frá þjóðhagslegu sjónarmiði.
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Við því er að gera, sem er, að mikill liluti fasteigna er i einkaeign. Virðist þá þörf á og fullkomlega réttmætt að trvggja það með löggjöf, að a. m. k.
nokkur hluti þeirrar verðhækkunar, sem fram kemur án tilverknaðar og verðleika fasteignaeigenda sjálfra, hverfi þangað, sem hún er runnin frá, til hins opinbera, þ. e. borgaranna sameiginlega.
Á þessum ástæðum og þessari hugsun er frumvarpið byggt.
Ef verðhækkunarskattur hefði verið í lögum liér á landi á undanförnum
áratugum, þá er auðsætt, að safnazt hefði nokkurt fé til almennra liagsmuna
af verðhækkun þeirri, sem orðin er. Jafnframt liefði dýrtíð verið minni i landinu og verðlag fasteigna heilbrigðara ahnennt, einkum á kaupstaðalóðum.
Með frumvarpinu ætti það tvennt að vinnast, að afla nokkurs fjár til almenningsgangs og að nokkur hemill myndi verða á óheilbrigðri verðhækkun.
Engin tilraun skal hér gerð til þess að áætla, hversu miklum tekjum
myndi mega búast við af samþykkt frumvarpsins. Þess gerist og ekki þörf, þar
sem ekki er ætlað að hafa þær að árlegu eyðslufé, heldur er til þess ætlazt, að
tekjur þær, er aflast af skattinum, myndi sérstakan sjóð, er varið sé til að ná
fasteignum í opinbera eign, eftir því sem til vinnst. Þykir ekki rétt að gera fé
það, er aflast á þennan liátt, að eyðslufé. Vinnur frumvarpið þá beinlínis að þvi
að ná þvi takmarki, sem að mörgu leyti má eðlilegast og æskilegast teljast til
þess að þjóðarheildin sameiginlega verði aðnjótandi þeirrar verðhækkunar á
fasteignum, sem eðlileg þróun skapar.
Verðhækkunarskattur hefir ekki verið í lögum áður liér á landi. Má því
búast við, að orka þyki tvímæhs um efni frv. og framsetningu og að hvorttveggja standi til bóta. En hversu sem um það er, þá virðist, að verðhækkunarskattur sé óliku réttmætari en skattar þeir ýmsir og tollar, sem nú eru og
verið hafa.
Efni frv. og form skýrist að öðru leyti af texta þess. Þvkir ekki þurfa að
rita skýringar um einstakar greinar.

Nd.

150. Tillaga

til þingsályktunar um landsvist erlendra hljómlistarmanna og um skemmtanalevfi til handa útlendingum.
.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina:
1. Að beita stranglega gagnvart erlendum hljómlistarmönnum, sem teknir eru
að stunda hér atvinnu eða liingað koma í atvinnuleit, ákvæðum 3. gr. laga
nr. 13, 31. mai 1927, um heimild til þess að vísa slíkum mönnum úr landi.
2. Að leggja fyrir lögreglustjóra landsins að synja útlendingum leyfis til þess
að halda hér samsöngva eða aðra hljómleika, töfrasýningar eða þess háttar
skemmtanir.
.
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Nd.

151. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um bifreiðaskatt o. fl.
Frá Einari Arnórssyni.
Siðasta málsgr. 4. gr. orðist svo:
Lækka skal skattinn samkvæmt c-lið 1. gr. að réttri tiltölu, ef einkennismerki bifreiðar er afhent lögreglustjóra i skrásetningarumdæmi bennar
til geymslu um tfma, þó aldrei skemur en 3 mánuði, en sleppa skal broti úr
mánuði við frádrátt skattsins, þannig að meira en hálfur mánuður skal reiknast
sem beill mánuður, en hálfum mánuði eða minna broti skal sleppt.

Nd.

152. Frumvarp

til laga um stóríbúðaskatt.
Flutningsm.: Jónas Þorbergsson, Bergur .Tónsson, Hannes Jónsson,
Sveinbjörn Högnason.
1. gr.
Hver sá, seni býr í íbúð, sem metin er til fasteignamats yfir 18000 kr.
virði með tilheyrandi lóð, og eigi liefir fleiri í beimili en 5 manns, skal greiða
af henni árlega stóribúðaskatt í ríkissjóð. Fyrir bvern beimibsmann umfram
5 skal hækka skattfrjálst íbúðarverð um 2500 kr. og lækka um sömu upphæð
fyrir hvern mann, sem heimilismenn eru færri en 5.
2. gr.
Stóríbúðaskattur samkvæmt 1. gr. skal nema: Ef binn skattskyldi hluti
íbúðarinnar er undir 5000 kr., greiðist af lionum 3%.
Af
5000 til 15000 kr.greiðist 150 kr. af 5000 og 3,5% af afgangi
— 15000 — 25000 — " —
500
15000 — 4,0% —_
_ 25000 - - 35000 - - —
900 - — 25000 — 4,5% —
—
— 35000 - - 45000 _ _
1350
35000 — 5,0% ——
— 45000 — 55000 — —
1850
45000 — 5,5% ——
— 55000 — 65000 _ _
2400
55000 _ 6,0% _ _
_ 65000 _ 75000 — —
3000 — — 65000 _ 6,5% _
—
— 75000 og þar vfir —
3650 — — 75000 — 7,0% —
—
3. gr.
Stóríbúðaskattur samkvæmt lögum þessum skal ákveðinn af skattstofunni i Revkjavik og af skattanefndum annarsstaðar á landinu.
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Fjármálaráðuneytið setur reglur um allt það, er varðar framkvæmd
álagningarinnar, þ. á. m. nánari ákvæði um frádrátt á skattskyldu íbúðarverði
vegna fjölskyldu og leigjenda og um meðferð kærumála út af álagningu
skattsins.
4. gr.
Húseigandi er ábyrgur fyrir skattgreiðslu leigjenda sinna, enda livílir
skatturinn sem lögveð á húseigninni. Skattinn má taka lögtaki.
Skatturinn greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta sinn 1. ágúst 1932.
Skattheimtumenn rikissjóðs annast innheimtu skattsins.
5. gr.
Skattfrjálsar eru íbúðir sendiherra erlendra ríkja.
6- gr.
Lög þessi öðlast þegar. gildi.

Greinargerð.
Mjög er það tiðkað í mörgum löndum að miða skattgreiðslu manna við
eyðslu þeirra. Er þetta einnig gert liér á landi með þvi að leggja háa tolla á óþarfa vöru. Frumvarp þetta gerir ráð fyrir, að þeir, sem búa í svo stórum íbúðum, að óþarft má kalla, greiði skatt i ríkissjóð, sem miðaður sé við verðmæti
íbúðarinnar. Er hér gert ráð fyrir, að sköttuð verði sú sérstaka tegund eyðslu,
sem kemur fram í notkun óþarflega mikils liúsnæðis. I sambandi við skatt þann
af stóribúðum, er frumvarpið gerir ráð fyrir, má og geta annars atriðis, sem
ætla má, að skatturinn hefði áhrif á, ef frumvarpið vrði að lögum. Mjög hefir
borið á húsnæðiseklu i kaupstöðum landsins, einkum þó í Reykjavik, hin síðari árin. Hefir húsnæðiseklan haft áhrif á húsaleiguna, þar sem framboð á
leiguhúsnæði hefir oftlega veriðmiinna en eftirspurnin. Jafnhliða því, að húsnæðisvandræðin og há leiga hafa þannig þjakað fjölda manna, hafa fjölmargir
liaft til notkunar meira húsrúm en nauðsvnlegt er. Gera má ráð fvrir því, að
ef stóríbúðaskattur yrði lögtekinn, mundu ýmsir, er hann yrðu að greiða,
minnka við sig nokkuð húsrými það, sem þeir nú nota, og bjóða það fram til
leigu. Gæti þessi skattur þvi orðið til þess að hjálpa til að létta á húsnæðisvandræðum þeim, er undanfarið hafa verið mjög tilfinnanleg, og ef til vill haft áhrif
á húsaleiguna til lækkunar.
Hér fer á eftir umsögn um einstakar greinar frumvarpsins, eftir því, sem
tilefni þykir til:
Um. 1. gr.
Það mun nærri lagi, að góðar ihúðir í Reykjavík fvrir 5 manna fjölskvldur
séu um 12 þús. kr. að fasteignamati, samkvænit nýja matinu.
Þó þykir eigi rétt að skattleggja sem óþarflega stórar ibúðir minni ibúðir en þær, sem eru 18 þús. kr. að fasteignamati og 5 menn búa í, og ætla síðan
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kr. 2500 til viðbótar eða frádráttar skattskyldu íbúðarverði fyrir livern mann,
sem vantar á, til þess að 5 menn séu í ibúðinni eða eru umfram þá tölu.
Um 2. gr.
Eigi verður sagt, hve miklu stóríbúðaskatturinn muni nema í heild.
Til leiðbeiningar um skattaupphæðir í einstökum dæmum skulu hér
nefnd nokkur dæmi úr Reykjavík:
1. Ibúð er að fasteignamati 81500 kr., 9 manns í lieimili. Skattur samkvæmt
frumvarpinu kr. 2317,50. Ef 5 manns væru í heimilinu, mundi skatturinn
nema kr. 2910,00.
2. Ibúð er að fasteignamati 70800 kr., 10 manns í heimili. Skattur samkvæmt
frumvarpinu kr. 1615,00. Ef 5 manns væru í þessu heimili, yrði skatturinn
kr. 2279,00.
'
3. Ibúð er að fasteignamati 52800 kr., 9 manns i lieimili. Skattur samkvæmt
frumvarpinu kr. 892,00. Ef 5 manns væru í þessu heimili, yrði skatturinn
kr. 1341,00.
'
4. Ibúð er að fasteignamati 41000 kr., 9 manns í heimili. Skattur samkvæmt
frumvarpinu kr. 430,00. Ef 5 manns væru í þessu heimili, vrði skatturinn
kr. 820,00.
5. Ibúð er að fasteignamati 33700 kr., 8 manns í heimili. Skatturinn yrði samkvæmt frumvarpinu kr. 262,00. Ef 5 manns væru i heimili, yrði skatturinn
kr. 528,00.
Um 3., 4., 5. og 6. gr.
Greinar þessar gefa ekki tilefni til athugasemda.

Nd.

153. Frumvarp

til laga um háleiguskatt.
Flutningsm.: Steingrímur Steinþórsson, Halldór Stefánsson, Jónas Þorbergsson,
Sveinbjörn Högnason.
1. gr.
Af hverskonar húsaleigu, sem nemur meira en 15% af kaupverði húseignar, að meðtalinni lóð, skal húseigandi greiða í ríkissjóð háleiguskatt af þvi,
sem umfram er. Kaupverð telst það verð, sem eigandi eignaðist eignina fyrir í
upphafi, hvort sem uin kaup eða byggingu liefir verið að ræða, að viðbættu hæfilega metnu andvirði endurbóta og viðbygginga, en að frádreginni eðlilegri fyrningu. Hafi eigandi fengið eignina að erfðum, vegna stofnunar eða slita hjúskapar eða á annan þvílíkan liátt, telst það kaupverð, sem eignin var honum
útlögð fyrir. En ef um gjöf er að ræða, skal eignin sérstaklega metin í þessu
skyni til verðs, svo sem það telst verið liafa á þeim tíma, er eigandinn fékk hana
i hendur.
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2. gr.
Háleiguskattur sainkv. 1. gr. skal reiknaður af þeiin hluta húsaleigunnar,
sem er umfram 15% af kaupverði, og skal hann nema:
Af þvi, sem leigan nemur yfir 15% allt að 20% af kaupverði greiðist 10%
„

20-------- 25--------------

„------20—

25-------- 30------------„----30—
—30------- — 35-------- ----------- „—40—
. —35------------ 40------------„----50—
—40------------ 45------------„----60—
—45—-------- 50-----------„----70—
—„—50— — — 55---------„----80—
—55------------ 60-----------„----90—
—60------------ 65------------„----100—
3. gr.
Fjármálaráðuneytinu er lieimilt að setja sérstakar reglur, er veita örvrkja fólki, sem jafnframt er efnalítið og hefir ekki meiri tekjur, að meðtöldum tekjum af húsaleigu, en svo, að rétt nægi til framfæris, undanþágu frá
greiðslu háleiguskatts.
.
4. gr.
Háleiguskattur samkvæmt lögum þessum skal ákveðinn af skattstofunni
í Revkjavík og af skattanefndum annarsstaðar á landinu.
Fjármálaráðuneytið setur reglur um allt það, sem varðar framkvæmd
álagningarinnar, þ. á. m. ákvörðun kaupverðs, mat á endurbótum, viðbyggingum og fyrningu og hversu greina skal sundur og meta einstaka hluti í húsi til
eignar eða kaupverðs, um meðferð kærumála út af álagningu skattsins og uinsóknir um undanþágur frá skattinum lianda öryrkjum samkv. 3. gr., svo og
um kærur út af skattinum.
5. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum greiðist mánaðarlega eftir á, í fvrsta
sinn 1. ágúst 1932.
Skattheimtumenn rikissjóðs annast um innheimtu skattsins. Skattinn
má taka lögtaki, enda hvílir hann sem lögveð á húseigninni.
6- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
A síðari árum liefir verðmæti fasteigna hækkað mjög i kaupstöðum
landsins, einkum þó i Reykjavik. Húsaleiga er nú miklu hærri en hún var
fvrir nokkrum árum. Veldur því bæði húsnæðisekla og einnig aukinn byggingarkostnaður húsanna á síðari árum og hækkað lóðarverð.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Vegna þess, hve hækkun þessi hefir orðið á fáuni árum, er það eigi ótítt.
að ýmsir húseigendur, sem eignazt liafa húseignir sinar á meðan verðlag þeirra
var miklu lægra en nú er, bera úr býtum árlega óhæfilega háa vexti af því fé,
sem þeir eiga i eignum þessum. Þykir sanngjarnt, að sá gróði, er þannig myndast vegna hækkandi verðlags á fasteignum, og sem að miklu leyti stafar af aðgerðum hins opinbera, verði hittur nokkuð með sérstökum skatti.
Af þessum ástæðum er borið fram frumvarp þetta um skatt af leigu
þeirri, sem fer fram úr 15% af kaupverði fasteigna. En þegar leigan er orðin
yfir 15%, þykir ástæða til þess að hitta það, sem fram vfir er, með skattinum,
enda er ágóði á rekstri fasteigna þá orðinn allmikill undir öllum venjulegum
kringumstæðum.
Það skal fram tekið, að frumvarp þetta er að efni til því nær eins og
ákvæði um háleiguskatt, sem voru í frumvarpi því um ráðstafanir vegna atvinnukreppunnar, seni borið var frani af þingmönnuni Alþýðuflokksins í neðri
deild á sumarþingi 1931.
Um einstakar greinar skal þetta tekið fram:
Uni 1. gr.
í grein þessari eru ákvæði um, hversu ákveða skuli verðgrundvöll þann,
er leigan sé við miðuð, og eins og þau ákvæði bera með sér, er til þess ætlazt,
að hann verði raunverulegt kostnaðarverð eignarinnar á hverjum tíma, að frádreginni fyrningu fyrir sliti.

rétt
1.
2.
3.
4.

Um 2. gr.
Eigi verður sagt, hve niiklu háleiguskatturinn muni nema í heild. En
er að nefna einstök dænii, sem sýna, hvernig skatturinn verkar:
Hús er keypt á 26000 kr. Arsleiga nú kr. 11100,00, eða 42,69% af kaupverði.
Skattur yrði samkv. frumvarpinu kr. 2370,00.
Hús er keypt á 30000 kr. Ársleiga er nú kr. 12360,(X), eða 41,2% af kaupverði.
Skattur yrði samkv. frumvarpinu kr. 2466,00.
Hús er kevpt á 25000 kr. Arsleiga er nú kr. 5000,00, eða 20% af kaupverði.
Skattur yrði samkv. frumvarpinu kr. 125,00.
Hús er kevpt á 36000 kr. Ársleiga er nú kr. 24000,00, eða 66,6' < af kaupverði.
Skatturinn vrði samkv. frumvarpinu kr. 10500,00.

Um 3. gr.
Rétt þykir að hafa heimild til þess að undanþiggja þessum skatti þá liúsaleigu, enda þótt háleiga sé, sem verður að teljast meðal brýnustu þurftartekna
öryrkja manna.
Um 4., 5. og 6. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.
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154. Frumvarp

til laga um afnám laga nr. 48, 20. júni 1923, um eftirlitsmann með bönkum og
sparisjóðum.

Flutningsm.: Steingrímur Steinþórsson, Sveinbjörn Högnason.
1- gr.
Lög nr. 48 frá 20. júni 1923, uin eftirlitsinann með bönkum og sparisjóðum, eru úr gildi numin.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
Greinargerð.
Með löguni uni eftirbtsmann nieð bönkuni og sparisjóðum, sem Alþingi
1923 samþykkti, var stofnað eitt allra launahæsta emKætti á landi hér. Launin
munu nú vera um 12000 kr., en voru áður miklu liærri, þegar dýrtíðaruppbótin
var meiri. Nú er það almennt álit, að eftirlit þetta hafi ekki komið að þeim notum, sem menn gerðu sér vonir um í fvrstu. Og þar sem nú er nauðsynlegt að
’ draga úr útgjöldum ríkissjóðs og annara stofnana, svo sem banka, er heyra að
meira eða minna leyti undir ríkisvaldið, þykir rétt að nema lög þessi úr gildi
og leggja embættið niður.

Nd.

155. Frumvarp

til laga um breyting á löguni nr. 40, 7. maí 1928 (Jarðræktarlög).
Frá landbúnaðarnefnd.
1- gr.
Á eftir 7. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, svo liljóðandi (og breytist greinatalan samkv. því) :
a. (8. gr.).
..................
Nú gerir maður þurrlieyslilöðu, og skal þá veita lionum styrk úr rikissjóði,
allt að kr. 0,50 á hvert metið dagsverk. Þó veitist engum hærri upphæð en
500 kr.
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að veggir hlöðunnar séu gerðir úr
steinsteypu eða steinlimdir ag þak úr bárujárni (og timbri) eða steinsteypu.
Búnaðarfélag íslands setur nánari reglur um gerð á umræddum hlöðum og
ákveður, livernig þær skuli lagðar í dagsverk.
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b. (9. gr.).
.
Atvinnuinálaráðuneytið gefur út reglur, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands, um hvernig kartöflugeymslur skuli gerðar og á hvaða stöðum þær séu nauðsynlegar. Skal þá veita þeim búnaðarfélögum eða öðrum
félagsskap kartöfluframleiðenda, er þær lætur gera, styrk úr ríkissjóði, er
nemi 50 aurum fyrir livert metið dagsverk, ef þörf er fyrir slikar geymslur,
að dómi Búnaðarfélags Islands.
Styrkur veitist eigi á minni geymslur en sein rúma 1000 tunnur og
eigi hærri upphæð en 500 kr. til hverrar.
2. gr.
Upphaf 13. gr. laganna, sein verður 15. gr., orðist svo:
Tilgangur sjóðsins er að létta undir með bændum, einstökum eða fleirum i félagi, að eignast hestaverkfæri til jarðvrkju og garðræktar, svo og hevvinnuvélar og steingálga.
3. gr.
Síðari málsgrein 15. gr. laganna, sem verður 17. gr., orðist svo:
Heimilt er að styrkja með allt að 14 verðs kaup á dráttarvélum ásamt tillieyrandi jarðvinnslu- og garðyrkjuverkfæruin, og séu þær þá eign búnaðarfélags, enda sé áður fullnægt þeim styrkbeiðnum, er í 14. gr. og fyrri málsgr. þessarar greinar getur.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
5. gr.
Með lögmn þtssuin eru úr gildi numin lög nr. 52, 19. maí 1930.
6. gr.
Þegar lög þessi liafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra inn í meginmál laga nr. 40, 7. maí 1928, og gefa þau út svo breytt.

Greinargerð.
Samkvæmt ákvæðum jarðræktarlaganna um verkfærakaupasjóð er styrkur aðeins veittur til þess að kaupa jarðvinnsluáhöld. Óskir liafa komið víðsvegar að um, að fleiri vinnuvélar yrðu styrks aðnjótandi. Þykir nefndinni rétt, einkum með tilliti til erfiðleika þeirra, sem bændur hafa nú við að búa, að veitt sc
beimild til þess að styrkja kaup á heyvinnuvélum. Þá þykir og rétt, að garðyrkjuverkfæri, sem hestum er beitt fyrir, verði einnig styrks aðnjótandi, og þá
ekki sízt vegna búnaðarfélaga starfandi í kaupstöðum, sem að miklu leyti starfa
að garðrækt. Þessi félög geta ekki notað sinn bluta úr verkfærakaupasjóði nema
að litlu leyti, ef ekki má styrkja menn til þess að kaupa garðvrkjuverkfæri. Er
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og full þörf á því að glæða áhuga alniennings fyrir aukinni garðrækt; mætti
þetta verða einn þáttur í þeirri viðleitni.
Þá er og gert ráð fyrir, að kartöflugeymslur i einstökum héruðum verði
styrktar eftir svipuðum reglum og gildir um heyhlöður. Samkvæmt upplýsingura frá Búnaðarfélagi íslands mun ekki þörf á slíkum geymslum nema á 6—8
stöðum á landinu utan Reykjavíkur. Þykir rétt að stuðla að aukinni ræktun
kartaflna og greiða fyrir sölu þeirra með því að styrkja byggingu á geymsluskálum.

Ed.

156. Frumvarp

til laga um barnavernd.
Flutningsm.: Jón Jónsson, Guðrún Lárusdóttir, Jón Baldvinsson.
I. KAFLI.
1- gr.
Barnaverndarnefnd skal vera i öllum kaupstöðum og kauptúnum, þar
sem ibúar eru 300 eða fleiri. í öðrum hreppum skulu skólanefndir vinna störf
barnavemdarnefnda og hafa sama rétt sem þær.
2. gr.
Barnaverndarnefnd skipa 5 menn. Barnaskólastjóri og prestur eru sjálfkjörnir í hana, séu þeir heimilisfastir á staðnum. Að öðru leyti skulu nefndarmenn kosnir hlutfallskosningu af bæjarstjórn eða hreppsnefnd, og séu a. m. k.
2 þeirra konur. Einnig skulu kosnir 2 varamenn. Héraðslækni er skvlt að veita
nefndinni aðstoð, er hún óskar og því verður við komið.
3. gr.
í Reykjavík skipa þó 7 menn nefndina. Bæjarstjórn kýs i hana barnaskóíastjóra eða barnakennara, prest, lækni, lögfræðing og 3 konur, ennfremur
3 varamenn.
4. gr.
Kjósa skal í harnaverndarnefndir hin sömu ár sem í skólanefndir og til
3 ára í senn; fyrsta kosning gildir út kjörtimabil skólanefndar, það er vfir stendur.
5. gr.
Það er almenn borgaraleg skylda að taka kosningu i barnaverndarnefnd.
Þó geta þeir skorazt undan, sem áður hafa átt sæti i henni, aðrir en sjálfkjörnir menn.
•
Bæjarstjórn eða sveitarstjórn sér nefndinni fyrir fundarstað, sé þess ósk-
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að, og greiðir eftir reikningi útlagðan kostnað. í Reykjavik ber nefndinni þóknun fyrir starfa sinn, eftir því sem bæjarstjórn ákveður.
6. gr.

Nefndin kýs sér sjálf formann, varaformann og ritara, er lieldur nákvæma fundabók inn öll störf nefndarinnar og sendir yfirbarnaverndarnefnd
ársskýrslu um þau fyrir miðjan febrúar hvert ár (sbr. 23. gr.).
Varamenn taka sæti i nefndinni, þegar einhverjir aðalmenn geta ekki
mætt á fundum hennar.
7. gr.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

.

Hlutverk nefndarinnar er sem hér segir:
Hún hefir eftirlit með uppeldi barna innan 16 ára aldurs, sem gefið er með
eða komið fyrir á heimili vandalausra, eða njóta ekki umsjár annars foreldris síns eða beggja. Þó fellur það eftirlit niður, þar sem nefndinni er
kunnugt, að vel fer um börnin. Til eftirlits með uppeldi telst það, að vakað
sé yfir sérstökum hæfileikum barna, að þeir fái notið sín við þann undirbúning, sem þau fá undir lífið.
Hún hefir og eftirlit með barnahælum og dagheimilum, sem kunna að vera
í umdæmi hennar, eða bæjarfélag hennar eða hreppsfélag ráðstafar einkum börnum hjá.
Hún rannsakar kærur og kvartanir, sem henni berast urn varhugaverða meðferð á börnum, hvar sem er í umdæmi hennar. Einnig getur hún sjálf átt
frumkvæði að shkri rannsókn.
•
Hún útvegar í samráði við foreldra, aðra forráðamenn eða sveitarstjórn
börnum þeim, sem þurfa þykir, góðan samastað, um lengri eða skemmri
tima, eftir ástæðum.
Hún stuðlar að aukinni fræðslu um meðferð og uppeldi barna, t. d. með því
að sjá um, að flutt séu erindi um slik efni og veittar leiðbeiningar þeim, er
þeirra óska eða þarfnast þeirra.
Hún veitir þeim, er þess óska, leiðbeiningar eða aðra slíka aðstoð við uppeldi barna þeirra.
Hún getur sett barni sérstakan eftirlitsmann, ef þörf krefur.
Hún lítur eftir því, að börnum sé ekki ofþjakað mefS þungri vinnu né löngum vinnutíma.
Hún hefir vald til þess, er hún óskar, að rannsaka og kveða upp rökstudda
úrskurði um mál barna innan 16 ára aldurs, þau er annars bera undir lögregluvaldið. En skvlt er lögregluvaldinu að veita henni alla þá aðstoð, er
hún beiðist.
Þar, sem kvikmyndahús starfa, er nefndinni skylt að afla sér áreiðanlegrar
vitneskju um hverja mvnd, áður en hún er sýnd börnum; og er eigendum
kvikmyndahúss skylt að sýna nefndinni hana á undan almenningi, ef hún
óskar þess. Telji meiri hluti nefndar mvnd skaðlega eða óholla sálarlífi
barna, getur bún bannað, að hún verði sýnd börnum.
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8. gr.
Þegar nefndin æskir þess, ber hlutaðeigandi valdsmanni að láta fara fram
réttarrannsókn á slæmri meðferð á barni; yfirheyrir hann þá þau vitni, sem
hún og forráðamenn barnsins tilnefna. Sú rannsókn fer fram fyrir lokuðum
dvrum, enda hvílir jafnan á nefndarmönnum full þagnarskvlda gagnvart almenningi.

1.
2.
3.
4.
5.

9. gr.
Nefndinni er heimilt að ráðstafa harni utan heimilis þess:
Þegar barnið hefir brotið hin almennu hegningarlög.
Þegar það er svo ódælt, að bersýnilegt þykir, að foreldrar þess eða húsbændur ráði ekki við það.
Þegar drykkjuskapur, illindi eða annað siðleysi hefir spillt heimilinu svo,
að velferð barnsins er hætta búin.
Þegar barninu er misboðið með líkamlegu ofbeldi, illu atlæti, of mikilli
vinnu, slæmum aðbúnaði, eða heimilisástæðurnar eru þannig, að leitt geti
til heilsutjóns fyrir það, svo og ef því er ekki séð fyrir lögskipuðu námi.
Þegar barnið er ekki heilt á sál eða líkama, og heimili þess getur ekki veitt
því þá hjúkrun og uppeldi, sem það þarfnast.

10. gr.
Ráðstafanir þær, sem getur i 9. gr., má þó eigi gera gegn vilja foreldraima, nema 2 af hverjuin 3, 4 af hverjum 5, eða 5 af 7 nefndarmönnum séu
sammála um þær, enda hafi nefndin áður gert foreldrunum viðvart.
Ráðstafanir nefndarinnar koma til framkvæmda þegar i stað, og er foreldrum barnsins eða forráðamönnum óheimilt að flytja það aftur til sin, fyrr
en nefndin leyfir. En málinu mega þeir skjóta til fullnaðarúrskurðar yfirbarnaverndarnefndar (sbr. 23. gr.).
11- grÞegar 3 af 5 eða 4 af 7 nefndarmönnum telja rétt að taka barn af heimili
þess gegn vilja foreldra eða forráðamanna, geta þeir borið málið undir vfirbarnaverndarnefnd, og skal hlíta úrskurði hennar (sbr. 23. gr.).
12. gr.
Þegar nefndinni er kunnugt um það, að heimilismaður, þar sem börn eru,
spillir heimilinu með ofdrykkju eða öðru ósæmilegu athæfi, þá er henni skvlt
að biðja hlutaðeigandi valdsmann um rannsókn á hátterni hans og áhrifum þess
á uppeldi og alla hagi harns eða barna á heimilinu. Komi í ljós við þá rannsókn,
að framferði mannsins sé börnunum til tjóns, en þeim gæti að öðru leyti liðið
vel á heimilinu, þá ber valdsmanni að víkja honum burt þaðan um stundarsakir,
eða um lengri tima, verði engin hrevting til batnaðar á háttum hans.
13- gr.
Komist nefndin að raun um, að húsráðendur, sem liafa tökubarn, vanræki uppeldi þess, eða fari illa með það, þá er henni ekki aðeins heimilt að taka
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bamið frá þeim, heldur einnig — þegar miklar sakir eru — að banna þeim að
taka vandalaus böm framvegis.
Þessi ákvæði ná og til baraahæla og annara stofnana, er taka börn til
fósturs. En heimilt er bæði þeim og fyrrgreindum húsráðendum að skjóta til
yfirbaraaverndarnefndar úrskurði, er sviptir þau rétti til að taka önnur vandalaus börn (sbr. 23. gr.).
14. gr.
Börmun þeim, sem getur í 9. gr. 1., 2. og 5. staflið, ber nefndinni, ef unnt
er, að koma fyrir um stundarsakir á barnahæli eða öðrum þeim stað, þar sem
völ er á sérfræðiathugun á sálarlífi þeirra. Sé um fávita að ræða eða vanþroska
börn að vitsmunum, ber nefndinni að hlutast til um, að þau komist til langdvalar á hæli, er hentar slikum börnum, jafnskjótt sem það verður reist.
15. gr.
Foreldrar eða framfærstumenn eru skyldir að gefa með bömum sinum
þangað, sem nefndin ráðstafar þeim. Verði misbrestur á þvi, greiðist meðlagið
úr sveitarsjóði og telst sveitarstyrkur til foreldranna eða framfærslumanna.
Ráðstafanir nefndarinnar brevta engu um framfærsluskyldur þeirra.
16. gr.
Sérhverjum þeim, sem kunnugt er uin börn eða heimili, sem getið er um
i 9. gr. þessara laga, er skylt að tilkynna það nefndinni tafarlaust. Sé þagað um
glæpsamlegt athæfi gagnvart barni, getur það varðað fangelsi.
17. gr.
Nefndarmenn eða umboðsmenn þeirra hafa jafnan rétt á að koma á þau
heimili eða hæli, þar sem börn eru, sem þeir eigaað hafa eftirlit með, og má
ekki hindra það.
18. gr.
Nefndirnar styðja hver aðra eftir því sem kostur er á. Sérstaklega benda
nefndir i sveitum kaupstaðanefndum á góð sveitaheimili, sem fáanleg væm til
að taka börn úr kaupstöðum.
19. gr.

Brot gegn 10., 13., 16. og 17. gr. laga þessara varða 50—500 kr. sektum,
ef ekki liggur við þyngri r^fsing samkvæmt öðrum lögum, og skal með þau
farið sem almenn lögreglumál.
II. KAFLI.

20. gr.
Yfirbarnaverndarnefnd Islands skipa 7 menn. Prestafélag og Kennarafélag Islands kýs hvort um sig 2 menn i hana og 1 varamann, en kennslumála-

Þingskjal 156

401

ráðherra skipar 3, og sé einn þeirra lögfræðingur og annar a. m. k. hinna
t'æggja kona.
21. gr.
Kjörtímabilið er 4 ár. Skipanir kennslumálaráðherra gilda um sama tíma.
Nefndarmenn skulu eiga heima í Revkjavík eða nágrenni hennar.
22. gr.
Heimilt er nefndinni að kjósa sér fulltrúa í fjarlægum héruðum eða kaupstöðum, ef kennslumálaráðherra samþykkir.

1.
2.
3.
4.

23. gr.
Hlutverk yfirbarnaverndarnefndar eru þessi:
Að hafa yfirumsjón með bamaverndarstarfi allra nefnda landsins, veita
þeim leiðbeiningar, er þess óska, og vanda um við þær, er vanrækslu sýna.
Að taka á móti ársskýrslum allra nefndanna og gefa út stuttan útdrátt úr
þeim annaðhvert ár.
Að hafa eftirlit með öllum barnahælum landsins og láta einhvem nefndarmann eða fulltrúa heimsækja þau, ekki sjaldnar en tvisvar á ári, til að
kynna sér heimilishætti og meðferð barnanna.
Að leggja úrskurð á þau mál, sem undir hana eru borin (sbr. 6., 10. og
11- gr ).
24. gr.

Barnahæli geta því aðeins notið stvrks af ríkisfé, að þau fái meðmæli
yfirbarnaverndarnefndar.
25. gr.
Ríkisstjórnin sér nefndinni fyrir stað til fundahalda, greiðir henni til eftirlitsferða og skrifstofukostnað eftir reikningi og auk þess ársþóknun fvrir
störf sín.
26. gr.
Jafnskjótt sem lög þessi öðlast gildi, falla úr gildi þau ákvæði í eftirfarandi lagagreinum, sem fara í bága við þau: Lög nr. 39 frá 16. nóv. 1907, 5. gr.,
lög nr. 46 frá 27. júní 1921, 33. og 34. gr., lög nr. 43 frá 31. maí 1927, 36.—38.
gr., sömuleiðis öll önnur ákvæði í eldri lögum, sem fara kunna í bága við Iög
þessi.
Greinargerð.
Frumvarpið er flutt samkv. ósk nefndar þeirrar, er skipuð var með bréfi
dómsmálaráðunevtisins dags. 29. apríl 1930.
Flutningsménn eru sammála um það aðalatriði frv., að barnaverndarnefndir séu fvrirskipaðar, og telja, að þær geti orðið að miklu gagni. Hinsvegar
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

51

402

Þingskjal 156

áskilja flutningsnienn sér, hver í sínu lagi, óbundið atkvæði uin ýms ákvæði
frumvarpsins.
Frá nefndinni fylgdi frv. svo hljóðandi greinargerð:
„Dómsniálaráðuneytið fól oss undirrituðum með bréfi dagsettu 29. apríl
1930 að taka sæti i nefnd til
1. „að gera tillögur um löggjöf, er styðji heiniilin við uppeldi vangæfra
barna,
2. að gera tillögur um aðrar aðgerðir, svo sem frjálsan félagsskap til verndar siðferði barna og unglinga“.
Prófessor Ólafi Lárussvni var og falið sæti í nefndinni, en hann gat ekki
sinnt þvi vegna annara starfa, naut þá nefndin lögfræðilegrar leiðbeiningar
fyrst hjá Sigurjóni Markússvni fulltrúa og síðar hjá Gísla Bjarnasvni lögfræðingi að tilhlutun ráðuneytisins.
Nefndin hefir unnið kauplaust og fengið ókevpis fundarstað í háskólanum, en ráðuneytið greitt fyrir fjölritun og burðargjald bréfa.
Fyrsta verk nefndarinnar var að semja fyrirspurnir og senda þær til
presta, oddvita, bæjarstjóra og barnaskólastjóra um land allt.
Skólastjórarnir voru spurðir um vangæf börn, hvað þau væru mörg i
skólahéraðinu, um aldur þeirra og ýmsa hagi og hvort nokkurt heimili væri
þar, er gæti ekki veitt börnum sæinilegt uppeldi. Prestar voru spurðir um svipað, og auk þess hve mörg heimili i prestakallinu mundu geta veitt vangæfu
barni uppeldi.
Hreppsnefndaroddvitar og bæjarstjórar voru spurðir um ýmislegt viðvíkjandi börnum á sveitarframfæri, livað þau væru mörg, — hjá foreldrum
sínum eða vandalausum, og um meðlag með þeim.
Sömuleiðis voru þeir spurðir um fávita, tölu þeirra i hreppnum eða
kaupstaðnum, aldur og ýmsa hagi.
Margir hafa svarað, sem fvrirspurnirnar fengu, og er margbreyttur fróðleikur í þeim svöruni. Hefir hagstofunni verið falið að vinna úr þeim skýrslum.
Þegar nefndin tók að kvnnast svörum þessum, varð henni það ljóst, að
hin mesta nauðsyn væri að koma upp fávitahæli, og að þjóð vor eignaðist sérstök lög um barnavernd, hliðstæð lögum nágrannaþjóða vorra um þau efni.1)
Nefndin afhenti uni þingtímann í fvrra vetur dómsmálaráðherra frum-,
varp til laga um stofnun fávitahælis og samdi í fvrra vetur frumvarp til laga
um barnavernd. Hélt liún yfir 20 fundi um það málefni og boðaði oftar en einu
sínni ýmsa málsmetandi menn, er sérstaklega starfa að uppeldis- eða fátækramálum, til fundar við sig, til að ræða ýnisar greinar frunivarpsins. Ennfremur bar hún frumvarpið undir harnaheimilisnefnd þjóðkirkjunnar, mæðrastvrksnefndina hér í Revkjavík, ýms kvenfélög úti um land, aðalfund presta1) í Noregi er „Vergerádsloven" frá % 1896. nieð breytingum frá Vi 1907,
1915, % 1922 og
1927.
í Sviþjóð eru fvrstu „barnavárdslagarna" frá 1902, en þau, sem nú gilda, eru: „lagen om
sambiillets barnavard" frá % 1924. í Danmörku eru „Værgeraadsloven" frá 1905, breytt og umsaniin 1922 (Lög nr. 237 frá
1922), sbr. og lög nr. 122 frá
1923, lög nr. 55 frá 31,Í! 1926, o. fl.
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félagsins í fvrra vor og undir liinn almenna sóknarnefndafund síðastliðið
haust. Fékk það alstaðar liinar heztu undirtektir og injög fáar breytingartillögur.
Hún sendi og frunivarp þetta ölluni hæjarstjórnum landsins til umsagnar, en hefir ekki fengið svör þaðan, nenia frá hæjarstjórn Seyðisfjarðar, sem
skrifar svo 2% þ. á.:
„Bæjarstjórnin liefir athugað frumvarp til laga um harnavernd, og hefir
ekkert við það að athuga og mælir með þvi að slík lög verði samþykkt“.
Barnavernd frá liálfu þjóðfélagsins hefir oftast komið fvrst í ljós í ýmsum lögum, sem ekki voru þó heinlinis um það málefni, en revnslan hefir orðið
sú, að slík ákvæði náðu miklu hetur tilgangi sínum þegar komin voru sérstök og ýtarleg lög um alla harnavernd, og hún falin þeim mönnum, sem áður
var kunnugt um, að áhuga liöfðu á uppeldismálum.
Má vænta þess, að svo verði og á voru landi.
Það er vikið að barnavernd í ýinsum núgildandi lögum voruin, en
meinið er, að þau ákvæði eru víða sem dauður bókstafur, enda ætluð til framkvæmda þeim mönnum, sem engin trvgging er fyrir, að áhuga hafi á uppeldismálum.
í lögum um skilorðshundna hegningardóma og hegningu barna og unglinga (lög nr. 39 frá 1907) er í 5. gr. lögreglustjóra ætlað að skipa áreiðanlegan mann eða konu, er til þess er fús og fallin til þess að liafa umsjón með
forsjármanni að því er snertir uppeldi harns, er afbrot hefir drýgt innan 14
ára aldurs.
í lögum um afstöðu foreldra til óskilgetinna harna (lög nr. 46 frá 27/é
1921) segir svo í 34. gr.:
„Skólanefndir og fræðslunefndir skulu liafa eftirlit með því, að óskilgetin börn innan umdæma þeirra séu vel upp alin.
Xú verður nefndin þess vör, að móður óskilgetins barns eða þeim, seni
barnið er hjá, fari uppeldi barnsins eigi svo vel úr hendi sem skyldi, og skal
nefndin þá áminna þann, sem í lilut á. Xú skipast hann eigi við áminningu
nefndarinnar, og skal hún þá skýra valdsmanni frá málavöxtum, en hann leita
álits læknis og prests og gerir síðan þær ráðstafanir, sem með þarf, getur meðal
annars komið barninu fvrir á öðrum stað“.
í lögum um stofnun og slit hjúskapar (lög nr. 39 frá 2% 1921) er víða að
því vikið, að dómari og stjórnarráð gæti réttar barna, er foreldrar þeirra skilja.
En aðalákvæðin um barnavernd eru í 36. til 39. gr. fátækralaganna (lög
nr. 43 frá 314 1927), þar sem fátækrastjórn er falið eftirlit með því, að öll börn
fái sómasamlegt uppeldi, og lienni veitt vald til að taka börn frá foreldrum
þeirra, gegn vilja foreldranna, ef heimilislif þeirra niá teljast siðspillandi fyrir
hörnin eða þar er farið illa með þau, og prestum ætlað með aðstoð lögreglustjóra að hlutast til um, að þeim fyrirmælum sé fyigtSvipað hlutverk var fátækrastjórnum ætlað fvrrum annarsstaðar, en
reynslan var svipuð þar og hún er enn hérlendis, að árangurinn af starfi
þeirra í þessuni efnuin hefir orðið harla litill, enda eru þær ekki kosnar með
barnavernd fvrir augum.
Enda þótt vér höfum liaft til hliðsjónar hliðstæð lög annara Xorður-
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landaþjóða um barnavernd og reynt að hagnýta oss alla innlenda reynslu í
þessum efnum, sem vér áttum kost á að kvnnast, er trúlegt. að þessar tillögur
um fyrstu barnaverndarlög íslands séu ekki eins fullkomnar og skyldi eða
síðari reynsla kann að heimta, en þá ætti að vera hægra að bæta úr því, sem
áfátt er, ef stofnlög eru komin til framkvæmda.
Þjóðfélag vort má sizt fremur við því en önnur margfalt stærri þjóðfélög að láta barnaverndarlög sig litlu skipta, og vonum vér því, að þetta frumvarp fái góðar viðtökur hjá löggjafarvaldinu.
I. KAFLI.
1. gr.
Skoðanamunur var um það í nefndinni, hvort réttara væri að kjósa sérstaka barnaverndamefnd i öllum hreppum jafnt sem kauptúnum eða fela
skólanefndum barnavernd i sveitum og fámennum kauptúnum.
Fannst sumum, að flestar skólanefndir hefðu litið sinnt því eftirliti með
högum óskilgetinna barna, sem þeim er ætlað í lögum nr. 46 frá 1921, og litlar
vera likur til, að þær mundu frekar sinna starfinu, þótt það vrði miklu víðtækara.
Meiri hlutinn leit þó svo á, að þar sem þetta starf yrði lítið i fámenni og
nóg þar áður af ýmsum nefndum, en aðalstarf skólanefnda skvlt þessu starfi
og aðhald nokkurt frá vfirbarnaverndarnefnd, þá væri ráðlegast, að minnsta
kosti fyrst um sinn, að liafa þá skipun, sem i 1. gr. segir um þetta atriði.
2. gr.
Norðmenn og Svíar ætla presti og einni eða tveimur konum sæti i samsvarandi nefnd hjá sér. Sviar bæta við kennara og fátækrafulltrúa, en Norðmenn lækni og lögfræðingi. Nefndarmenn eru 7 hjá Norðmönnum, en 5 eða
fleiri hjá Svíum. Hjá Dönum eru fvrrgreindir starfsmenn ekki sjálfkjörnir, en
er skylt að mæta á nefndarfundum þegar nefndin óskar, og henni skylt að
leita ráða þeirra í ýmsum málum.
Hreppsnefnd eða bæjarstjórn velur að sjálfsögðu þá, sem ekki eru sjálfkjörnir, þar sem ráðstafanir nefndarinnar geta valdið kostnaði fvrir bæjarsjóð eða hreppssjóð. (Sbr. þó 7. gr. 4. lið).
3. gr.
Starfið verður mest þar, sem fjölmenni er, og þykir því rétt, að nefndarmenn séu flestir i Revkjavik og allir kosnir, en þekking þeirra sé fjölhliða.
4. gr.

A meðan skólanefndum er ætluð barnavernd í öllum sveitum, fer bezt á
því að miða kjörtimahilið almennt við þær.
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5. gr.
Væntanlega má búast við, að ekki verði aðrir kosnir í þessar nefndir
en þeir, sem kunnugt er um, að áhuga eigi á velferð barna og uppeldismálum
—■ Sviar taka það atriði fram i sinum lögum — og að þeir skorist ekki undan
starfinu. Samt þótti öruggara, að þessi grein kæmi í veg fyrir, að engin nefnd
vrði kosin einhversstaðar af þvi að allir skoruðust undan kosningu. Þar eð
starfið verður langmest í Reykjavik, er sanngjarnt, að nefndarmenn þar fái
þóknun, og mætti vænta, að öðrum bæjarstjórnum væri ljúft að breyta eftir
því, ef starfið verður þar mikið og heilladrjúgt.
6. gr.
Þarf ekki skýringar.
..
7‘ gr’
1. Öll reynsla sannar, að börn, sem misst hafa umsjá föður eða móður
eða alast upp hjá vandalausum, mæta oft og einatt ýmsum erfiðleikum, sem
önnur börn komast fremur hjá, og því eðlilegt, að barnaverndarnefnd sé sérstaklega falið að gæta að högum þeirra. Eldri lagaákvæði í þá átt eru sérstaklega i lögum nr. 46 frá 2% 1921, 34. gr.
Einstæðar mæður með ungbörn eru margoft svo vinasnauðar og úrræðalausar, að góð barnaverndarnefnd hlýtur að taka málstað þeirra og hjálpa
þeim til að tryggja framtíð barnanna. 1 sænskum og dönskum lögum er ljósmæðrum og læknum gert að skvldu að tilkynna barnaverndamefnd fæðingu
óskilgetinna barna, svo hún geti komið móður og barni til hjálpar sem allra
fyrst.
2. Þegar barnahælum fjölgar, vex og nauðsvn á eftirliti með þeim. Það
er allra þjóða revnsla.
3. Þarf engrar skýringar.
4. Að sjálfsögðu ber nefndinni að leitast við að hafa góða samvinnu
bæði við foreldra barnanna og fátækrastjórn, og þá ekki sízt þegar um það er
að ræða, að koma barni fyrir utan heimilis þess. Ætti þessi grein og jafnframt
að tryggja það, að nefndin geti ekki gert bæjar- eða hreppssjóði neinn óþarfa
kostnað, er hún ráðstafar bömum, sem gefið er með af sveitarsjóði.
5. og 6. liður þarf engrar skýringar.
7. 1 lögum nr. 39 frá 1907 er gert ráð fvrir, að lögreglustjóri geti sett
eftirlitsmann með uppeldi barna, er brotið hafa liegningarlögin. Sú heimild
mun sjaldan notuð hérlendis, en erlendis þykir slík ráðstöfun gefast ágætlega,
bæði gagnvart „vandræða-börnum“ og „vandræða-heimilum“. Er sumstaðar
beinlínis ákvæði í lögum um, að konur annist þetta starf, þegar stúlkubörn
eða drengir yngri en 7 ára eiga hlut að máli.
I Svíþjóð er svo fvrirskipað í lögum frá
1917, að barnaverndarnefnd
velji hverju óskilgetnu barni eftirlitsmann (barnavárdsman), sem styðji móðurina til að ná rétti sínum gagnvart barnsföður og sé meðráðamaður bennar
í öllu þvi, er að uppeldi barnsins lýtur.
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8. Slíkt eftirlit, sem hcr ræðir uni, er nauðsynlcgt, jafnvel þótt sérstök
lög kæmu um vinnu barna, hvað þá á meðan þau vantar.
9. liður er nýmæli í löggjöf vorri, en erlendis er víða að því stefnt í
nýjustu lögum, að almenna lögreglu- og dómstólavaldið þurfi sem minnst að
skipta sér af lagabrotum barna, en þau afskipti falin barnaverndarnefndum að
meira eða minna leyti, eða alveg sérstökum „barnadómstólum“.
Þvkja þær ráðstafanir gefast vel, og sumstaðar ágætlega. I Osló t. d.
fækkaði glæpum barna um 80fX árin 1912—1921, og er það mjög þakkað starfi
barnaverndarnefnda, er þar hafa tekið við sakamálum barna að miklu leyti.
Þar sem þetta er nýmæli, þótti ekki rétt að fara lengra fyrst um sinn en það,
að nefndin mætti sjálf ráða, hvaða sakamál barna hún tekur til meðferðar.
Nefndinni er kunnugt um, að lögreglustjóri Reykjavíkur er því mjög meðmæltur, að þessi skipan sé gerð. En hann hefir mörg slík mál til meðferðar.
Að sjálfsögðu er gert ráð fyrir, að úrskurðir þeir, sem hér ræðir um,
séu í samræmi við gildandi ákvæði í lögum nr. 39 Jrá 1907 (um skilorðsbundna
hegningardóma). Þó er hér ekki ætlazt til, að nefndin þurfi að spvrja ráðuneytið um, hvort hún megi taka börn af heimilum foreldra þeirra.
10. Glæpamanna- og lauslætismyndir kvikmyndahúsa spilla sálarlifi
barna og koma þeim stundum beinlínis á lastabraut. Er því eðlilegt, að barnaverndarnefndum sé ætlað að vernda börnin í þessum efnum. — Að sjálfsögðu
ber þeim, sein kvikmyndir sýna, að gefa nefndinni eða fulltrúa hennar kost á
að sjá myndirnar á undan almenningi.
8. gr.
Virðist ekki þurfa skýringar.
9- gr.
Aðalhlutverk barnaverndarnefnda er að styðja að því, að börnum geti
liðið vel að öllu leyti í foreldrahúsum, eins og 7. gr. ber með sér, — og því er
ekki sagt í þessari grein, að nefndinni sé jafnan skylt, heldur heimilt að ráðstafa börnum annarsstaðar, þegar svo er sem þar er sagt.
Það er sem sé gert ráð fyrir, að nefndarmenn revni fyrst að hafa góð
áhrif á heimilin og börnin, áður en til ráðstafana keinur utan heimilis.
1. liður er í samræmi við 5. gr. laga nr. 39 frá 1907.
2. —5. liður eru í samræmi við vald fátækrastjórna nú samkvæmt 36.—37.
gr. fátækralaganna (lög nr. 43 frá 1927) og vald skólanefnda að þvi er óskilgetin börn snertir, sbr. 34. gr. laga nr. 46 frá 1921.
10. gr.
Reynslan sýnir, að meiri hluti „vandræðabarna“ kemur frá „vandræðaheimilum“, og þar er sjaldan um mikla ráðhlýðni eða gestrisni við góðar leiðbeiningar að ræða, — enda færu þá „vandræðin“ bráðlega. Svipað má og segja
um sum heimilin, sem 3. og 4. stafl. í 9. gr. ræðir um.
Fyrir því gera öll barnaverndarlög ráð fyrir, að stundum verði að taka
börn frá heimilum þeirra þvert ofan í vilja foreldranna og reynslan sú, að það
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komi lielzt til íramkvæmda gagnvart þeim heiniilum, sem börnum eru allra
óhollust; blindni og þverúð gagnvart öllum liollum ráðum haldast þar oft í
liendur.
*
Þetta eru heldur engin nýmæli í íslenzkum lögum að öðru leyti en því,
að barnaverndarnefnd sé vald fengið, sem ráðunevtið, valdsmaður og fátækrastjórn hafa nú. (Sbr. Iög nr. 39 frá 1907, 5. gr., lög nr. 46 27(i 1921, 33. og 34. gr.,
og lög nr. 43 frá 31/5 1927, 36. gr.).
Að sjálfsögðu verður ekki mikill meiri liluti nefndarinnar sammála um
að gera þá ráðstöfun fyrr en leiðbeiningar og aðvaranir hafa reynzt árangurslausar og velferð barnsins sú hætta búin, að rangt væri að fresta framkvæmdum.
Komið liefir fvrir hérlendis, að foreldri hefir sótt barn sitt aftur þvert
ofan í ráðstöfun ráðuneytis eða sveitarstjórnar og borið fvrir sig, að slíkt væri
hvergi beinlínis bannað i íslenzkum lögum. Þess vegna er það bannað siðast i
10- gr11. gr.
Gera má ráð fvrir, að verulegir gallar séu á hverju þvi barnaheimiii,
sem meiri liluti nefndar vill taka börn frá, þótt lögboðinn meiri hluti sé því
ekki meðmæltur, og þvi sanngjarnt, vegna barnanna, að vfirbarnaverndarnefnd
rannsaki og úrskurði málið.
12. gr.
Góðir lieimilisráðendur kjósa að losa heimili sín við fólk, sem spillir
því og velferð barna heimilisins, og gætu þá haft stuðning af þessari grein. En
þar sem kæruleysi ræður eða annaðhvort heimilisráðenda er sjálft i sökinni,
keinur þetta ákvæði sérstaklega til greina. Þess eru dæmi hérlendis, að t. d.
drykkfeldur heimilisfaðir gerspillir svo beimili sínu, að fátækrastjórn hefir
tekið börn lians brott þvert ofan i vilja móður þeirra, sem þó hafði engan kjark
til að kæra framferði húsbóndans. -- Væri hitt sanngjarnara, að hinum seka
væri komið á vinnuhæli, ef aðvörun kemur ekki að liðí
Þegar slík ráðstöfun er ekki gerð fyrr en eftir opinbera rannsókn, er
hún sízt strangari en þegar menn eru sviptir lögræði fvrir t. d. evðslusemi.
(Sbr. lög nr. 60 frá 1917, 5. gr.).
13. gr.
Slíkt aðhald þvkir sjálfsagt í öllum barnaverndarlögum.
14. gr.
Uppeldisfræðingar eru sammála um, að jafnan sé ástæða til sérstakrar
athugunar á sálarlífi þeirra barna, sem hér ræðir um, og þegar barnahælum
fjölgar, má búast við, að sú athugun geti farið fram í einhverju þeirra.15 *
15. gr.
Xefndin hefir ekki talið hlutverk sitt að gera tillögur um breytingar á
fjármálum fátækralaganna, og tekur því hér upp hliðstæð ákvæði í 37. gr.
þeirra laga.
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Hitt er annað mál, að aðrar þjóðir ætlast til, að ríkissjóður beri verulegan hluta af kostnaði af þeim barnaheimilum, seni barnaverndarnefndir nota.
16. gr.

Hérlend reynsla sannar, að oft er mjög erfitt að sanna illa meðferð á
börnum, þótt inargir skrafi um hana í sinn hóp.
17. gr.
Virðist ekki þurfa skýringa.
18- gr.
Samvinnan er sjálfsögð, en mjög eru skoðanir skiptar, að þvi er aðkomin svör sýna, um hvort ráðlegt sé að treysta því, að sveitaheimili geti til
lengdar verið uppeldishæli fvrir kaupstaðabörn.
19- gr.
Þarf ekki skýringar.

II. KAFLI.
20. gr.
Þessi nefnd þarf að hafa margbrevtta revnslu og þekkingu.
21. 22. gr.
Þar sem búast má við, að flest mál, sem þessi nefnd þarf að sinna, komi
úr Reykjavik eða nágrenni hennar, og forðast ber kostnað við mikil ferðalög,
er eðlilegast, að nefndarmenn séu þar búsettir, en eigi fulltrúa i fjarlægum
héruðum til eftirlits með hinum nefndunum og rannsóknar á málum, sem þaðan koina.
23.-24. gr.
Virðast ekki þurfa skýringar.
25. gr.
Reynslan verður að skera úr, hvað starf nefndarinnar verður mikið, og
því erfitt að ákveða nokkuð í lögum um, hvaða þóknun henni ber.
26. gr.
Breytingar á eldri lögum, sem hér er bent til, eru aðallega þessar:
1. Barnaverndarnefnd má, er hún óskar, rannsaka og úrskurða sakamál barna.
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2. Hún dæmir um, en ekki ráðunevtið, valdsmaður né fátækrastjórn,
livaða heimili séu óhæf börnum.
3. Hún annast þá barnavernd, sem fátækrastjórn og skólanefndir kaupstaða hafa nú að eldri lögum“.
Reykjavik. 8. marz 1932.
Aðalbjörg Sigurðardóttir, Ásmundur Guðmundsson, Helgi Hjörvar,
Jónina Jónatansdóttir, Margrét Jónsdóttir, Sigurbjörn Á. Gíslason.

Fylgiskjal.

T AFL A
tekin saman eftir bókum lögreglunnar í Reykjavík, er sýnir tölu og aldur
þeirra, er hafa sætt kæru fyrir þjófnað, þjófnaðarhilmingu og rán á timabilinu
frá 1. janúar 1920 til 2. desember 1930.
Aldnr kærðra

1920

Yngri en 10 ára
10—15 ára .. 5
15—18 ára .. 5
Eldri en 18 ára 24
—
Alls .............. 34
99

1921

1
5
5
26
—
37

1922

4
26
8
22
—
60

1923
»9

11
15
20
—
46

1924

1925

1926

2
15
2
22
—
41

1
10
7
17
—
35

7
7
9
40
—
63

1927

1928

1929

1930
1

99

99

99

18
3
22
—
43

6
9
19
—
34

11
8
20
—
39

21
99

14
—
36

Alls

16
135
71
246
—
468

Lögreglustjórinn í Revkjavík, 2. des. 1930.
Hermann Jónasson.

Nd.

157. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 47, 15. júní 1926, uin verðtoll.
Flutningsm.: Pétur Ottesen, Rjarni Ásgeirsson.
1. gr.
Stimplaðar skulu samkv. A-flokki 1. gr. laganna, sbr. lög nr. 5, 3. april
1928, eftirtaldar vörur: Egg og eggjaduft. Niðursoðin mjólk, mjólkurduft.
Prjónagarn, úr hverju efni sem er.
I stað orðanna: „Garn aljskonar“ i B-flokki sömu greinar skal koma:
Garn, annað en það, sem verðtollur er á samkv. A-flokki.
Orðin í B-flokki: „Grænmeti nýtt“ og „Niðursoðin mjólk“ skulu falla burt.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Bannaður er nú innflutningur á ýmsum framleiðsluvörum landsmanna,
svo sem fiski og fiskmeti allskonar, kjöti og kjötmeti og mjólkurafurðum, svo
sem ostum og smjöri, enda þarflaust með öllu að flytja slikar vörur til landsins. L’m vörutegundir þær, sem hér er gert ráð fyrir að leggja á verðtoll, er það
að segja, að í þeim efnum geta landsmenn nú orðið verið sjálfum sér nógir að
langsamlega mestu leyti, og vantar ekki nema herzlumuninn, að svo sé að öllu.
íslenzk ull er nú að heita má verðlaus og óseljanleg á erlendum markaði,
en miklar framfarir orðnar í landinu á öllum sviðum klæðagerðar, bæði í spuna
og vefnaði. Má í því sambandi benda á, að verksmiðjur liér eru farnar að framleiða prjónles, sem að efni og gæðum tekur langt fram samskonar vörum erlendum, sem keyptar eru til landsins fyrir mörg liundruð þús. króna árlega. En
á prjónagarni er nú enginn verðtollur.
Eigi þarf að lýsa því, að framleiðsla mjólkur í landinu er landsmönnum
nægta nóg. Er nú um það bil að taka til starfa mjólkurniðursuðuverksmiðja í
Borgarfirði, sniðin eftir fullkomnum fyrirmvndum erlendum, og til hennar fenginn þrautrevndur sérfræðingur í þeirri grein. Verksmiðja þessi getur þegar fullnægt þörfum vorurn í þessu efni, og getum vér þvi með öllu sparað það mikla
fé, sem árlega fer út úr landinu fyrir niðursoðna mjólk.
Alifuglarækt og eggjaframleiðsla hefir aukizt mjög liin síðari ár, hefir
tvöfaldazt á siðustu 6 árum og er nú mjótt á munum, að séð sé fvrir þörfum
vorum.
Græmnetisrækt er þegar komin á allgóðan rekspöl hér á landi, og þykir
rétt að hlynna að þeirri viðleitni með því að nokkur verðtollur sé lagður á innflutt grænmeti, og er því lagt til að fella það niður úr undantekningarákvæðum laganna og láta það þar með koma undir almenna verðtollsflokkinn.
Frumvarp þetta miðar að því að efla sjálfstæði íslenzkra atvinnuvega og
bæta afkomu landsmanna.

Nd.

158. Nefndarálit

um frumvarp til laga um próf leikfimi- og iþróttakennara (þskj. 18).
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefir orðið ásátt um að mæla með frumvarpinu að efni til
og telur, að full þðrf sé á, að meira eftirlit verði sett um íþrótta- og leikfimikennslu i landinu og henni meiri sómi sýndur en verið hefir. Hinsvegar vill
nefndin breyta allverulega orðalagi og formi frumvarpsins. Pá telur hún og
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rétt, að þeir, sem próf tækju erlendis eða heima í einstökum greinum hins
áskilda náms, gætu fengið prófgögn sin metin gild án þess að ganga undir
próf aftur, ef kröfum þeim, sem gerðar verða, er fullnægt áður. Samkvæmt
framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
I stað 2. gr. komi 2 greinar, 2. og 3. gr., er orðist svo:
a. (2. gr.).
Kennslumálaráðuneytið setur reglur um leikfimi- og íþróttakennslu,
þar sem höfð er full hliðsjón af mismunandi aðstöðu hinna ýmsu skóla
og kröfum þeim, sem til þeirra eru gerðar.
b. (3. gr.).
Prófnefnd 3 manna, og skipar kennslumálaráðherra einn, fræðslumálastjóri annan og íþróttasamband Islands hinn þriðja, dæmir um kunnáttu þeirra manna, sem vilja starfa sem iþrótta- eða leikfimikennarar
samkvæmt 1. gr. Leggur nefndin úrskurð á, hvort þeir skuli ganga undir
próf að öllu leyti eða í einstökum greinum, eða hvort áður fengin prófgögn séu fullnægjandi. Prófnefndin skal skipuð til 3 ára í senn, og fær
hún þóknun eftir sömu reglum sem prófdómendur við rikisskólana. Rétt
er prófnefnd að kveðja sér til aðstoðar, er henni þykir þess þörf, tvo sérfróða menn, og hafa þeir þá atkvæðisrétt sem hinir reglulegu nefndarmenn.
Alþingi, 11. marz 1932.
Sveinbjörn Högnason,
Guðbr. lsberg.
Einar Arnórsson.
form. og frsm.
' fundaskrifari.
Bernh. Stefánsson.
H. Stefánsson.

Ed.

159.

Frumvarp

til framfærslulaga.
Flulningsm.: Jón Baldvinsson.
I. KAFLI.
Um framfærslnskyldu.
1. gr.
Framfærslustyrk skal veita hverjum þeim manní, er sökum fátæktar,
vanheilsu, atvinnuskorts eða af öðrum orsökuin getur eigi aflað sér þess, er
sjálfur hann og skyldulið hans má eigi án vera til lífsframfærslu, og telst þar
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til læknishjálp og aðhjúkrun i veikindum, enda verði eigi bætt úr þörf hans
á annan hátt.
Framfærslustyrkur skal vera svo niikill, sem nauðsyn krefur, að dómi
sveitarstjórnar, og honum haga svo sem hún telur rétt vera, þó með þeim takmörkunum, er síðar segir. Framfærslustvrk skal endurgjalda eftir því, sem ákveðið er í lögum þessum, af frainfærsluþurfa sjálfum eða framfærslumanni
(2.-19. gr.). ‘
Sá, er framfærslustyrk þiggur, er háður valdi sveitarstjórnar svo sem
lög þessi mæla fyrir um.
2. gr.
Skylt er hjónum að framfæra hvort annað, meðan hjónabandi þeirra er
eigi slitið að lögum.
3. gr.
Skylt er foreldrum í félagi og hvoru fvrir sig að framfæra og uppala
börn sín þangað til þau eru 16 ára.
4. gr.
Nú gengur maður að eiga konu þá, er átt hefir áður með öðrum manni
barn eða börn, og er honum þá skylt að framfæra og ala upp til fullnaðs 16
ára aldurs það eða þau börn hennar, enda fylgi þau lienni, og helzt sú skylda
hans, þótt konan deyi, en liverfur ef hjónabandinu er slitið að lögum af öðrum
orsökum. Framfærsluskvlda föður slíkra barna er eins fvrir það söm og áður
en konan giftist þessum manni sínum.
Sömu skyldu að sínu leyti hefir og kona við börn eiginmanns sins, þau
er hann hefir átt, áður en hún giftist lionum, með annari konu. Framfærsluskylda móður þeirra barna er einnig hin sama og áður en maðurinn kvæntist
aftur.
5. gr.
Skylt er kjörforeldri að ala upp og framfæra kjörbarn sitt sem eigið
barn, og verður eigi krafizt framfæris og uppeldis af sönnum foreldrum barnsins, nema kjörforeldrin þrjóti.
.
6. gr.
Börn skulu, svo sem þau eru fær um, ala önn fyrir foreldrum sínum, og
mega ekki foreldrar verða framfærsluþurfar, meðan þau eiga þau börn á lifi,
sem eru þess umkomin að annast þau. A sama hátt skulu foreldrar ala önn
fyrir börnum sínum 16 ára og eldri.
7. gr.
Framfærslumaður á rétt á að taka framfærsluþurfa frændur sína, þá
er honum er skvlt fram að færa, heim til sín og ala þar önn fvrir þeim, ef hann
fer vel með þá. Móðir óskilgetins barns hefir jafnan rétt og foreldri skilgetins
barns til að hafa barn sitt hjá sér eða ráða verustað þess.
Ef framfærsluþurfi er giftur og framfærslumaður eigi skyldur að fram-
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færa hitt lijóna, þá skal framfærslumanni skvlt að greiða meðlagið af hendi,
nema hann kjósi heldur að taka bæði hjónin á heimili sitt. Nú á þurfamaður
tvo eða fleiri jafnnána framfærslumenn, er eigi kemur saman um, hver þeirra
skuli taka hann heim til sín og hver gjalda meðlag, og skal þá vfirvald, þar er
þurfalingur á lögheimili eða er staddur, skera úr.
8. gr.
Um réttindi og skyldur sveitarstjórna út af framfærslu hjóna og skilgetinna barna og óskilgetinna fer eftir sifjalögum, að því leyti sem lög þessi ná
ekki til.
9- gr.
Nú sýkist hjú manns eða slasast af ótilhlýðilegri breytni þess sjálfs, og
kostar það sjálft lækning sína og geldur húsbónda fyrir fæði og hjúkrun, meðan
það er sjúkt og er á hans vegum.
10. gr.
Ef hjú sýkist eða slasast, og er um að kenna ótilhlýðilegri breytni húsbónda þess, hvort heldur af því að hann hefir skipað hjúinu þau verk, er hann
mátti sjá, að því voru um megn, eða og óvanalegan starfa þann, er einhverjum
sérstökum háska er bundinn, eða af hverri annari orsök, er húsbónda verður
gefin sök á, þá skal hann kosta lækning hjúsins.
11- gr.
Nú sýkist hjú eða slasast, og er hvorki um að kenna ótilhlýðilegri breytni
þess sjálfs eða húsbónda þess, og greiðir það þá sjálft kostnað þann, er leiðir
af lækning þess og sérstakri hjúkrun, en húsbónda þess er skylt að fæða það
ókeypis — einnig þótt fæðið verði að vera sérstakt sjúkrafæði — í allt að 3 mánuði þritugnætta, þó ekki lengur en út vistráðningartímann.
Ef hjú sýkist eða slasast í fjarlægð frá heimili sínu án þess sjálfu því eða
húsbónda þess verði um kennt, og verður að liggja sjúkt utan heimilis síns, þá
skal húsbóndi þess greiða legukostnað fvrir það í allt að 3 mánuði þritugnætta,
þó ekki lengur en út vistráðningartimann og ekki vfir 5 kr. um hvem sólarhring.
Sama er og þegar hjúi er komið burt af heimili sínu til lækninga eftir
læknisráði, hvort heldur i sjúkrahús eða annað, enda sé hvoiki þvi né húsbónda
þess um leguna að kenna.
. . ,
12. .
Samningur milli húsbónda og hjús um það, að vistinni skuli lokið þegar
er hjúið verður sjúkt, skal ógildur, og fari sjúkt hjú úr vist, annaðhvort af þvi
að vistráðin hafa verið bundin slikum skilmála eða af því, að svo hefir verið
um samið eftir að það varð sjúkt, þá losast húsbóndinn eigi fyrir það við skyldu
sína til framfærslu á hjúinu eftir lögum þessum, hvorki gagnvart hjúinu sjálfu
né framfærslumanni þess.
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Leggist hjú sjúkt, má eigi flvtja það hurt, enda þótt vistartímínn sé á
enda, nema læknir eða sóknarprestur eða tveir aðrir skilríkir menn lýsi vfir þvi
áliti, að hjúinu sé ekkert mein þar af búið, né öðrum, ef sýkin er sóttnæm. Nú
flytur húsbóndi samt hjúið burtu, og skal hann þá standast allan kostnað af
hjúkrun og lækningu sjúklingsins.
14. gr.
Þegar.hjú, sem sýkist eða slasast i vistinni, á eftir ákvæðum þessara laga
að greiða sjálft lækningarkostnað og hjúkrunar, en hefir ekki efni á því, skal
þann kostnað endurgjalda húsbóndanum, ef hann krefst þess, af dvalarsveitinni.
Deyi hjú í vist, skal húsbóndi annast greftrun þess, ef erfingjar gera það
eigi, gegn endurgjaldi af sveitarsjóði, ef með þarf.
15. gr.
Um framfærsluskvldu útgerðarmanns gagnvart skipverjum fer eftir
siglingalögum.
Framfærslumaður skipverja eða framfærslusveit eiga sömu framfærslukröfu á hendur útgerðarmanni og skipverji, ef hann nevtir ekki réttar síns.
16. gr.
Ef iðnaðarnemi, er býr lijá lærimeistara sínum, sýkist, þá er lærimeistari hans skvldur að sjá honum fyrir aðhjúkrun og lækningu á sinn kostnað,
þangað til námstimanum er lokið eftir samningnum, eða samningnum er slitið
af öðrum löglegum ástæðum, þó eigi lengur en 6 mánuði. Sé sjúklingurinn talinn ólæknandi, eða nemandi hefir beðið það tjón á heilsu sinni, er talsvert kveður að og ætla má að verði langvinnt, skal lærimeistaranum þar að auki vera
heimilt að segja lausum námssamningnum 3 mánuðum eftir að nemandi varð
fyrir því, og er hann upp frá því undanþeginn þeirri skvldu að annast hjúkrun
og lækning nemanda.
Nú hefir svo verið um samið, að náminu skuli hætta, ef nemandi sýkist,
eða svo verður um samið siðar, er nemandi verður sjúkur, að náminu skuli lokið, og losast lærimeistari ekki fvrir það frá hinum áðurgreindu skvldum sínum
gagnvart sveitarsjóði, er leggja verður með nemanda.
Að öðru levti skulu ákvæðin i 9., 10. og 13. gr. laga þessara ná til nemenda, er eiga heima hjá lærimeistaranum, og skulu þar að auki ákvæðin í 10.
gr. og ofangreind fvrirmæli um rétt lærimeistarans til þess að segja samningnum slitið, ef nemandi verður sjúkur, eiga við eins fvrir það, þótt hann sé eigi
til heimilis hjá lærimeistaranum.17
17. gr.
Nú fullnægir framfærslumaður eigi framfærsluskvldu sinni, eða hann
fer illa með framfærsluþurfa sinn eða ómaga, og er þá dvalarsveitinni skylt að
annast framfærslu framfærsluþurfans eða ómagans, gegn endurgjaldi frá fram-
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færslumanni, svo frcmi að sveitarstjórnin álítur, að hann sé fær uni að greiða
meðlagið. Alit þetta má leggja unriir lirskurð yfirvalds, en urskurði þeim
iná skjóta til atvinnumálaráðlierra.
Akvæði þessarar greinar á ekki við um framfærslu hjóna i milli, barna
yngri en 16 ára, né helriur um framfærslu þá, cr getur um í 9.—16. gr.
18. gr.
Með þeim takmörkunum, sem leiðir af ákvæðum næstu greinar á undan,
ákveður vfirvahb þar cr framfærslumaður á heima, eða dvelur, ef hann hefir
livergi fast aðsetur, meðlag barna með forelrirum, forelrira með börnum, stjúpbörnum (4. gr.) eða kjörbörnum (5. gr.), hjóna hvors með öðru, og upphæð
barnsfararkostnaðar (8. gr.).
19- gr.
Nú er meðlagsúrskurður (18. gr.) löglega birtur og meðlag eða barnsfararkostnaður eigi greitt í tæka tíð, og er þá rétt að taka fúlguna lögtaki samkvæmt lögum 16. riesember 1885 um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms
eða sáttar.
Ef ekki næst á þann liátt fúlga sú, er framfærslumaður á að greiða með
skilgetnu barni sínu vngra en 16 ára, er ekki fvlgir honum (27. gr.), eða stjúpbarni sinu á sama aldri (4. gr.), þá skal um greiðslu fúlgunnar fara sem segir
í lögum um greiðslu meðlags af hálfu barnsföður með óskilgetnu barni sínu,
að því er við verður komið, ef aðrir lögskvldir framfærslumenn barnsómagans
eru þess eigi megnugir að framfæra hann án sveitarstvrks, eða ómaginn eigi á
annan hátt kemst af án sveitarstyrks.

II. KAFLI.
Um framfserslurétt.
20. gr.
Ríkið allt cr sameiginlegt framfærslufélag, og á hver sá, sem hefir isr
lenzkan rikisborgararétt, framfærslurétt í dvalarsveit sinni.
21. gr.
Danskir ríkisborgarar, heimilisfastir hér á landi, eiga sama framfærslurétt sem íslenzkir ríkisborgarar meðan þcir dvelja hér.
Aðrir utanríkismenn eignast framfærslurétt liér á landi, þegar þeir fá
islenzkan ríkisborgararétt.
.
22 gr> ,
.
.
Maður, sem hefir öðlazt framfærslurétt á íslandi, missir hann, þá er
hann verður borgari i öðru riki, að svo miklu leyti og á meðan bann að lögum
getur cigi notið þeirra réttinda, scm hunriin eru við ríkisborgararétt. En öðlist
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liann aftur ríkisborgararétt, þá á hann framfærslu í þeirri sveit, er hann kvs að
dvelja i.
Nú verður maður, sem eigi á heimtingu á framfærslurétti hér á landi,
þurfandi framfærslustyrks hér, og honum verður eigi visað til framfærslu í útlöndum, og skal honum þá styrk veita i dvalarsveit hans.
Nú er þess krafizt frá útlöndum, að tekið verði hér við framfærslu íslenzks ríkisborgara, og ráðherra álítur, að ekki verði komizt hjá þvi að veita
manni þeim viðtöku, og er þá rétt, að ráðherra vísi honum, með fjölskyldu, ef
nokkur er, til framfærslu á þá sveit, er hann til þess kýs.
III. KAFLI.
Um það, hvernig haga skuli styrkveitingu.
.
23. gr*
Framfærslustyrk skal veita á þann hátt, að gætt sé, svo sem verða má,
hvorstveggja i einu, hagsmuna almennings og þarfa og velferðar þurfalingsins.
24. gr.
Ekki má halda undirboð á framfærslu þurfalings.
25. gr.

Framfærsluþurfum skal veita styrk á þann liátt, að styrkurinn sé lagður
þeim á heimili þeirra, eða þeim komið fvrir á góðum heimilum, þar sem vel fer
um þá, þeir látnir fara í sjúkrahús, ef læknir álítur þess þörf, eða þeim loks
komið fvrir á framfærslu- eða atvinnustofnun, sem er undir umsjón lögreglustjóra og ráðherra hefir sett reglur fvrir.
26. gr.

Nú geta foreldrar ekki staðið straum af börnum sinum yngri en 16 ára,
og má þá fátækrastjórnin taka þau frá foreldrum þeirra og koma fyrir á góðum heimilum hjá siðsömum og ráðdeildarsömum húsbændum. Þó þarf fátækrastjórn léyfi foreldra til þess að taka börnin frá þeim, nema heimilislif foreldranna megi teljast siðspillandi fyrir börnin eða þar fari illa um þau.
Engu siður skal kosta kapps um að velja góð heimili handa munaðarlausum sveitarbömum.
Ekki má fátækrastjórn skilja hjón samvistum nema með leyfi þeirra.
27. gr.

Ef foreldrar, sem eigi þiggja framfærslustyrk, veita eigi börnum sinum,
er hjá þeim eru, sómasamlegt uppeldi, eða fara illa með þau, þá skal fátækrastjórnin koma börnunum burtu þaðan á góð heimili, þar sem þau fá góðan aðbúnað og hæfilega fræðslu og venjast algengri vinnu, og skal meðgjöf með þeim
þangað talin framfærslustvrkur, veittur foreldrum barnanna, nema hún sé
þegar i stað endurgoldin.
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•
28. gr.
Sóknarprestar og kennarar skulu lita eftir því, að fvrirmælum í 26. og 27.
gr. sé fylgt, og yfir höfuð, að vel sé farið með börn þau, er ræðir um, svo og alla
aðra framfærsluþurfa í sóknum þeirra, sem og börn framfærsluþurfa, er upp
eru alin hjá foreldrum sínuin. Ef presti eða kennara þykir einhversstaðar vera
misbrestur á þessu, og geta eigi með umvöndun komið lögun á það, ber þeim
að kæra mál það fyrir lögreglustjóra, er halda á fátækrastjórninni til að gæta
skyldu sinnar.
Innansveitarmenn hafa einnig rétt til að kæra yfir vanrækslu i þessu efni,
og er lögreglustjóra skvlt að rannsaka kærur þær. Skulu slík mál sæta meðferð
almennra lögreglumála.
29. gr.

Fátækrastjórn skal gera sér allt far um að stuðla að því, að börn, sem
eru undir umsjá hennar, séu þannig uppalin, að þau geti séð fvrir sér sjálf, þá
er þau eru af ómagaaldri.
30. gr.
Vinnandi mönnum ósjúkum, er leita stvrks vegna þess að að þeim þrengir um stund, skal hreppsnefnd eða bæjarstjórn visa á atvinnu, ef fæst; en ella,
ef þess er kostur, útvega stvrkþega vinnu við framkvæmdir hjá bæjar- eða
sveitarfélagi. Kaupgjald við slika vinnu skal eigi vera lægra en kauptaxti verklýðsfélaga segir fyrir um.
IV. KAFLI.
Vm endurgreiðslu framfærslustyrks.
31. gr.
Sá, sem þegið hefir framfærslustyrk, er skyldur að endurborga hann
sveitinni, sem aðra skuld, nema um styrk sé að ræða, sem eigi er afturkræfur
eftir þessum lögum.
•
Framfærslustyrkur, sem veittur er til framfærslu og uppeldis barns innan 16 ára, telst til skuldar foreldrum barnsins i félagi, ef þau eru gift og bæði á
lífi, en þvi foreldri, sem er á lifi, ef annað er dáið, og þvi foreldri, sem það er
hjá, eða síðast var hjá, eða er á vegum þess, ef hjónabandi foreldranna er slitið
að lögum.
32. gr.
Ekki á sveitarstjórn rétt á að krefjast nokkurs endurgjalds á stvrk, veittum af sveitarfé til að greiða:
a. Gjald fyrir nauðsynlegar bækur og kennsluáhöld handa börnum undir 14
ára aldri, og
h. Greftrunarkostnað þurfamanna, að þvi leyti sem eftirlátnar eignir þeirra
lirökkva ekki til.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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33. gr.
Skylt cr sveitarstjórn, er liún veitir styrk úr sveitarsióði, að kveða svu á
innan 3 mánaða, að styrkurinn skuli ekki afturkræfur af stvrkþega, ef hún telur
það sanngjarnt vegna ástæðna þiggjanda. Áður veittan stvrk er sveitarstjórn
heimilt að gefa eftir hvenær sem er.
Styrkur, sem veittur er styrkþega, sem er fullra 60 ára að aldri, telst ekki
sem framfærslustyrkur.
Styrkur, sem veittur er vegna ómegðar þiggjanda, og styrkþegi á minnst
4 heimilisföst börn framfærsluskyld, ef karlmaður á í hlut, en minnst 2 börn,
ef kona á i hlut, telst ekki sem framfærslustyrkur.
•
Stvrkur, sem veittur er vegna slysa eða heilsuleysis þiggjanda, og styrkþegi saunar með vottorði læknis, að hann hafi þess vegna verið ófær til vinnu
minnst 3 mánuði í senn, telst ekki sem framfærslustyrkur.
34. gr.
Nú hafa hjón komizt i sveitarskuld i félagi, eða annað þeirra, meðan þau
voru í hjónabandi, og skal þeim þá skylt að endurhorga liana háðum fyrir annað
og öðru fyrir bæði; þó skal, ef annað þeirra deyr og ekki er fé til að greiða
skuldina, eigi hvíla á því eftirlifanda meira en lielmingur sveitarskuldar þeirrar,
sem þau voru þá í, og ekkert á ekkju, ef hún hefir skvlduómaga.
35. gr.
Þegar þeginn framfærslustvrkur er færður inn i sveitarbókina og meiri
hluti hreppsnefndar og styrkþegi hafa skrifað undir innfærsluna, að hún sé rétt
tilfærð, er bókin sönnun fyrir skuldinni. Sveitarstjórn getur heiðzt lögtaks á
skuldum eftir fyrirmælum laga 16. des. 1885 um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar.
Lögtaksbeiðni er gild, þótt síðar komi fram en fyrir er mælt í 2. gr. hinna
nefndu laga.
36. gr.
Sveitarstjórn getur látið fógeta eða hreppstjóra skrifa upp alla fjármuni
þess, er skuldar sv’eitinni fyrir þeginn framfærslustyrk. Ef þinglýst er tilhlýðilega
eftirriti af uppskriftargerðinni ásamt útdrætti úr sveitarbók, að því er styrkinn
snertir, leggst veðband á hina uppskrifuðu muni skuldinni til trvggingar.
Heimilt er sveitarstjórn að fara með fjárkröfur framfærsluþurfa á hendur
öðrum mönnum, án þess samþykki hans komi til.
Verkfæri eða búsmunir, sem sveitarstjórn fær framfærsluþurfa í hendur,
eru eftir sem áður eign sveitarinnar.
37. gr'
.
.
Sannist það fyrir ráðherra, að sá, er þiggur eða þegið hefir framfærslustyrk, sem enn er eigi endurgoldinn eða gefinn eftir, fari ráðlauslega með efni
þau, er hann hefir undir höndum, skal ráðlierra, eftir heiðni sveitarstjórnar
og tillögum Iögreglustjóra, svipta liann fjárráðum nieð úrskurði og setja hon-
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um fjárráðamann. Fjárráðamaður skal þegar í stað sjá um, að úrskurður þessi
verði birtur á varnarþingi þess, sem fjárráðunum er sviptur.
Sannist það með vottorði frá sveitarstjórninní, að framfærslustyrkurinn
sé endurgoldinn, skal ráðherra nema úrskurðinn úr gildi, ef sá beiðist, er fjárráðum er sviptur.
Fyrir þinglýsingar þær og aflvsingar, er koma fyrir samkvæmt þessari
grein og næstu grein á undan, skal ekkert gjald greiða.
38. gr.
Sá, sem þiggur framfærslustyrk og er þó vinnufær, er skvldur að fara i
viðunanlega vist og vinna hverja venjulega vinnu, sem greidd er með venjulegu
kaupgjaldi, sem sveitarstjórnin ákveður og honum er ekki um megn, meðan hann
er ekki fær um án sveitarstyrks að framflevta sér og þeim, er hann á fram að
færa að lögum. Akvæði sveitarstjórnar er hann skyldur til að lilýða fyrst um
sinn, enda þótt hann vilji ekki kannast við, að vist sú eða vinna sé viðunanleg,
er honum var boðin, en málið getur hann jafnframt kært fyrir lögreglustjóra,
er sker úr því, eftir að hafa leitað álits tveggja óvilhallra manna og verklýðsfélags á staðnum, ef slikt er til.
A sama hátt getur framfærslusveit barnsföður látið hann vinna af sér
barnsfúlgu þá, er hún hefir orðið að borga, hafi hann ekki fyrir konu og börnum að sjá, eða látið hann afplána fúlguna i fangelsi við venjulegt fangaviðurværi og við skylduvinnu, og ákveður hlutaðeigandi lögreglustjóri með úrskurði,
hve lengi fangelsisvistin skuli standa, þó svo, að í stað hverra 200 kr. komi aldrei
meira en 20 daga fangelsi.
Arður af vinnu fangans fellur til framfærslusveitar, enda greiði hún
kostnað allan af fangelsisvistinni.
Nú hefir framfærslusveit ekki fengið ineðlag greitt fyrir þá sök, að
ókunnugt hefir verið um dvalarstað greiðanda eða hann hefir komizt undan
lagaaðförum, og er þá þeirri sveit, sem ekki hefir fengið stvrk sinn endurgoldinn, heimilt, er greiðandi kemur siðar fram, að ganga að honum að lögum
að því er meðlagið snertir.
39. gr.
Nú óhlýðnast þurfamaður skipun sveitarstjórnar, þeirri er getur um í
næstu grein hér á undan, og má þá kæra hann um það fyrir lögreglustjóra, er
heldur honum til hlýðni, ef þörf gerist, með sektum eða fangelsi, eftir málavöxtum.
Með mál út af brotum gegn þessari grein skal fara sem almenn lögreglumál.
40. gr.
Nú vill maður flytja af landi burt, en liefir vandamenn. sem ekki eru
sjálfbjarga og honum her fram að færa að lögum, og skal hann þá, áður en
hann hyrjar ferð sína, ef sveitarstjórnin í framfærsluhreppi þeirra eða harnsmóðir heimtar, skyldur að setja viðunanlega tryggingu fvrir því, að vandamenn
lians, er eftir verða, verði eigi sveitarfélaginu til þvngsla að minnsta kosti um
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næstu 3 ár, ílema veikindi eða önnur ófvrirsjáanleg' óhöpp valdi. enda banni
lögreglustjóri utanförina, nema þessum skilyrðum sé fullnægt.

.
. 41' gr'
Nú sýnir framfærsluþurfi mikla óhlýðni eða þrjózku við sveitarstjórn, eða
hann sökum leti, drykkjuskapar, illinda eða óknytta eykur sveit sinni sýnileg
þyngsli, og má þá sveitarstjórnin láta setja hann í fangelsi við venjulegt fangaviðurværi í allt að 3 mánuðum, þó því aðeins, að lögreglustjóri veiti samþykki
sitt til þess í hvert sinn, eða setja hann í nauðungarvinnu, með samþykki lögreglustjóra og eftir reglum, er ráðherra þar um setur.
Kostnaður við fangelsisvist eftir grein þessari greiðist af sveitarsjóði.

V. KAFLI.
Um styrkveitingar og niðurjöfnun fátækrakostnaðar.
42. gr.
Nú þarfnast maður framfærslustvrks, og skal hann þá veittur honum af
dvalarsveit.
43. gr.
I lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en 1. marz næsta ár, sendir sveitarstjórn til atvinnumálaráðunevtisins yfirlit vfir framfærslukostnað þann, sem
hún hefir haft á árinu, sannað með nægum skilríkjum. Atvinnumálaráðuneytið
jafnar síðan niður samanlögðum fátækrakostnaði allra sveita landsins á hverja
sveit, að hálfu eftir samanlögðu skattmati fasteigna í sveitinni, í samanburði við
samanlagt skattmat allra fasteigna í landinu, að hálfu eftir samanlagðri fjárhæð skuldlausra eigna og tekna af eign og atvinnu i sveitinni, í samanburði við
samanlagðar tilsvarandi fjárhæðir á öllu landinu. Atvinnumálaráðuneytið innheimtir síðan eftirstöðvar fátækrakostnaðar hjá þeim sveitum, sem greitl hafa
minna en þeim ber samkv. þessari niðurjöfnun, og endurgreiðir þeim sveitum
mismuninn, sem hafa greitt of mikið. Skal þeim innheimtum og endurgreiðslum lokið fyrir 1. júli vegna undanfarandi árs.
í yíirliti yfir framfærslukostnað er sveitarstjórn heimilt að telja með fátækrakostnaði fé það, sem varið hefir verið til atvinnubóta í bæjar- eða sveitarfélaginu, svo og stvrki til sjúkrasamlaga og til annarar trvggingarstarfsemi,
sem ætla má að létti beinan framfærslukostnað.
Atvinnumálaráðunevtið hefir úrskurðarvald um sérstaka reikninga vfir
veittan framfærslustyrk og um reikninga sveitarfélaga yfir framfærslukostnað
i heild sinni.
Við niðurjöfnun fátækrakostnaðar skal fara eftir gildandi fasteignamati
og tekju- og eignarframtali ársins á undan.
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44. gr.
Aður en styrkþurfa sé veittur frainfærslustyrkur, skal — nema styrksþörfin sé svo brýn, að til þess fáist ekki svigrúm, en þá svo fljótt sem unnt er —
sveitarstjórnin í dvalarsveitinni láta sýslumann eða hreppstjóra vfirhevra styrkþurfa með vottum, til þess að fá skýrslu um þessi atriði:
1. Nafn, fæðingarstað og aldur styrkþurfa. Sé liann giftur, skal skýra frá því.
hvar og hvenær hann hafi gifzt.
2. Æfiferil hans eftir 16 ára aldur.
3. Hvort og hvenær hann hafi þegið framfærslustvrk, og hvort stvrkurinn sé
endurgoldinn.
4. Heimilisástæður lians og hag yfirleitt og hvers vegna hann sé þurfandi orðinn.
Sé skýrslan gefin fyrir lögreglustjóra, skal hún tekin i rétti. Taki hreppstjóri skýrsluna, skal hún rituð á eyðublað, er ráðherra semur, gefin undir eiðstilboð, undirrituð af hreppstjóra, tveim vitundarvottum og styrkþurfa sjálfum.
Nú verða lijón þurfandi fyrir sig og'börn sín, og gefur þá maðurinn liina umræddu skýrslu, ef hann er viðstaddur eða til lians næst án of mikillar tafar. Að
öðrum kosti gefur konan skýrsluna eftir beztu vitund, og sé skýrslu liennar í
einhverju ábótavant, þá skal úr bæta svo fljótt sem liægt er og á þann hátt,
sem hentast er.
Ef bam yngra en 16 ára þarfnast styrks, og hvorugt foreldra er innansveitar, þá skal leita skýrslna um barnið hjá þeim mönnum nærstöddum, sem
helzt mega af vita.
45. gr.
Nú verður ágreiningur sveitarfélaga á milli um skyldur þær, er á þeim
hvíla samkvæmt lögum þessum, og skal þá yfirvald skera úr ágreiningi þeim.
Séu sveitarfélög þau, er deila, hvort i sinni sýslu eða lögsagnarumdæmi, skal úrskurð á leggja yfirvald þar, er það sveitarfélag er, sem krafið er. Úrskurði yfirvalds má hvor málsparta skjóta til ráðherra á 6 vikna fresti, tahð frá þeim degi,
er málsaðilja varð kunnugt um úrskurðinn, til þess dags, er áfrýjunarskjalið er
afhent á póststöð til sendingar með pósti, eða komið til skrifstofu ráðherra, ef
ekki er sent með pósti.
Úr deilum út af framfærslu milli sveitar hér á landi og sveitarfélags í Danmörku skal skorið með samkomulagi milli hlutaðeigandi íslenzks og dansks
ráðherra.

VI. KAFLI.
Sérstakiir styrkur úr ríkissjóði.
46. gr.
Ef framfærsluþurfi fer eftir læknisráði í sjúkrahús, annað en holdsveikraspítala eða geðveikrahæli, þá greiðir dvalarsveit hans % liluta meðlagskostuaðarins, þar með talin lvf og læknishjálp, þó aldrei yfir 400 kr, á ári. Að öðru
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leyti greiðist kostnaðurinn úr rikissjóði, en aldrei neina fyrir 4 sjúklinga á ári
úr sama sveitar- eða bæjarfélagi. Uni berklaveika sjúklinga fer eftir því, sem
ákveðið er í lögum um varnir gegn berklaveiki, að svo miklu leyti sem þau lög
koma i bága við þessa grein.
Ríkissjóðsstvrkur, sem veittur er samkvæmt þessari grein, er ekki afturkræfur lijá stvrkþega.
47. gr.
Xú er manni, sem á framfærslurétt bér á landi, veittur framfærslustyrkur erlendis, og er þá skylt að endurgreiða þann stvrk úr rikissjóði. Sömuleiðis
greiðist úr ríkissjóði allur kostnaður við flutning þess styrkþurfa og skylduliðs
hans frá útlöndum, ef til slíks flutnings kemur og kostnaðurinn við hann fæst
ekki á annan hátt endurgoldinn.
•
Rikissjóðsstvrkur, sem veittur er samkvæmt þessari grein, er ekki afturkræfur.
48. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin fátækralög, nr. 43 1927, svo og
önnur þau ákvæði í lögum, er koma í bága við lög þessi.
49. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.
Greinargerð.
Frumv. hefir verið borið fram á tveim undanförnum þiiigum og fylgdi
því svo hljóðandi greinargerð:
„Frumv. það til framfærslulaga, sem hér er fram borið, er að mestu gagngerð breyting á núgildandi fátækralögum, og þykir hlýða að gera hér grein fyrir
nokkrnm helztu atriðum þess.
I. kafli þessa frv. (1.—19. gr.) er í öllum aðalatriðum óbreyttur eins og
hann er í núgildandi lögum. Breytt er að vísu um orðalag, t. d. er orðið „sveitarstyrkur“ eigi notað, heldur „framfærslustyrkur", og er það meira í samræmi við
efnisbreytingar þær, sem gerðar eru á lögunum.
Aðalbreytingin kemur fyrst fram í II. kafla frv. (20.—22. gr.) Eftir því er
ríkið allt eitt sameiginlegt framfærslufélag og á þá hver maður framfærslu í
dvalarsveit sinni. Er þar með komið i veg fyrir allt þref og þjark milli sveitarstjórna út af styrkveitingum veittum úr sveitarsjóði og út af sveitfestinni. Sömuleiðis falla þá úr lögum hinn leiði fátækraflutningur og hinir iniklu hrakningar,
sem fátækt fólk hefir þolað þess vegna fyrr og síðar. Eftir frv. á hver maður
rétt á framfærslustvrk hjá sveitarfélagi þvi, er hann dvelur (þ. e. er búsettur) í,
án tillits til þess, hvar hann er fæddur, eða þótt liann hafi dvalið lengur annarsstaðar. Þá hættir og þar með „að vinna sér sveit“, sem svo er kallað, og oft hefir
verið fátæklingum kvíðaefni og valdið sveitarstjórnum oft mikhun heilabrotum
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og áhyggjum, hvernig þær ættu að losna við févana ómagafólk, áður en sveitfestistiminn væri útrunninn.
III. kafli (23.—30. gr.), um styrkveitingar, er að miklu óbreyttur frá núgildandi lögum. Þó er það nýtt, að kennarar hafi ásamt sóknarprestum eftirlit
með því, að vel sé farið með böm í umdæmi þeirra eða sókn, er fá uppeldisstvrk
frá sveitarfélagi eða er ráðstafað af fátækrastjórn. Eiimig skulu þeir líta eftir
því, að öðrum, er framfærslustyrks njóta og ráðstafað er af sveitarstjórn, liði vel,
og vanda um, ef misbrestur verður á.
Þá er og Iögð áherzla á, að vinnandi mönnum, er þrengir að um stund
(30. gr.), sé útveguð vinna við framkvæmdir hjá bæjar- eða sveitarfélagi. Öll
bæjar- og sveitarfélög hér á landi eiga mörg og nauðsynleg verk óunnin, og er
sjálfsagt að veita fullvinnandi mönnum atvinnu við þau, frekar en að greiða
framfærslustyrk úr sveitarsjóði og fá ekkert i aðra hönd.
Eftir IV. kafla (31.—41. gr.) er sá, er þiggur framfærslustyrk, skyldur að
endurgreiða sveitarfélagi (dvalarsveit) þeginn stvrk, svo sem verið hefir. í núgildandi lögnm er styrkur, veittur sextugu fólki eða eldra, eigi talinn sveitarstvrkur (framfærslustyrkur) og varðar eigi réttindamissi. Er þetta rýmkað verulega
í frv. og látið ná til þeirra, er þurfa að þiggja styrk vegna ómegðar, slysa eða
heilsuleysis. Þá er og sveitarstjórn heimilt að gefa eftir áður veittan framfærslustvrk (sveitarstyrk) hvenær sem er (33. gr.).
Greinar frv. í V. kafla eru um styrkveitingar og niðurjöfnun fátækrakostnaðar. I 42. gr. er svo ákveðið, að þarfnist maður framfærslustyrks, þá skuli
hann veittur af dvalarsveit. En dvalarsveit verður að teljast sú sveit, þar sem
maður er búsettur eða lieimilisfastur, því vitanlega kæmi ekki til mála, að maður, sem t. d. væri á ferðalagi, gæti fengið framfærslustyrk hjá sveitar- eða
bæjarfélagi, er hann er staddur í i þann og þann svipinn.
43. gr. ræðir um niðurjöfnun fátækrakostnaðar. Atvinnumálaráðuneytið
jafnar þessuin kostnaði niður, eftir reglum þeim, er settar eru í greininni. Er i
niðurjöfnun miðað við tvennt, að hálfu eftir samanlögðu skattmati fasteigna i
sveitinni, i samanburði við skattmat allra fasteigna í landinu, og að hálfu eftir
samanlagðri fjárhæð skuldlausra eigna og tekna af eign og atvinnu í sveitinni,
einnig i samanburði við tilsvarandi fjárhæðir á öllu landinu. Til mála gæti
komið að taka hér fleira til greina, svo sem framlög og útgjöld til sameiginlegra félagsmála sveitar, minnka þörfina fyrir framfærslustvrk; taka mætti og
til greina kostnað við framkvæmdir sveitarfélags, sem gerðar eru í atvinnubótaskyni, til að forða mönnum frá því að þurfa að þiggja framfærslustyrk.
Rétt þykir, að atvinnumálaráðuneytið úrskurði reikninga yfir veittan framfærslustyrk, bæði einstaka reikninga yfir veittan styrk, svo og heildarreikninga
vfir fátækrakostnað sveitarfélags.
Hér er ákveðið, að yfirlit yfir framfærslukostnað sveitarfélags verði sent
atvinnumálaráðuneytinu ekki síðar en 1. marz árið eftir, og niðurjöfnun fátækrakostnaðar og innheimtum verði lokið fvrir 1. júli.
Má sjálfsagt um það deila, hvort hér eru settir nægilega langir frestir, en
eigi má niðurjöfnun dragast mikið lengur en hér er ákveðið.
Með þeirri jöfnun á fátækrakostnaði, sem hér er gerð, bera vel stæð
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hreppsfélög, ef þau hafa lítinn framfærslukostnað, nokkuð af fátækrahyrði hinna
fátækari hreppsfélaga, og verður það að teljast réttlátt.
í 44. gr. er því lialdið, að miklu óbreytt, að taka skýrslu af framfærsluþurfa; getur slik skýrsla fylgt yfirlitinu yfir fátækrakostnað til stjórnarráðsins.
Þótt allt það þref og þras, er nú stendur milli fátækrastjórna um sveitfesti
styrkþurfa og fátækraflutninga, hverfi, ef frv. verður samþvkkt, þá þvkir þó varlegra að halda því ákvæði, að yfirvald, og síðan ráðherra, ef máli er til hans
skotið, skeri úr ágreiningi, er upp kann að koma milli sveitarfélaga um skvldur
þær, er á þeim hvíla samkvæmt þessum lögum (45. gr.).
VI. kafli (46.—19. gr.) ræðir um styrk úr ríkissjóði; þar er gerð sú aðalbreyting, að framfærslustyrkur, sem veittur er erlendis, og nii er greiddur af
framfærslusveit, skuli greiðast úr ríkissjóði.
Flutningsmönnum er það ljóst, að inikill vandi er að gera gagngerðar
breytingar á fátækralöggjöfinni, svo að livergi verði snurða á framkvæmd eftir
lögunum, þá er þau verða tekin til eftirbrevtni. Er og margt, er betur sést síðar,
þá er menn liafa notað lög um stund, er eigi varð komið auga á við samning
þeirra. Sjálfsagt má og finna einhverja galla á frumvarpi þessu, en varla ættu
þeir að vera meiri en svo, að vel mætti laga þá í þingnefnd, ef með alúð væri að
því unnið“.
Sú viðbót hefir verið felld inn í 43. gr., að sveitarfélagi sé heimilt að telja
með fátækrakostnaði fé það, sem greitt liefir verið til atvinnubóta, og styrkveitingar til trvggingarstarfsemi.

Nd.

160. Breytingartillaga

við frv. til laga um brúargerðir.
Frá Jónasi Þorbergssyni.
Við 2. gr. A. I. a. 6. Nýir liðir:
a. Miðá á Skógarstrandarleið í Dalasýslu.
b. Hórðudalsá á Skógarstraudarleið i Dalasýslu.

Nd.

161. Tillaga

til þingsályktunar um undirbúning laga um ábúð á jarðeignum hins opinbera.
Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Halldór Stefánsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að undirbúa og
leggja fvrir næsta þing frumvarp til laga um áhúðarrétt leiguliða á jarðeignum,
sem eru í eign hins opinbera.
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Nd.

162. Frumvarp

til laga um afnám laga nr. 31, 20. okt. 1905, uiu sölu þjóðjarða, og laga nr. 50,
16. okt. 1907, um sölu kirkjujarða.
Flutningsm.: Haraldur Guðmundson, Halldór Stefánsson.
1. gr.
Lög nr. 31, 20. október 1905, um sölu þjóðjarða, og lög nr. 50, 16. október
1907, um sölu kirkjujarða, eru úr gildi felld.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Gréinargerð.
Við flm. þessa frv. liöfum á þskj. 149 lagt fvrir Alþingi frv. til laga um
verðhækkunarskatt, er renni í sérstakan sjóð, sem varið sé til þess að kaupa í
opinbera eign lóðir og jarðeignir. Leiðir af því, að frá okkar sjónarmiði er sjálfsagt, að hætt sé að selja jarðir úr opinberri eign.
Með lögum um sölu þjóðjarða og kirkjujarða var ráðherra gefin heimild
til þess, með vissum takmörkunum, að selja ábúendum slíkar jarðir. Orkar það
vart tvímælis lengur, að lagasetning þessi hefir orðið til hins mesta ógagns. Verðmætar fasteignir hafa flutzt úr eign hins opinbera í eign einstakra manna, oftast
fyrir sáralítið verð. En það takmark, sem talið var að ætti að nást fyrir tilstilli
þessara laga, að sem flestir bænda gætu eignazt jarðir sínar, er ennþá jafnfjarri þrátt fyrir lög þessi.
Með réttlátri ábúðarlöggjöf má auðveldlega tryggja ábúendum opinberra
jarðeigna full not og arð umbóta þeirra, sem þeir sjálfir gera á jörðunum. Við
flm. flytjum þvi á þskj. 161 tillögu til þingsálvktunar þess efnis, að neðri deild
Alþingis skori á ríkisstjórnina að Ieggja fyrir næsta þing frv. til laga um ábúðarrétt leiguliða á jarðeignum, sem eru i eign hins opinbera.

Nd.

163. Breytingartillögur

við frv. til laga um lækningaleyfi, um réttindi og skyldur lækna og annara,
er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar.
Frá Vilmundi Jónssyni.
1. Við 12. gr.
í stað orðanna »látlausar auglýsingar í blöðum, sem birta má í
hæsta lagi þrisvar, eða á dyraspjöldum« komi: látlausar auglýsingar í
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

54

426

Pingskjal 163—164

blöðum, sem birta má i hæsta lagi þrisvar, eða á lyfseðlum og dyraspjöldum.
2. Við 20. gr. Aftan við greiniua bætist: en skjóta má hann þeim úrskurði
til dómstólanna.

Nd.

164. Frumvarp

til framfærslulaga.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson, Bergur Jónsson, Sveinbjörn Högnason,
BernharS Stefánsson.
I. KAFLI.

Um framfærsluskyldu og framfærslurétt.
1. gr.
Skylt er lijónum að framfæra hvort annað, meðan hjónabandi þeirra er
eigi slitið að lögum.
2. gr.
Skylt er foreldrum í félagi og hvoru fyrir sig að framfæra og uppala börn
sín þangað til þau eru 16 ára.
3. gr.
Nú gengur maður að eiga konu þá, er átt hefir áður með öðrum manni
harn eða börn, og er honum þá skylt að framfæra og ala upp til fullnaðs 16 ára
aldurs það eða þau börn hennar, enda fylgi þau henni, og helzt sú skylda hans,
þótt konan deyi, en hverfur ef hjónabandinu er slitið að lögum af öðrum orsökum. Framfærsluskylda föður slíkra harna er eins fyrir það söm og áður en
konan giftist þessum manni sínum.
Sömu skyldu að sínu leyti hefir og kona við börn eigimnanns síns, þau
er hann hefir átt, áður en hún giftist honum, með annari konu. Framfærsluskylda móður þeirra barna er einnig hin sama og áður en maðurinn kvæntist
aftur.
4. gr.
Skylt er kjörforeldri að ala upp og framfæra kjörbarn sitt sem eigið barn,
og verður eigi krafizt framfæris og uppeldis af sönnum foreldrum barnsins,
nema kjörforeldrin þrjóti.
5. gr.
Börn skulu, svo sem þau eru fær um, ala önn fyrir foreldrum sinuin, og
mega ekki foreldrar verða framfærsluþurfar, meðan þau eiga þau börn á lífi,
sem eru þess umkomin að annast þau. Á sama hátt skulu foreldrar ala önn fyrir
börnum sínum 16 ára og eldri.
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6. gr.

Framfærslumaður á rétt á að taka framfærsluþurfa frændur sína, þá cr
lionum er skylt fram að færa, heim til sin og ala þar önn fyrir þeim, ef hann fer
vel með þá. Móðir óskilgetins barns 'liefir jafnan rétt og foreldri skilgetins barns
til að hafa barn sitt hjá sér eða ráða verustað þess.
Ef framfærsluþurfi er giftur og framfærslumaður eigi skyldur að framfæra hitt hjóna, þá skal framfærslumanni skvlt að greiða meðlagið af hendi,
nema haim kjósi heldur að taka bæði hjónin á heimili sitt. Nú á þurfamaður tvo
eða fleiri jafnnána framfærslumenn, er eigi kemur saman um, hver þeirra skuli
taka hann heim til sín og liver gjalda meðlag, og skal þá yfirvald, þar er þurfalingur á lögheimili eða er staddur, skera úr.
7. gr.
Um réttindi og skyldur sveitarstjórna út af framfærslu hjóna og skilgetinna barna og óskilgetinna fer eftir sifjalögum, að því levti sem lög þessi ná
ekki til.
8. gr.
Hver sá maður, er sökum fátæktar, vanheilsu, atvinnuskorts eða af öðrum orsökum getur eigi aflað sér þess, er hann sjálfur og skvldulið hans má eigi
án vera til lífsframfærslu — og telst þar til læknishjálp og aðhjúkrun í veikindum, enda sé ekki öðrum, sem til þess eru megnugir, skvlt að framfæra hann
(sbr. 1.—7. gr.) — á rétt á framfærslustyrk úr almennum sjóði, eftir þvi sem lög
þessi mæla fyrir.
Framfærslustyrkur skal vera svo mikill, sem nauðsyn krefur, að dómi sveitarstjórnar, og honum haga svo sem hún telur rétt vera, þó með þeim takmörkunum, er siðar segir. Framfærslustyrk skal endurgjalda eftir því, sem ákveðið
er í lögum þessum, af framfærsluþurfa sjálfum eða framfærslumanni (2.
—19- gr.).
Sá, er framfærslustyrk þiggur, er háður valdi sveitarstjórnar svo sem
lög þessi mæla fyrir um.
9. gr.
Um framfærsluskyldu húsbænda við vistarfólk sitt fer eftir hjúalögum.
10. gr.
Um framfærsluskyldu útgerðarmanns gagnvart skipverjum fer eftir
siglingalögum.
Framfærslumaður skipverja eða framfærslusveit eiga sömu framfærslukröfu á hendur útgerðarmanni og skipverji, ef hann nevtir ekki réttar síns.
11- gr.
Ef iðnaðarnemi, er býr lijá lærimeistara sinum, sýkist, þá er lærimeistari
lians skyldur að sjá honum fvrir aðhjúkrun og lækningu á sinn kostnað, þangað
til námstímanum er lokið eftir samningnum, eða samningnum er slitið af öðrum löglegum ástæðum, þó eigi lengur en 6 mánuði. Sé sjúklingurinn talinn ó-
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læknandi, eða nemaudi liefir beðið það tjón á lieilsu sinni, er talsvert kveður
að og ætla má að verði langvinnt, skal lærimeistaranum þar að auki vera heimilt að segja lausum námssamningnum 3 mánuðum eftir að nemandi varð fyrir
þvi, og er liann upp frá þvi undanþeginn þeirri skvldu að annast bjúkrun og
lækning nemanda.
Nú liefir svo verið um samið, að náminu skuli liætta, ef nemandi sýkist, eða svo verður mn samið síðar, er nemandi verður sjúkur, að náminu skuli
lokið, og losast lærimeistari ekki fyrir það frá hinurn áðurgreindu skyldum
sínum gagnvart sveitarsjóði, er leggja verður með nemanda.
Að öðru leyti skulu ákvæðin í 9., 10. og 13. gr. laga þessara ná til nemenda, er eiga heima lijá lærimeistaranum, og skulu þar að auki ákvæðin í 10. gr.
og ofangreind fyrirmæli um rétt lærimeistarans til þess að segja samningnum
slitið, ef nemandi verður sjúkur, eiga við eins fyrir það, þótt hann sé eigi til
heimilis hjá lærimeistaranum.
.
.
12’ gr’
Nú fullnægir framfærslumaður eigi framfærsluskyldu sinni, eða bann fer
illa með framfærsluþurfa sinn eða ómaga, og er þá dvalarsveitinni skylt að
annast framfærslu framfærsluþurfans eða ómagans, gegn endurgjaldi frá framfærslumanni, svo fremi að sveitarstjórnin álítur, að hann sé fær um að greiða
meðlagið. Álit þetta má leggja undir úrskurð vfirvalds, en úrskurði þeim má
skjóta til atvinnumálaráðherra.
Ákvæði þessarar greinar á ekki við um framfærslu lijóna í milli, barna
yngri en 16 ára, né heldur um framfærslu þá, er getur um í 9.—16. gr.
.
13>.
Með þeim takmörkunum, sem leiðir af ákvæðum næstu greinar á undan,
ákveður yfirvald, þar er framfærslumaður á heima, eða dvelur, ef liann liefir
hvergi fast aðsetur, meðlag barna með foreldrum, foreldra með börnum, stjúpbörnum (4. gr.) eða kjörbörnum (5. gr.), bjóna bvors með öðru, og upphæð
barnsfararkostnaðar (8. gr.).
14. gr.
Nú er meðlagsúrskurður (18. gr.) löglega birtur og meðlag eða barnsfararkostnaður eigi greitt i tæka tið, og er þá rétt að taka fúlguna lögtaki samkvæmt lögum 16. desember 1885 um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms
eða sáttar.
Ef ekki næst á þann liátt fúlga sú, er framfærslumaður á að greiða með
skilgetnu barni sinu yngra en 16 ára, er ekki fylgir honum (27. gr.), eða stjúpbarni sínu á sama aldri (4. gr.), þá skal um greiðslu fúlgunnar fara sein segir
í lögum um greiðslu meðlags af hálfu barnsföður með óskilgetnu barni sinu,
að þvi er við verður komið, ef aðrir lögskvldir framfærslumenn barnsómagans
eru þess eigi megnugir að framfæra hann án sveitarstyrks, eða ómaginn eigi á
annan hátt kemst af án sveitarstyrks.
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II. KAFLI.
L'm skiptiuy í framfærsluhérud oy sveitfesli.
15. gr.
Landið skiptist í sérstök framfærsluhéruð. Hver hreppur, kaupstaður eða
kauptún, er hefir sérstaka sveitarstjórn, er franifærsluhérað fvrir sig.
.
16. gr.
Börn, skilgetin, yngri en 16 ára, fylgja framfærslusveit foreldranna þannig: Ef foreldrar eru báðir á lífi og hjónabandi þeirra eigi shtið að lögum, fylgja
börnin sveit föður síns. Ef aðeins annað foreldrið er á lífi, þá fylgja börnin framfærslusveit þess. Nú eru báðir foreldrar dánir, og eiga þá börnin framfærslurétt þess foreldris, er siðar andaðist, þangað til þau eru fullra 16 ára og öðlast
framfærslurétt sjálfstætt. Ef báðir foreldrar eru á lifi og hjónabandi þeirra er
slitið að lögum, þá á barnið framfærslurétt með móður sinni.
17. gr.
Óskilgetin börn, vngri en 16 ára, fylgja framfærslusveit móður sinnar.
18. gr.
Eftir 16 ára aldur á hver sá, sem á íslenzkan ríkisborgararétt, framfærslu
i því sveitarfélagi, þar sem hann á að eignast lögheimili. Nú á maður fleiri lieimili en eitt, og á hann þá framfærslurétt þar, sem aðalheimilið er. Komi upp vafi
um löglegt heimilisfang, sker sýslumaður eða bæjarfógeti í því héraði, sem
framfærslumaður dvelur i, úr. Skjóta má úrskurði hans til ríkisstjórnarinnar,
og er úrskurður hennar fullnaðarúrskurður, nema málið geti hevrt undir
dómstóla.
19. gr.
Kona gift á sveitfesti þar, sem maður hennar á sveitfesti, þótt hún dvelji
eða sé búsett i öðru framfærsluhéraði. Ekkja og kona skilin að lögum við mann
sinn öðlast sveitfesti sjálfstætt.
20. gr.
Framfærsluréttur og framfærsluskvlda hefst með þeim degi, er maður
öðlast' löglegt aðalheimili í sveitinni, og helzt þar til hann öðlast lögheimili í
annari sveit á sama hátt.
21. gr.
Eigi öðlast maður framfærslurétt með dvöl í skóla, sjúkrahúsi, heilsuhæli eða fangahúsi. Slík dvöl raskar eigi sveitfesti (framfærslurétti og framfærsluskvldu) þeirri, er maður átti áður.
22. gr.
Danskir ríkisborgarar, heimilisfastir hér á landi, eiga sama framfærslurétt sem íslenzkir ríkisborgarar meðan þeir dvelja hér.
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Aðrir utanríkismenn eignast frainfærslurétt hér á landi, þegar þeir fá
íslenzkan ríkisborgararétt.
23. gr.
.
Maður, sem hefir öðlazt framfærslurétt á íslandi, missir hann, þá er
hann verður borgari í öðru ríki, að svo miklu leyti og á meðan hann að lögum
getur eigi notið þeirra réttinda, sem bundin eru við ríkisborgararétt. En öðlist
hann aftur ríkisborgararétt, þá á liann framfærslu í þeirri sveit, er hann kýs að
dvelja í.
Nú verður maður, sem eigi á heimtingu á framfærslurétti hér á landi,
þurfandi framfærslustyrks hér, og honuin verður eigi vísað til framfærslu í útlöndum, og skal honum þá styrk veita í dvalarsveit hans.
Nú er þess krafizt frá útlöndum, að tekið verði hér við framfærslu íslenzks ríkisborgara, og ráðherra álítur, að ekki verði komizt hjá þvi að veita
manni þeim viðtöku, og er þá rétt, að ráðherra vísi honum, með fjölskyldu, ef
nokkur er, til framfærslu á þá sveit, er liann til þess kýs.

III. KAFLI.
Um það, hvernig haga skuli styrkveitingu.
24. gr.
Framfærslustvrk skal veita á þann hátt, að gætt sé, svo sem verða má,
livorstveggja i einu, hagsmuna ahnennings og þarfa og velferðar þurfalingsins.
25. gr.
Ekki má halda undirboð á framfærslu þurfalings.
26. gr.
Framfærsluþurfum skal veita styrk á þann hátt, að styrkurinn sé lagður
þeim á heimili þeirra, eða þeim komið fvrir á góðum heimilum, þar sem vel fer
um þá, þeir látnir fara í sjúkrahús, ef læknir álitur þess þörf, eða þeim loks komið
fyrir á framfærslu- eða atvinnustofnun, sem er undir umsjón lögreglustjóra
og ráðherra hefir sett reglur fyrir.
27. gr.
Nú geta foreldrar ekki staðið strauin af börnum sínum yngri en 16 ára,
og má þá fátækrastjórnin taka þau frá foreldrum þeirra og koma fyrir á góðum heimilum hjá siðsömum og ráðdeildarsömum húsbændum. Þó þarf fátækrastjórn leyfi foreldra til þess að taka börnin frá þeim, nejna heimilislíf foreldranna megi teljast siðspillandi fyrir börnin eða þar fari illa um þau.
Engu síður skal kosta kapps um að velja góð lieimili handa munaðarlausum sveitarbörnum.
Ekki má fátækrastjórn skilja hjón samvistum nema með leyfi þeirra.
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28’
.
.
Ef foreldrar, sein eigi þiggja framfærslustvrk, veita eigi börnuni sinum,
er hjá þeim eru, sómasamlegt uppeldi, eða fara illa með þau, þá skal fátækrastjórnin koma börnunum burtu þaðan á góð heimili, þar sem þau fá góðan aðbúnað oghæfilega fræðslu og venjast algengri vinnu, og skal meðgjöf með þeim
þangað talin framfærslustvrkur, veittur foreldrum barnanna, nema hún sé þegar i stað endurgoldin.
29. gr.
Sóknarprestar skulu líta eftir þvi, að fyrirmælum í 27. og 28. g'r. sé fylgt,
og yfir höfuð, að vel sé farið með börn þau, er ræðir um, svo og alla aðra framfærsluþurfa í sóknum þeirra, sem og börn framfærsluþurfa, er upp eru alin
hjá foreldrum sínum. Ef presti þykir einhversstaðar vera misbrestur á þessu,
og getur eigi með umvöndun komið lögun á það, ber lionum að kæra mál
það fvrir lögreglustjóra, er halda á fátækrastjórninni til að gæta skyldu sinnar.
Innansveitarmenn hafa einnig rétt til að kæra yfir vanrækslu í þessu efni,
og er lögreglustjóra skylt að rannsaka kærur þær. Skulu slík mál sæta meðferð
almennra lögreglumála.
30. gr.

Fátækrastjórn skal gera sér allt far um að stuðla að því, að börn, sem
eru undir umsjá hennar, séu þannig uppalin, að þau geti séð fyrir sér sjálf, þá
er þau eru af ómagaaldri.
31. gr.
Vinnandi mönnum ósjúkum, er leita styrks vegna þess að að þeim þrengir
um stund, skal hreppsnefnd eða bæjarstjórn visa á atvinnu, ef fæst; en ella, ef
þess er kostur, útvega styrkþega vinnu við framkvæmdir hjá bæjar- eða sveitarfélagi.

IV. KAFLI.
Vm vald sveitarstjórna yfir þurfamönnum og um endurgreiðslu
framfierslustyrks.32
32. gr.
Sá, sem þegið hefir framfærslustyrk, er skvldur að endurborga hann
sveitinni, sem aðra skuld, nema um stvrk sé að ræða, sem eigi er afturkræfur
eftir þessum lögum.
Framfærslustvrkur, sem veittur er til framfærslu og uppeldis barns innan 16 ára, telst til skuldar foreldrum barnsins i félagi, ef þau eru gift og bæði
á lifi, en þvi foreldri, sem er á lifi, ef annað er dáið, og því foreldri, sem það er
lijá, eða síðast var hjá, eða er á vegum þess, ef lijónabandi foreldranna er slitið
að lögum.
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.,
33. gr.
Sveitarstjórn ákveður innan 3 inánaða frá þvi að franifærslustyrkur var
veittur, hvort hann skuli teljast afturkræfur eða ekki. Skal það metið eftir ástæðunum til styrkþarfarinnar, svo sem elli styrkþega, ómegð hans, veikindum
hans eða þeirra, sem hann hefir á skylduframfæri, eða óhöppum. Ákvörðun
sveitarstjórnar getur stvrkþegi eða sveitarstjórnarmaður innan mánaðar skotið
til sýslumanns í sveitum, en til atvinnumálaráðherra í kaupstöðum.
Styrkur, sem veittur er sextugum manni, telst ellistvrkur og má aldrei
teljast afturkræfur.
Framfærslustvrkur, sem ákveðst vera óafturkræfur, veldur engujn missi
mannréttinda.
.,
34. gr.
Nú hafa hjón komizt i sveitarskuld í félagi, eða annað þeirra, meðan þau
voru í hjónabandi, og skal þeim þá skylt að endurborga hana báðum fyrir annað og öðru fyrir bæði; þó skal, ef annað þeirra deyr og ekki er fé til að greiða
skuldina, eigi hvíla á því eftirlifanda meira en helmingur sveitarskuldar þeirrar, sem bau voru þá í, og ekkert á ekkju, ef hún hefir skvlduómaga.
35. gr.

Þegar Jjeginn framfærslustyrkur er færður inn i sveitarbókina, er bókin
sönnun fyrir skuldinni. Sveitarstjórn getur beiðzt lögtaks á skuldum eftir fyrirmælum laga 16. des. 1885 um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar.
Lögtaksbeiðni er gild, þótt siðar komi fram en fyrir er mælt i 2. gr. hinna
nefhdu laga.
36. gr.
Sveitarstjórn getur látið fógeta eða hreppstjóra skrifa upp alla fjármuni
þess, er skuldar sveitinni fyrir þeginn framfærslustyrk. Ef þinglýst er tilhlýðilega eftirriti af uppskriftargerðinni ásamt útdrætti úr sveitarbók, að því er
styrkinn snertir, leggst veðband á hina uppskrifuðu muni skuldinni til
trvggingar.
Heimilt er sveitarstjórn að fara með fjárkröfur framfærsluþurfa á hendur öðrum mönnum, án þess samþvkki hans komi til.
Verkfæri eða búsmunir, sem sveitarstjórn fær framfærsluþurfa í hendur,
eru eftir sem áður eign sveitarinnar.
.
. ,
37>
Sannist það fyrir ráðherra, að sá, er þiggur eða þegið hefir framfærslustyrk, sem enn er eigi endurgoldinn eða gefinn eftir, fari ráðlauslega með efni
þau, er hann liefir undir höndum, skal ráðherra, eftir beiðni sveitarstjórnar
og tillögum lögreglustjóra, svipta hann fjárráðum með úrskurði og setja honum fjárráðamann. Fjárráðamaður skal þegar í stað sjá um, að úrskurður þessi
verði birtur á varnarþingi þess, sem fjárráðunum er sviptur.
Sannist það með vottorði frá sveitarstjórninni, að framfærslustyrkurinn
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sé endurgoldinn, skal ráðherra nema úrskurðinn úr gildi, ef sá beiðist, er fjárráðum er sviptur.
Fyrir þinglýsingar þær og aflýsingar, er koma fyrir samkvæmt þessari
grein og næstu grein á undan, skal ekkert gjald greiða.
38. gr.
Sá, sem þiggur framfærslustvrk og er þó vinnufær, er skyldur að fara í
viðunanlega vist og vinna hverja venjulega vinnu, sem sveitarstjórnin ákveður og
honum er ekki um megn, meðan hann er ekki fær um án sveitarstyrks að framfleyta sér og þeim, er hann á fram að færa að lögum. Ákvæði sveitarstjórnar er
hann skyldur til að hlýða fvrst um sinn, enda þótt hann vilji ekki kannast við,
að vist sú eða vinna sé viðunanleg, er honum var boðin, en málið getur hann
jafnframt kært fvrir lögreglustjóra, er sker úr því, eftir að hafa leitað álits
tveggja óvilhallra manna.
A sama hátt getur framfærslusveit harnsföður látið hann vinna af sér
barnsfúlgu þá, er liún hefir orðið að borga, hafi hann ekki fyrir konu og börnum að sjá, eða látið hann afplána fúlguna í fangelsi við venjulegt fangaviðurværi og við skylduvinnu, og ákveður hlutaðeigandi lögreglustjóri með úrskurði,
hve lengi fangelsisvistin skuli standa, þó svo, að í stað liverra 200 kr. komi aldrei meira en 20 daga fangelsi.
Arður af vinnu fangans fellur til framfærslusveitar, enda greiði hún kostnað allan af fangelsisvistinni.
Nú hefir framfærslusveit ekki fengið meðlag greitl fyrir þá sök, að ókunnugt hefir verið um dvalarstað greiðanda eða hann hefir koinizt undan lagaaðförum, og er þá þeirri sveit, sem ekki hefir fengið styrk sinn endurgoldinn,
heimilt, er greiðandi kemur síðar fram, að ganga að honum að lögum að því
er meðlagið snertir.
39. gr.
Nú óhlýðnast þurfamaður skipun sveitarstjómar, þeirri er getur um í
næstu grein hér á undan, og má þá kæra hann um það fyrir lögreglustjóra, er
heldur honum til hlýðni, ef þörf gerist, með sektum eða fangelsi, eftir málavöxtum.
Með mál út af brotum gegn þessari grein skal fara sem almenn lögreglumál.
40. gr.
Nú vill maður flvtja af landi burt, en hefir vandamenn, sem ekki eru
sjálfbjarga og honuin ber fram að færa að lögum, og skal hann þá, áður en
hann bvrjar ferð sína, ef sveitárstjórnin í framfærsluhreppi þeirra eða barnsmóðir heimtar, skyldur að setja viðunanlega tryggingu fyrir því, að vandamenn
hans, er eftir verða, verði eigi sveitarfélaginu til þyngsla að minnsta kosti um
næstu 3 ár, nema veikindi eða önnur ófyrirsjáanleg óliöpp valdi, enda hanni
lögreglustjóri utanförina, nema þessum skilyrðum sé fullnægt.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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41. gr.
Xú sýnir framfærsluþurfi mikla óhlýðni cða þrjózku við sveitarstjórn, eða
hann sökum leti, drykkjuskapar, illinda eða óknytta evkur sveit sinni sýnileg
þvngsli, og má þá sveitarstjórnin láta setja hann í fangelsi við venjulegt fangaviðurværi í allt að 3 mánuðum, þó því aðeins, að lögreglustjóri veiti samþykki
sitt til þess í hvert sinn, eða setja hann í nauðungarvinnu, með samþvkki lögreglustjóra og eftir reglum, er ráðherra þar um setur.
Kostnaður við fangelsisvist eftir grein þessari greiðist af sveitarsjóði.

V. KAFLI.
Vm styrkveitinyar.
42. gr.

Xú þarfnast inaður framfærslustyrks svo fvrirvaralaust, að eigi er ráðrúm að fá hann frá framfærslusveit, og skal hann þá veittur honum af dvalarsveit, en hún á aftur kröfu um endurgreiðslu af framfærslusveit.
43. gr.

Aður en styrkþurfa sé veittur framfærslustyrkur, skal — nema styrksþörfin sé svo brýn, að til þess fáist ekki svigrúm, en þá svo fljótt sem unnt er — ■
sveitarstjórn eða fátækrastjórn afla nákvæmra upplýsinga um lieimilisástæður
hans og hag yfirleitt, og hvers vegna hann sé þurfandi orðinn. Skulu þær upplýsingar skráðar í gerðabók sveitarstjórnar eða fátækrastjórnar.
44. gr.

Xú verður ágreiningur sveitarfélaga á milli um skvldur þær, er á jxúm
hvíla samkvæmt lögum þessum, og skal þá yfirvald skera úr ágreiningi þeim.
Séu sveitarfélög þau, er deila, hvort í sinni sýslu eða lögsagnarumdæmi, skal úrskurð á leggja vfirvald þar, er það sveitarfélag er, sem krafið er. Úrskurði yfirvalds má hvor málsparta skjóta til ráðherra á 6 vikna fresti, talið frá þeim degi,
er málsaðilja varð kunnugt um úrskurðinn, til þess dags, er áfrýjunarskjalið
er afhent á póststöð til sendingar með pósti, eða komið til skrifstofu ráðherra,
ef ekki er sent með pósti.
Úr deilum út af framfærslu milli sveitar hér á landi og sveitarfélags í
Damnörku skal skorið með samkomulagi milli hlutaðeigandi islenzks og dansks
ráðherra.
VI. KAFLI.
Jöfnuður framfærslukostnaðar oy sérstakur styrkur úr ríkissjóði.
45. gr.
í lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en 1. júní næsta ár, sendir sveit-

arstjórn til atvinnumálaráðnneytisins yfirlit vfir framfærslukostnað þann, sem
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hún hefir haft á árinu, sannaðan ineð næguin skilríkjuin. Þegar hreppsreikningur hefir verið endurskoðaður innan lirepps og af endurskoðanda sýslunefndar og samþvkktur af sýslunefnd, og þegar reikningur kaupstaðar hefir verið endurskoðaður af tveiin mönnum, öðrum skipuðum af bæjarstjórn, en hinuni af
atvinnumálaráðherra, samþvkktur af bæjarstjórn og atvhnnunálaráðherra, þá
teljast þeir fullt sönnunargagn fyrir uppliæð framfærslukostnaðar.
Atvinnumálaráðunevtið reiknar siðan út framfærslukostnað alls landsins
og hvers framfærsluhéraðs fyrir sig, að liálfu eftir samanlögðu skattamati fasteigna og að hálfu eftir samanlagðri fjárhæð skattskyldra eigna og tekna af eign
og atvinnu.
46. gr.
Nú fer þungi framfærslustyrks einstakra framfærsluhéraða meira en 20 V
fram úr meðalþunga framfærslustyrks, þegar miðað er við land allt (sbr. 45. gr.)
og skal rikissjóður þá endurgreiða það, sem þar er umfram, þó aldrei lægri
upphæð en 200 krónur.
47. gr.
Nú er manni, sem á framfærslurétt hér á landi, veittur framfærslustvrkur erlendis, og er þá skylt að endurgreiða þann styrk úr rikissjóði. Sömuleiðis
greiðist úr rikissjóði allur kostnaður við flutning þess styrkþurfa og skvlduliðs
hans frá útlöndum, ef til slíks flutnings kemur og kostnaðurinn við hann fæst
ekki á annan liátt endurgoldinn.
Ríkissjóðsstvrkur, sem veittur er samkvæmt þessari grein, er ekki afturkræfur.
48. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin fáta'kralög, nr. 43 1927, svo og önnur þau ákvæði í lögum, er koma í bága við lög þessi.
49. gt.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.
Greinargerð.
Með þeirri tilhögun á fátækraframfærslunni, sem stungið er upp á með
frv. þessu, er ætlað að bæta úr þvi herfilega ranglæti, sem átt hefir sér stað um
misþunga í álögum til almennra opinberra þarfa, eftir því hvar menn eru búsettir á landinu. Vísast um það til almennrar vitneskju, sem ekki getur dulizt
þingmönnum.
Meginbrevtingar frv. á þeirri tilhögun, sem er og verið liefir á þessum
málum, eru tvær:
1. Afnám tiltekinnar dvalar og fæðingarréttar til sveitfesti í einstökum framfærsluhéruðum.
2. Jöfnuður á misþunga framfærslukostnaðar úr ríkissjóði.
•
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Af þessiun höfuðbreytingum leiðir allnrikla röskun á fátækralögunum.
Reynslan mun sýna, að lrin fyrrnefnda hrevting mun af sjálfu sér jafna
mjög fátækraframfærið, svo að það fari nær því, sem eðlilegt er, en liið síðara
tryggir það til fulls, að um áberandi misrétti verði ekki að ræða.
Annar ávinningur við þetta fyrirkomulag er sá, að hinir illræmdu þurfamannaflutningar hverfa úr sögunni af sjálfu sér, og sömuleiðis að mestu eða
öllu allar erjur og skriffinnska út af sveitfesti.
Að ekki er fallizt á þá tilhögun, að landið sé óskipt eitt framfærsluhérað,
er eingöngu af ótta við það, að það myndi auka að verulegum mun byrðar þjóðarinnar til framfærslukostnaðar þurfamanna.
Ef þingið dauflieyrist við þessum eða öðrum tillögum til réttingar þessara
mála, þá er ekki annar úrkostur þeirra manna, sem vilja ekki fyrir þjóðarinnar
hönd una því ranglæti, sem nú er um þessi mál, en að sameinast um þá tillögu
að gera landið að einu óskiptu framfærsluhéraði. Aukin útgjöld til þessara þarfa
eru betur viðunandi en það ranglæti, sem rikt hefir og hlýtur að ríkja með núverandi fyrirkomulagi þessara mála.
Aðrar verulegar brevtingar en þær, sem leiðir af fyrrnefndum höfuðbreytingum, eru þessar:
1. Um framfærsluskyldu húsbænda við hjú er vísað til hjúalaga á sama liátt
og um skvldur útgerðarmanna við skipverja og lærimeistara til iðnnema
(9.—14. gr. fátækralaga).
2. Nokkur röskun á IV. og V. kafla laganna.
3. Felldur niður sérstakur styrkur úr ríkissjóði samkv. 6G. gr. Mun sparnaður
rikissjóðs af þeirri brevtingu langt til hrökkva fyrir útgjöldum hans til
jöfnunar fátækraframfærisins.
Nánari vitneskja um breytingar mun koma fram við umræður.

Nd.

165. Frumvarp

til laga um breyting á hafnarlögum fvrir Reykjavíkurkaupstað. nr. 19, 11. júlí
1911.
Flutningsm.: Einar Arnórsson, Héðinn Valdimarsson.
1- gr.
1. gr. laganna orðast þannig:
Reykjavíkurhöfn nær yfir skipalægi fyrir innan eyjar þær, er að höfninni liggja, og takmarkast landmegin af strandlengjunni frá takmörkum lögsagnarumdæmis Reykjavikurkaupstaðar að vestan, að Geldinganesi, og einnig
vfir skipalægi framundan strandlengju lögsagnarumdæmis Reykjavikur við
Skerjafjörð.
2. gr.
Aftan við þriðju málsgr. 4. gr. bætist svo hljóðandi málsgrein:
Nú notar sá, er fengið hefir leyfi til að gera eittlivert mannvirki í höfninni, eigi leýfi sitt innan tveggja ára frá veitingu þess, og fellur það þá niður.
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3. gr.
Þar seni í löguin er nefnd hafnarnefnd Reykjavíkur, komi hafnarstjórn
Reykjavíkur.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Gr ein argerð.
Sanieining Skildinganeskauptúns við Reykjavík gerir það nauðsynlegt,
að fyrirmæli sé sett í lög um höfn þar og hafnarvirki. Nánar í framsögu.

166. Nefndarálit

Nd.

um frv. til laga um lækningaleyfi, um réttindi og skyldur lækna og annara,
er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar. (Þskj. 35).
'

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta virðist að ýmsu bæta úr brýnni þörf á sviði löggjafarinnar,
og yfirleitt vera vel undirbúið frá hendi flutningsmanns. Telur nefndin, að það
muni, ef að lögum verður, styrkja gagnkvæmt traust milli almennings og
þeirra, er lækningar stunda, þar sem það kveður skýrara á, bæði um réttindi
og skyldur þeirra á milli en verið hefir, og yfirleitt stefna í þá átt, að koma á
fastara og betra skipulagi og réttaröryggi í þessum málum. — Fyrir þvi ræður
nefndin deildinni til að samþykkja frumvarpið. Tveir nefndarmanna (EA og
JÓl) hafa þó áskilið sér rétt til að koma með breytingartillögur við einstök
atriði þess og að hafa óbundin atkvæði sín þar af leiðandi. Skrifa þeir þvi
undir með fyrirvara.
Alþingi, 11. marz 1932.
Sveinbjörn Högnason,
Þorleifur Jónsson.
Bergur Jónsson,
fundaskr. og frsm.
form.
Einar Arnórsson.
Jón Ólafsson.

Ed.

167. Tillaga

til þingsályktunar um greiðslu fyrir Ijóslækningar styrkhæfra berklasjúklinga.
Flutningsm.: Bjarni Snæbjörnsson.
Alþingi ályktar, að greiða skuli úr ríkissjóði, eins og gert var til ársloka
1929, kostnað við ljóslækningar berklaveikra sjúklinga, sem samkvæmt berkla-
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varnarlögununi eru úrskurðaðir af stjórnarráðinu hæfir til ókeypis læknislijálpar. Greiðslan skal fara eftir samningi, sein landlæknir gerir frá ári til árs
við ljóslækningastofur, enda séu þær viðurkenndar af yfirlækni ljóslækningadeildar landsspitalans og landlækni.
Greinargerð.
Síðan i árslok 1929 liefir ekkert fengizt greitt úr ríkissjóði fyrir Ijóslækningar styrkhæfra berklaveikisjúklinga nenia þeir hafi legið í landsspítalanum eða öðruhvoru heilsuhælanna eða átt heinia í Reykjavík. Önnur hrepps- og
hæjarfélög, seni ekki hafa getað sent þessa sjúklinga á þessa staði, en liafa haft
starfræktar ljóslækningastofur lieinia í héraði, hafa orðið að greiða þennan kostnað í viðhót við herklavarnarstyrkinn, og sjá allir, hvílíka ósanngirni þessi bæjarfélög eiga við að búa.

Ed.

168. Nefndarálit

um frv. til laga um skiptameðferð á búi Sildareinkasölu íslands (þskj. 11).
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin er á einu máli um það, að rétt sé að samþykkja frumvarpið.
Alþingi, 9. marz 1932.
Ingvar Pálmason,
form.

Ed.

Einar Árnason,
frsm.

Jakob Möller,
fundaskr.

169. Frumvarp

til laga um breyt. á lögum nr. 42, 14. júní 1929, um rekstur verksmiðju til
bræðslu síldar.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1- gr.
Síðari niálsgr. 3. gr. laga nr. 42 1929 orðist þannig:
Nú verður meira framhoð af síld til bræðslu en sýnilegt er, að verksniiðjan geti unnið úr, og getur þá stjórn verksmiðjunnar ákveðið, hve mikið verði
tekið til vinnslu af hverjum framleiðanda, enda sé franileiðanda tilkynnt það,
svo fljótt sem verða má, ef ekki er hægt að taka þá síld til vinnslu, sem haun
óskar að fá lagða inn í verksniiðjuna.
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2. gr.

7. gr. lagauna orðist svo:
Atvinnumálaráðherra skipar þrjá menn í stjórn verksmiðjunnar til
þriggja ára í senn. Gengur einn úr stjórninni árlega, í fyrsta og annað skipti eftir
hlutkesti, síðan eftir kjöraldri. Ráðlierra setur stjórninni erindisbréf og ákveður
laun liennar.
Stjórn verksmiðjunnar kýs sér formann úr sínum flokki, ræður framkvæmdarstjóra til eins árs í senn, ákveður starfssvið hans og laun. Hún hefir á
hendi sölu afurða verksmiðjunnar með ráði framkvæmdarstjóra.
3. gr.
Atvinnumálaráðherra skipar tvo endurskoðendur til eins árs i senn og
ákveður þóknun fyrir störf þeirra.
Á s t æ ð u r.

I lögum nr. 42, 14. júní 1929, um verksmiðju til bræðslu síldar, er svo
fyrir mælt, að Síldareinkasala íslands skuli skipa einn mann í stjórn verksmiðjunnar. Nú hefir sildareinkasalan verið lögð niður, og verður því að gera aðra
skipun á um þetta atriði. Meðan rikissjóður ber ábyrgð á rekstri verksmiðjunnar, virðist vera eðlilegast, að atvinnumálaráðherra skipi alla stjórn hennar, svo
sem lagt er til i frv. Um leið og þessi breyting er gerð á lögunum, þykir rétt,
eftir bendingu frá stjórn verksmiðjunnar, að breyta 3. gr. laganna að nokkru.
Loks er lagt til, að í lögin verði sett ákvæði um endurskoðendur.
Ed.

170. Nefndarálit

um frv. til laga um opinbera greinargerð starfsmanna rikisins.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um að mæla með, að frv. nái fram að ganga.
Hinsvegar fellir hún sig ekki allskostar við orðalag 2. mgr. 1. gr. frv. og
ílytur þvi svofellda
BREYTINGARTILLÖGU:
í stað 2. mgr. 1. gr. (»Nú óskar — flytja erindið«.) komi:
Ef aðili óskar að vera laus við flutning erindis, eða hann getur það
ekki útvarpinu eða ríkissjóði að kostnaðarlausu, vegna fjarvistar, skal
hann i tæka tíð senda útvarpsráðinu erindi sitt fullsamið, en það felur aftur
einhverjum starfsmanni útvarpsins að flytja erindið.
Álþingi, 12. marz 1932.
Einar Árnason,
form.

Jóri Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon,
frsm.
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171. Breytingartillögur

við frv. til laga um kartöflukjalla og markaðsskála (þskj. 92).
Frá Halldóri Stefánssyni.
I. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Rikisstjórninni er heimilt að láta reisa á lóð rikissjóðs á hentugum stað í Reykjavik geymslu- og markaðsskála fyrir garðávexti og grænmeti, sem framleitt er í landinu og ætlað til sölu innanlands. Stærð
skálans sé miðuð við það, að hann rúmi til geymslu allt að 6000 tn. af
garðávöxtum.
Að öðru leyti skal byggingu skálans hagað svo, að hann veiti sem
bezta aðstöðu til, að þar geti farið fram sala með markaðssniði á islenzkum framleiðsluvörum.
Til að reisa byggingu þessa má verja allt að 40000 kr.
II. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Þegar skálinn er fullgerður, skal hann leigður til þeirra nota, sem
segir i 1. gr., framleiðendum islenzkrar markaðsvöru, er samtök hafa um
sölu á framleiðsluvörum sinum.
III. Við 3. gr. Greinin falli niður.
IV. Við 4. gr., er verður 3. gr. Greinin orðist svo:
Atvinnumálaráðherra setur, i samráði við Búnaðarfélag Islands,
nánari ákvæði um notkun og startrækslu skálans, og semur um leigu
fyrir afnot hans.
V. Við 5. gr., er verður 4. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er ríkisstjórninni að selja skálann, rikissjóði að skaðlausu,
samlagi eða samvinnuféiagi garðmetisframleiðenda, ef slíkur félagsskapur
æskir kaupanna og setur tryggingar, sem stjórnin metur gildar. Þó skal
sala skálans bundin því skilyrði, að eigendur islenzkra framleiðsluvara,
þótt eigi séu i slikum félagsskap, megi hafa þar vörur sínar á boðstólum, að
þvi leyti sem rúm leyflr, með leigumála, er atvinnumálaráðherra samþykkir.
VI. Við 6. gr. Greinin verði 5. gr.
VII. Við ákvæði til bráðabirgða.
Fyrir »kjallara« á fyrra stað komi: skála.
VIII. Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til laga um geymslu- og markaðsskála fyrir islenzkar framleiðsluvörur.
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172. Frumvarp

til laga um ölgerð og sölumeðferð öls.
Flutningsm.: Bjarni Asgeirsson, Jón Auðunn Jónsson, Hannes Jónsson,
Guðbrandur ísberg.
..
•
L gr>
Öl, sem hefir undir 2% af áfengi að vigt, telst óáfengt, en sterkara öl telst
áfengt.
2. gr.
Um leyfi til ölgerðar og sölu öls, sem ekki telst áfengt, fer eftir lögum um
gjald af innlendum tollvörutegundum. En leyfi til áfengrar ölgerðar getur fjármálaráðherra veitt til 5 ára í senn gegn 40000 kr. gjaldi, sem rennur i ríkissjóð.
Þó má eigi leyfa sterkari ölgerð en nenii 4% af áfengi að vigt, þegar það er
fullgerað.
3. gr.
Um gjald af óáfengu öli fer eftir lögum um gjald af innlendum tollvörutegundum.
4. gr.
Af áfengu öli greiðist i ríkissjóð 40 aurar af hverjum lítra, sem framleiddur er til sölu innanlands, en 5 aurar af því, sem út er flutt.
5. gr.
Þeim, er hlotið hafa leyfi til framleiðslu áfengs öls samkvæmt 2. gr., er
heimil sala á þvi til einstakra raanna, verzlana og opinberra veitingastaða, þó
eigi minna í senn en sem nemur 25 H-flöskum. Söluleyfi verzlana og veitingastaða er liáð samþykki lilutaðeigandi hæjarstjórnar eða sýslunefndar, og greiðist gjald fyrir, er rennur í viðkomandi hæjar- eða sýslusjóð, og skal það eigi
vera minna en 200 kr. árlega fyrir opinbera veitingastaði og 100 kr. fyrir verzlanir. Levfi þetta gildir til eins árs i senn og framlengist sjálfkrafa, sé því ekki
sagt upp af réttum aðiljum a. m. k. þrem mánuðum áður en leyfið er útrunnið
ár hvert. Verði leyfishafi brotlegur við gildandi áfengislöggjöf, missir hann fvrirvaralaust sölulevfi það, er hann liefir hlotið samkvæmt lögum þessuin.
6- gr.
Fyrirmæli laga um innlendar tollvörutegundir gilda um lúð áfenga öl,
eftir þvi sem við getur átt; þar á meðal heimild ráðherra til að setja reglugerð
eða reglugerðir, ákveða sektir fvrir brot, um gjaldfrest o. fl.
7. gr.
Akvæði annara laga, sem koma í hága við lög þessi, eru hér með úr gildi
numin.
Alþt. 1932. A. (43. löggjafarþing).

óG
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8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

.

Greinargerð.

Það er kunnugra en frá þurfi að segja, að innflutningur og notkun hinna
svonefndu Spánarvína fer hraðvaxandi, sanihliða þvi, að óleyfileg bruggun eykst
í landinu. Ö1 verður að teljast meðal liinna nieinlansustu drykkja, þeirra, seni
áfengi er í, og telja inargir liklegt, að ef leyft væri að framleiða hér áfengt öl,
mundi það draga úr notkun Spánarvínanna. Ölið yrði framleitt hér á landi, og
eins og nú er ástatt í heiniinum yfirleitt, þykir það og er liinn mesti kostur, að
livert einstakt land þurfi sem minnst inn að flytja. Önnur aðalástæðan fvrir
þessu frumvarpi er því að gera tilraun til að draga úr innflutningi áfengra
drykkja, en hin aðalástæðan er að bæta úr sívaxandi fjárþörf ríkissjóðs. Líta má
á það, að sennilcgt er, að ef áfengt öl væri fáanlegt í landinu, mundi talsvert
draga úr hinni óleyfilegu bruggun og smyglun. Bruggarar og smyglarar mundu
áreiðanlega vera litnir öðrum augum af allmiklum f jölda landsmanna, ef tiltölulega meinlaus drykkur, framleiddur í landinu sjálfu, fæst á löglegan liátt.
Hve miklar tekjur ríkissjóður mundi fá af ölgerð, ef frumvarp þetta yrði
að lögum, er ekki unnt að segja. En ganga má út frá, er tímar liða, að þær verði
talsverðar. Hér verður engin tilraun gerð til að reikna það út, enda yrði það
freinur verkefni þeirrar nefndar, sem fær málið til meðferðar.
Aðalatriði frumvarpsins er vitaskuld 2. gr. þess, um að leyfa framleiðslu
áfengs öls, og liefir verið minnzt á það hér að framan. Um leyfisbréfsgjaldið
og tollinn af ölinu má deila, hversu liátt skuli vera, og er það auðvitað, að um
þau atriði eru flm. frumvarpsins fúsir til samninga.
I frumvarpinu er gert ráð fyrir, að áfengismagn ölsins miðist við vigt,
en ekki rúmtak. Er það í samræmi við ákvæði, sem um þetta gilda livarvetna,
þar sem leyfð er framleiðsla áfengs öls, og þykir betur henta i framkvæmd, en
hefir ekki þýðingu fyrir styrkleika ölsins, með því að þyngdarhlut má ákveða
eftir vild.
Frumvarpið er byggt á þeim grundvelli að raska sem minnst gildandi
löggjöf. Tilætlunin er alls ekki að leyfa innflutning áfengs öls, og yfirleitt er
ekki lireyft við áfengislöggjöfinni að öðru leyti en því, að framleiðsla áfengs öls
og sala er levfð.
Um allt, er snertir innheimtu gjaldsins, cftirlit með þvi, að það sé greitt og
annað, sem þurfa þvkir, er gert ráð fyrir, að ráðherra ákveði með reglugerð.
Má um þetta (sbr. 6. gr. frumvarpsins) vísa til laga nr. 50 1927, um gjald af innlendum tollvörutegundum, og brevt. á þeim lögum frá 1931 (1. nr. 42 1931), og
er ætlazt til, að valdsvið ráðh. eftir þessu frv., ef að lögum verður, sé engu
þrengra en eftir hinum nefndu lögum.
Hinar einstöku gr. frv. virðast ekki þurfa skýringar.
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173. Frumvarp

til laga um veiting ríkisborgararéttar;
Flm.: Halldór Steinsson.
Rikisborgararétt skal öðlast: Hans Jakob Hansen, fæddur í Danniörku.
Ríkisborgararéttur þessa nianns er því skilvrði bundinn, að hann áður en
ár er liðið frá því, er lög þessi öðlast gildi, sanni fvrir dómsmálaráðherra, að
liann eigi ekki ríkisborgararétt þar, sem hann er fæddur.
Greinargerð.
' Hans Jakob Hansen er fæddur í Svendborg í Danmörku 23. okt. 1875.
Hann fluttist til fslands árið 1905, dvaldi fvrst 3y> ár í Hafnarfirði, fluttist þaðan til Reykjavíkur, dvaldi þar í 16 ár. Frá Reykjavík fluttist hann á Hellusand,
dvaldi þar 2% ár og nú síðustu 5 árin í Stykkishólmi. Hann kvæntist 1907 íslenzkri konu. Þau eiga 6 börn á lífi.

Nd.

174. Frumvarp

til laga um liámark launa greiddra úr ríkissjóði og af stofnunum ríkisins.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
1- gr.
Engum embættismanni né opinberum starfsmanni, sem hefir að launum úr ríkissjóði 4500 kr. auk dýrtiðaruppbótar eða þar vfir, má án sérstakrar
lagaheimildar greiða liærri laun fvrir embættisstörf sín (eða aðalstörf) og
aukastörf þau, sem honum kunna að verða falin i þjónustu rikisins eða stofnana rikisins, en nemi samtals liámarkslaunum þeim, er embætti hans eða starfi
eru ákveðin i launalögum eða öðrum lögum.
Engum starfsmanni við stofnanir ríkisins, né heldur öðrum, má án sérstakrar lagalieimildar greiða fvrir aðalstarf og aukastörf í þjónustu ríkisins
eða stofnana ríkisins hærri laun samtals en greiða má fyrir tilsvarandi störf
embættismanna eða opinberra starfsmanna, og liæst svo, að nemi hæstu launum embættismanna, þeirra, sem taldir eru í hinum almennu launalögum
(1. nr. 70, 28. nóv. 1919).
2. gr.
Enginn embættismaður, opinber starfsmaður né fastráðinn starfsmaður
við stofnanir ríkisins, sem tekur laun fyrir störf sin, er nema 4500 kr. auk dýr-
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tíðaruppbótar eða meiru, niá án sérstakrar lagaheimildar taka að sér önnur
launuð störf.
•
3. gr.
Stofnanir ríkisins eru í þessu sambandi liverjar þær stofnanir, sem ríkið
á umráð yfir beint eða óbeint.
4. gr.
Lög þessi ganga i gildi þegar i stað.

Greinargerð.
Laun þau, sem embættismenn rikisins taka samkvæmt launalögunum
frá 1919, og tilsvarandi laun annara opinberra starfsmanna þola engan samanburð við laun þau, sem tiðkast að greiða starfsmönnum ýmsra ríkisstofnana,
og enn siður við kaupgreiðslur til fastra starfsmanna einkafyrirtækja. Hæstlaunuðu embættismönnunum, eins og biskupi, landlækni, póstmeistara og prófessorum, eru ákveðin lægri laun en algengt er að greiða undirtyllum í banka,
ef til vill lítið eitt hærri en dæmi eru til að pakkhúsmenn hafi við sumar ríkisstofnanirnar, og hálfdrættingar eru þeir ekki við verzlunarstjóra eða framkvæmdarstjóra í sæmilegri stöðu. Að ekki sé minnzt á það, að fjóra eða finnn
slíka hálaunaða embættismenn þarf ef til vill til að jafnast á við i meðallagi
heppinn togaraskipstjóra, en fjöldi kaupmanna og braskara eru eða liafa að
minnsta kosti verið svo langt þar fyrir ofan, að til þeirra verður ekki náð með
neinn samanburð. Til þess að gera hér á nokkurn jöfnuð hefir verið gripið til
þess, einkum hér í Revkjavík, þar sem munurinn er mest áberandi og dýrtíðin allt gleypandi, að fela embættismönnum og opinberum starfsmönnum ýms
launuð aukastörf fyrir ríkið eða stofnanir ríkisins, en aðrir hafa bjargað sér
sjálfir með því að taka að sér einkastörf, og þau stundum umsvifamikil, sér
til tekjuauka.
‘
Þetta launafyrirkomulag er vandræðafyrirkomulag, og er lineyksli, að
launalögin skuli ekki liafa verið endurskoðuð fvrir löngu síðan. Til embætta
og opinberra starfa, að minnsta kosti þeirra, sem meiri háttar eru, á að krefjast
fullra starfskrafta þeirra, sem þau rækja, og launa þá samkvæmt þvi. En þau
aukastörf, sem embættismennirnir eða hinir opinberu starfsmenn geta annað
með aðalstörfum sínum og til starfsgreinar þeirra geta talizt, eiga þeir þá að
sjálfsögðu að vinna án sérstakrar aukaþóknunar. Ef ástæða er til að gera undantekningar frá þessu i einstökum tilfellum, á það ekki að vera neitt stjórnarpukur, heldur á opinber samþykkt Alþingis að liggja fvrir um hvert einstakt tilfelli. Aukastörfin og greiðslur fyrir þau hljóta að koma misjafnlega og óréttlátlega niður og stjórnarvöldunum er með þessu gefinn óþarfur möguleiki til
að beita hlutdrægni og þar með hættulegt vald vfir þeim embættismönnum og
starfsmönnum, sem kunna að hafa hjartað þar, sem peningarnir eru.
Ég, sem flyt þetla frumvarp, er áður en ég veit af orðinn einn af þessum
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bitlingaembættisniönnum, með því að bafa nýlega sótt um og fengið embætti
og tekið við því eins og það hafði verið búið fvrirrennara minum. Og þó að mér
hafi enn ekki verið sýndur neinn ójöfnuður, og þó að ég láti mér í léttu rúmi
liggja níð pólitískra andstæðinga og öfundarmanna, sem reyna nú að fá fólk
til að halda, að liér sé um að ræða persónuleg fríðindi mér til handa, er ég hafi
jafnvel búið mér sjálfur með óheiðarlegu móti, og óþekkt séu áður eða við tilsvarandi embætti, þá kann ég engu að síður illa þessu fyrirkomulagi og býðst
hér með til að taka afleiðingunum af því fyrir mitt leyti, að með öllu sé fyrir
slíkt girt, ef eitt verður látið yfir alla ganga með samþykkt þessa frv.
En afleiðingarnar verða þær, að embætti það, sem ég hefi, og er nú með
aukastörfunum þriðjungi verr launað en staða sú, er ég sleppti fyrir það, þó
að ég hefði getað mælt mér þar í stærri málum eftir beztu fyrirmyndum, verður eitt allra lélegasta ef ekki lélegasta læknisembættið á landinu. En ekki býst
ég við, að það þurfi að standa autt fvrir það, því að alltaf eru læknar til, sem
lítils eiga úrkosta fvrir heilsuleysi eða annað, að ógleymdum smáskammtalæknum, sem þvi mundu fúsir sinna, ef talið yrði fullnægjandi.
En verr getur farið um önnur störf. Þvi að þó að reynt sé í frv. að koma
á sem mestum jöfnuði á milli embættismanna og starfsmanna ríkisins og starfsmanna við stofnanir ríkisins, verða einkastörfin hættulegir keppinautar. í
minni starfsgrein bendi ég á landsspítalann, sem að sjálfsögðu yrði að loka, ef
frv. yrði samþvkkt að öðru óbreyttu. En auðgert er að setja sérstök lög um
launakjör vfirlæknannna þar, og er ekki lengi verið að þvi. Er raunar vissara
fyrir væntanlega nefnd, sem þetta mál fær til meðferðar, að svipast viðar um,
hvort ekki beri nauðsvn til að gera annarsstaðar tilsvarandi ráðstafanir.
En vissasta leiðin til þess að spekja embættismennina og hina opinberu
starfsmenn og sætta þá við launakjör í einhverju hlutfalli við ástæður almennings í landinu, væri það, að bið opinbera næði sér niðri á hátekjumönnum
einkafyrirtækjanna, sem eru til siðspillingar öllu opinberu lífi, og gera raunar
launamál ríkisins óleysanleg. Hversu sem sköttum yrði fyrir komið, mundu
þeir verða kák eitt, og er ráðið aðeins eitt: Slik hálaunandi einkafyrirtæki eiga
ekki að vera til.
Ekki þótti fært að láta aðalákvæði þessa frv. ná til láglaunamanna, svo
sem ýmsra skrifara og aðstoðarmanna, barnakennara, tollheimtumanna, presta
og annara vesalinga ríkisins. En fvrir vikið eiga þeir á hættu að verða ósanngjarnlega misjafnað, bæði af hlutdrægni og öðru, og þeir, sem lítilsigldir eru, að
leiðast í allskonar freistingar, eftir því hver útdeilir brauðinu. Og verður ekki
í allt séð.
I ráði var, að þm. G.-K. (ÓTli) flvtti þetta frv. með mér, en þegar til
kom, vildi hann ekki líta við því. Þá sneri ég mér til 2. þm. Revkv. (EA) og 4.
þm. Reykv. (MJ), en þá liugði ég kunna bezt að vita, hvar skórinn kreppir í
þessu efni. Ráðir voru þó ófáanlegir til að gerast meðflutningsmenn, þó að ólíklegt kunni að virðast.
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175. Nefndarálit

um frv. til laga um lieimild lianda atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican Airlines Corporation levfi til loftferða á Islandi o. fl.
Frá samgöngumálanefnd.
Frumvarp þetta var borið fram í neðri deild af samgöngumálanefnd og
tók þar nokkrum breytingum.
Sú ástæða er fvrir frv., að félag eða félagasamband í Bandarikjum Norður-Ameríku liefir ákveðið að koma á loftsamgöngum milli Ameríku og Evrópu
eftir hinni svonefndu norðurleið, þ. e. um Grænland, ísland og Færeyjar til
Kaupmannahafnar og Lundúna. Samgöngur slikar sem þessar eru tiltölulega
nýjar og því lítt þekktar hér á landi, en þó nægilega mikið til þess, að fyrirfram er það vitanlegt, að þær munu, einkum í bvrjun, reynast fjárfrekar, og
að þeir, sem hafa þær með höndum, eiga yfir höfðum sér allmikla fjárhagslega áhættu. Frumvarpið gerir líka fullkomlega ráð fyrir, að frá hálfu islenzka
ríksins verði á þessar ástæður litið. Er ætlazt til, að félaginu verði veitt undanþága frá niiklum almennum gjöldum, hæði til ríkis og sveitarféiaga, hin sérstaka gjaldskylda eftir frv. er lítil og léttbær, í það minnsta fyrir fyrstu 10 árin,
og félaginu auk þessa gefin þýðingarmikil einkaréttindi fyrstu 15 árin.
Samgöngumálanefndin vill fallast á þessar ráðstafanir, einkanlega að
því leyti, sem ætla má, að þeirra sé þörf til stuðnings fyrirtækinu i byrjun.
Hinsvegar lítur nefndin svo á, að þau ákvæði 2. gr., er ræða um lieimild
félagsins til að eignast hér land, séu óþarflega rúm. Einnig telur nefndin rétt,
að leyfistiminn verði stvttri en liann er ákveðinn í 7. gr.
Verður í framsögu gerð nánari grein fvrir hreytingartillögunum.
Leggjum vér til, að frv. samþvkkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. 2. töluliður orðist svo: Að öðlast, að fengnu samþykki atvinnumálaráðherra i hvert skipti, eignarrétt eða o. s. frv.
2. Við 6. gr. Orðin „svo og um fasteignir þær, er liann átti hér í árslok“ í 2.
málsl. 2. málsgr. falli burt.
3. Við 7. gr. Fyrir „75“ komi: 50.
4. Við 8. gr. Niðurlag gr. orðist svo: til flutninga á mönnum, pósti eða varningi fyrir borgun.
5. Við 11. gr. I stað: „Ákveða má“ í byrjun greinarinnar komi: Ákveða skal.
Alþingi, 14. marz 1932.
Páll Hermannsson,
form. og frsm.

H.Steinsson,
fundaskrifari.

Ingvar Pálmason.
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176. Nefndarálit

um frv. til laga um loftskevtatæki á botnvörpuskipum og eftirlit með loftskevtanotkun íslenzkra veiðiskipa (þskj. 16).
Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Nefndarmenn hafa eigi orðið samferða um afgreiðslu þessa máls. Minni
hl. (JJós og Gl) telur frv. óþarft og heldur því meðal annars fram gegn frv., að
i lögum nr. 82 1917 og reglugerð út af þeim, nr. 32 1918, sé nægileg stoð fyrir
nauðsynlegt eftirlit með notkun loftskevta.
Að vísu var á þeim ástæðum byggt í rökstuddri dagskrá, sem felldi
þetta mál frá umræðum 1930, en á þá dagskrá verður að lita eins og þingleg
mistök, enda samþykkt liennar á tilviljun byggð.
Lög nr. 82 frá 1917 og reglugerð eftir þeim frá 1918 lúta að leyfisveitingum til loftskevtanotkunar og skilvrðum fvrir þeim leyfisveitingum. Akvæði
þeirra laga og reglugerðar geta þvi eigi, nema óbeint, náð til eftirlits með loftskeytanotkun, sem fram fer í saknæmum eða hrekkvíslegum tilgangi. Þvílík
misnotkun loftskeyta var lítt þekkt 1917.
Frv. er róttækasta tilraunin, sem gerð befir verið til að afstýra þeirri misnotkun loftskeyta í sambandi við ólöglegar landhelgiveiðar, sem óneitanlega
hefir torveldað mjög gæzlu og friðun landhelginnar undanfarið. Er engum blöðum um það að fletta, að strangt eftirlit með skevtanotkuninni og þung viðurlög
við misnotkun þeirra er eina tiltæka ráðið til að draga úr landhelgibrotum
og verja til nokkurrar hlítar landhelgisvæðið.
Um einstök ákvæði frv., svo sem viðurlög og refsingarákvæði 5. og 6. gr.,
geta skoðanir eðlilega skiptar verið, og vér, sem undirritum álit þetta, teljum
rétt að breyta þeim ákvæðum til meira samræmis við gildandi lög um bann
gegn botnvörpuveiðum i landhelgi, sem og að einskorða framar en frv. gerir
eftirlit með loftskevtanotkun þeirra, sem sterkur grunur hefir fallið á um misnotkun skeytanna eða sannir liafa orðið að sök.
Þá viljum vér einnig færa til réttara máls í 4., 5. og 6. gr. orðið „landhelgisbrot“, sem að vísu hefir náð nokkurri festu i daglegu tali, en hlýðir eigi
málslögum réttum.
Eftir framansögðu leggjum vér til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Aftan við 1. málslið komi: og að minnsta kosti einn fullfæran
loftskevtamann.
2. Við 4. gr. Fyrir „landhelgisbrotum“ í 2. málsgr. komi: landbelgibrotum.
3. Við 5. gr. '
a. Fyrir .,3—15 þús. kr.“ i 1. málsgr. komi: 1—10 þús. kr.
b. Fvrir „landbelgisbrot“ í 1. málsgr. komi landhelgibrot.
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c. Fyrir „missa rétt til skipstjórnar í 1 ár“ komi: sæta allt að 5000 kr.
sektum.
d. Fyrir „500—10000 kr.“ í 2. málsgr. komi: 300—5000 kr.
4. Við 6. gr.
a. Fvrir „landhelgisbrot“ í 1. málshð komi: landhelgibrot.
h. A eftir „skipstjórnarinenn, er lilut eiga að máli“ komi: um allt að 3
árum.
Alþingi, 12. marz 1932.
Sveinn Ólafsson,
form., frsm.

Nd.

Bergur Jónsson.

Bjarni Ásgeirsson.

177. Tillaga

til þingsálvktunar um liæstaréttardómaraembættið, sem nú er laust.
Flutningsm.: Magnús Guðmundsson.
Neðri deild Alþingis álvktar að skora á dómsmálaráðherra að veita
Lárusi H. Bjarnason hæstaréttardómaraembætti það, sem nú er laust, ef hann
er fáanlegur til að taka við þvi.
Greinargerð.
Það er nú kunnugt orðið, að dóinsmálaráðherra hefir notað sér ákvæði
57. gr. stjórnarskrárinnar til þess að veita Lárusi H. Bjarnason lausn frá hæstaréttardómaraembætti, um það leyti, sem hann varð 65 ára. Það er einnig kunnugt, að þessi dómari er við svo góða lieilsu, að hann á ekki erfitt með að gegna
embættinu áfram, og dómarahæfileikar hans hafa mér vitanlega ekki verið
dregnir í efa. Hinsvegar verður samkvæmt stjórnarskránni að greiða honum
full laun, þótt hann starfi ekkert í þágu ríkisins. Þetta munar 8000 kr. á ári auk
dýrtíðaruppbótar fyrir ríkissjóð, ef embættið verður veitt öðrum, og sýnist full
ástæða til að spara þá fjárhæð og um leið trvggja æðsta dómstólinum i landinu
starf þessa þaulæfða og lærða dómara, meðan kraftar hans endast. Þetta mun
þó ekki unnt að gera nema með samþykki hans, þar sem honum hefir þegar
verið veitt lausn gegn vilja hans. Fyrir því er ætlazt til, að honu,m verði boðið
embættið aftur.
Nd.

178. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 171 (Kartöflukjallari og markaðsskáli).
Frá Halldóri Stefánssyni.
Við II. Á eftir orðunum »framleiðendum íslenzkrar markaðsvöruc
komi: og þeim, er verzla með islenzkar framleiðsluvörur.
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179. Frumvarp

tii laga um mannafla á islenzkum eimskipum og mótorskipum.
Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson,
Vilmundur Jónsson.
I. KAFLI.
Um stýrimenn.
1- gr.
a. Á eimskipum og mótorskipum, er sigla með flutning og farþega milli
hafna innanlands og til útlanda, skal auk skipstjóra vera minnst:
á skipum 25—150 rúmlestir ............ 1 stýrimaður
- —■
150—450
—
............. 2 stýrimenn
- —
450 rúmlestir og þar yfir 3 —
b. Á eimskipum og mótorskipum, er sigla til útlanda og milli hafna innanlands með varning eingöngu, skal auk skipstjóra vera minnst:
á skipi allt að 300 rúmlestir ............. 1 stýrimaður
- —■
frá 300— 750 rúmlestir .. 2 stýrímenn
- —
— 750—1500
—
.. 3
—
- —
yfir 1500 rúmlestir ............. 4
—
2. gr.
Nú er íslenzkt botnvörpuskip eða önnur fiskiskip notuð til flutninga
milli hafna innanlands eða til útlanda, og skulu þá á þeim vera minnst 2
stýrimenn.
II. KAFLI.
Um háseta.
3. gr.

.

,

. .

Á eimskipum og mótorskipuin 700 rúmlesta og stærri, er flytja fólk milli
hafna innanlands og til útlanda, skal vera bátsmaður.
Á sömu tegund og stærð skipa, er sigla milli hafna innanlands og til útlanda með farþega, skal vera trésmiður eða maður með smiðakunnáttu, er
sé vanur sjómaður. Á skipum minni en 1000 rúmlestir má fela sama manni
bátsmanns- og trésmíðastörf, eða einn af hásetunum gegnir því starfi.
4. gr.
Á eimskipum og mótorskipum, er flytja fólk milli hafna innanlands og
til útlanda, skulu fullgildir hásetar, viðvaningar og óvaningar vera fæstir sem
hér segir:
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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A 25— 60 rúmlesta skipi 3 fullgildir hásetar 1 viðvaningur
— 60— 250
—
— 4
—
—
1
—
1 óvaningur
— 250 500
—
— 4
—
— 2
—
1 —
— - 500- 700 —
-- 5
—
— 2
—
1 —
— 700—1000
—
— 6
—
2
_ 1000-1500
- — 6
—
— 2
—
1 —
— 1500—3000
—
- 6
—
2
—
2
—
Á skipum yfir 3000 rúmlestir skal fjölga um einn fullgildan háseta fyrir
hverjar 1000 rúmlestir.
5. gr.
Á eimskipum og mótorskipum, er flytja varning milli hafna innanlands
og til útlanda, þar með talin fiskiskip, er eingöngu flytja fisk, hvort sem þau
veiða hann eða taka til flutnings af öðrum, skulu fullgildir hásetar, viðvaningar og óvaningar minnst vera sem hér segir:
Á12— 25 rúmlesta
skipi 3fullgildir hásetar
— 25— 60
— ' — 4
—
—
— 60— 200
—
— 5
—
—
— 200— 500
—
— 6
—
—
— 500-1000
—
— 6
—
— 1viðv.
— 1000—1500
—
6
_ i _ 1 óvan.
— 1500—2000
—
— 6
—
2
1Auk þess skal vera trésmiður, vanur sjómennsku, eða maður með
smíðakunnáttu, á skipi yfir 1000 rúmlesta.
Fyrir hverjar 1000 rúmlestir vfir 2000 skal fjölga um 1 fullgildan háseta.
III. KAFLI.
Um vélstjóra.
6. gr.
Á eimskipum og mótorskipum, sem sigla hafna á milli innanlands og
með ströndum fram eða eru i förum til útlanda, þar með talin öll fiskiskip,
skal vélalið vera minnst sem hér segir:
a. Á eimskipi með 100— 350 hestafla vél 2 vélstjórar
—
—
— 350— 650 —
—2
—
1 aðstoðarm.
_
_
_ 650—1200 —
—3
—
—
—
— 1200—1500 —
— og stærri
4 vélstj.
b. Á mótorskipi með 12—- 50 hestafla vél 1 vélstj. 1 aðstoðarm.
_
_
_
50— 150
— — 2
—
_
_
_ 150— 350
— — 2 —
1
—
_
_
_ 350— 650
— _3—l
—
_
_
_ 650—1000
— _ 3 —
2
—
—
—
— yfir 1000
— _4—3
—
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,
7. gr.
A eiinskipum og mótorskipum, er flvtja farþega milli hafna innanlands
og til útlanda, skal vélalið vera minnst sem hér segir:
a. A eimskipi með 100— 350 liestafla vél 2 vélstj.
—
—
— 350 . 500 —
—3 —
—
—
— 500—1000 —
-- 3 —
1 aðstoðarm.
—
—
— 1000—1500 —
—4 —
—
—
— 1500—2000 —
—4 —
1
—
b. Á mótorskipum sé vélalið hið sama og á eimskipum skv. staflið a., og auk
þess 1 aðstoðarmaður við vél 500—1000 hestafla og 3 aðstoðarmenn við vél
frá 1000—2000 hestafla.
IV. KAFLI.
Um kyndara, yfirkyndara og kolamokara.
8. gr.
Á eimskipum, þar með talin fiskiskip, er sigla á milli hafna innanlands,
stunda veiðar með ströndum fram og erlendis, eða eru í förum til útlanda,
skulu kyndarar, yfirkyndarar og kolamokarar vera fæstir sem hér segir:
Á skipimeð 100— 250 hestafla vél 1 kyndari
- — —
250— 400 —
—2
—
- — —
400— 800 —
—3
—
• — —
800—1000 —
—4
—
- — — 1000—1500
—
—5
—
9. gr.
Verzlunarskip með 500 hestafla vél og stærrri skulu auk áðurtaldra kyndara hafa einn yfirkyndara. Á skipi, sem eyðir 9—16 smál. af kolum á sólarhring,
skal vera 1 kolamokari, og 2, ef kolaeyðsla fer yfir 16 smál. á sólarhring. Kolaeyðslan miðast við fulla ferð skips.
Tala þeirra kyndara, sem ákveðin er í 8. gr., skal ávallt miðast við, að
ekki séu færri en 1 kyndari á skipi fyrir hverjar 3 smál. af kolum, sem skipið
eyðir á sólarhring. En þó skal tala kyndara aldrei minni vera en þar greinir, þó
kolaeyðsla sýni minna.
Engum kvndara má ætla á verði meira en 4 eldstæði til kvndingar og
gæzlu.
V. KAFLI.
Um matreiðslu og þjónalið.
.
10. gr.
Á eimskipum og mótorskipum, sem ekki eru farþegaskip, skal fjöldi matreiðslumanna miðast við stærð skipshafnar þannig: Fyrir allt að 18 manna
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skipshöfn 1 fullnuma matreiðslumaður. Fyrir 18—30 manna skipshöfn 1 fullnuma matreiðslumaður og 1 aðstoðarmatsveinn (nemandi).
Fvrir stærri skipshöfn en 30 manns séu 2 fullnuma matreiðslumenn, og
hjálpardrengur, ef um verzlunarskip er að ræða.
,
1L srÁ eimskipum og mótorskipum, er flytja fólk milli hafna innanlands og
til útlanda, skal tala matreiðslumanna og annara manna á skipinu, veitingum
tilheyrandi, vera sem hér segir:
a) á skipi með minna en 15 manna skipshöfn og farrými fyrir 60 manns 1
bryti, 1 fullnuma matreiðslumaður, 1 þerna og 1 þjónn,
h) á skipum með allt að 25 manna skipshöfn, þjónustulið meðtalið, og farrými
fyrir allt að 100 manns, 1 brvti, 1 fullnuma matreiðslumaður, 1 aðstoðarmaður (nemandi), 1 lijálparsveinn, búrmaður, 2 þjónar og 2 þernur.
c) á skipum með yfir 25 manna skipshöfn og farrými fyrir allt að 200 manns
1 bryti, 2 fullnuma matreiðslumenn, 1 aðstoðarmaður (nemandi), 1 hjálparsveinn, búrmaður, 2 þjónar og þerna á 1. farrými og 1 þjónn, þerna og
drengur á 2. farrými.
12. gr.
Atvinnumálaráðherra getur, ef nauðsyn ber til, veitt undanþágu frá ákvæðum laga þessara, með því skilyrði, að viðkomandi stéttarfélag eða stjórn
þess hafi samþykkt slíka undanþágu.
13. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 50—500 króna sektum, ef ekki liggur
þyngri refsing við brotinu samkv. öðrum lögum. Sektirnar renna í ríkissjóð.
14. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lögreglumála.
15. gr.
12. gr. laga nr. 43, 3. nóv. 1915, 18. gr. laga nr. 40, 19. júni 1922, og 6. gr.
laga nr. 50, 4. júní 1924, eru úr gildi felldar, að svo miklu levti, sem þær koma
í bága við lög þessi.
16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á vetrarþinginu 1931, og visast til greinargerðar þeirrar, er þá fylgdi þvi.
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180. Frumvarp

til laga um virkjun Efra-Sogsins.
Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.
1- gr.
Bæjarstjórn Reykjavíkur er heimilað að virkja fallvatnið Efra-Sog, milli
Þingvallavatns og Úlfljótsvatns, til þess að vinna úr því raforku til almenningsþarfa, svo og að leggja háspennutaugar til Revkjavikur og að gera afspennistöð hjá Reykjavík, og að framkvæma þau mannvirki, sein þarf til þess að
koma orkunni til notenda í umdæmi rafmagnsveitu Reykjavíkur.
2. gr.
Áður en byrjað er á verkinu skal senda atvinnumálaráðherra frumdrætti
að hinum fvrirhuguðu mannvirkjum ásamt lýsingu á þeim. Getur ráðherra
krafizt þeirra brevtinga á fyrirhugaðri tilhögun verksins, sem nauðsynleg kann
að þykja vegna almenningshagsmuna, að dómi sérfræðinga ríkisstjórnarinnar.
3. gr.
Ríkisstjórnin lætur á árunuin 1932 og 1933 gera þær umbætur á Þingvallaveginum, sem nauðsynlegar eru vegna Sogsvirkjunarinnar, og fullgera veg
austan Þingvallavatns niður að Efra-Sogi. Til þessara umbóta leggur Revkjavíkurbær fram 140 þús. kr., og teljast þær með kostnaði við byggingu orkuversins og greiðast jafnskjótt og lán er fengið til virkjunarinnar. Með kostnaði við orkuverið má ennfremur telja kaupverð vatnsréttinda þeirra í Efra-Sogi,
sem Reykjavikurbær hefir keypt af eigendum Úlfljótsvatns. Þurfi vegna virkjunarinnar að gera brú á Efra-Sogið og veg frá henni vestan árinnar, skulu þau
mannvirki teljast til orkuversins.
4. gr.

Rikisstjórnin ábyrgist lán handa Reykjavikurbær til framkvæmda samkvæmt 1.—3. gr., að upphæð allt að 7 milljónum króna, eða tilsvarandi upphæð í erlendum gjaldeyri, enda samþykki fjármálaráðlierra lánskjörin.
5. gr.

Orkuverið, háspennulínan og afspennistöðin samkv. 1. gr. nefnist einu
nafni Sogsvirkjunin. Skal hún rekin sem sjálfstætt fvrirtæki með sérstöku reikningshaldi samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra staðfestir.
6. gr.
Sogsvirkjunin selur raforku til rafmagnsveitu Reykjavíkur. Skylt er henni
einnig að láta í té raforku við stöðvarvegg i orkuverinu og við spennistöðvar á
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liáspennulínunni frá Efra-Sogi til Reykjavíkur til almenningsnota í nærliggjandi
héruðum við kostnaðarverði, að viðbættum allt að 10%. Þetta verð má þó aldrei
fara fram úr því, sein rafmagnsveita Reykjavíkur borgar fyrir raforkuna, miðað
við afhendingu á sama stað. Skal verð þetta, ef samkomulag næst eigi, ákveðið
með mati samkvæmt 147. gr. 1. b. vatnalaganna frá 1923. Nú þvkir nauðsynlegt, til þess að ákvæðum þessarar greinar verði fullnægt, að auka virkjunina
frá því, er hún var í fyrstu gerð, og er Reykjavíkurbæ þá skylt að framkvæma
aukninguna allt upp í það, að fallvatnið sé að hálfu fullvirkjað, en ríkisstjórnin ábyrgist lán handa Reykjavikurbæ til þess, með sama skilyrði og segir í 4. gr.
Skal aukningin framkvæmd þegar er fé til hennar er fyrir hendi, nema gildar
ástæður, að dómi ráðherra, hamli.
7. gr.
Þegar auka þarf virkjunina fram yfir það, að fallvatnið sé virkjað til
liálfs, skal ríkisstjórnin framkvæma aukninguna og gerast meðeigandi að Sogsvirkjuninni, nema samkomulag verði við bæjarstjórn Reykjavíkur um aðra tilliögun. Kaupir rikissjóður þá tiltölulegan hluta að þeim mannvirkjum, sem fyrir
eru í fyrirtækinu, þannig að hann verði eigandi fyrirtækisins að sömu tiltölu
og nemur aukningu vélaflsins móts við það vélafl, er fyrir var, og eigandi að
helmingi þegar fallvatnið er fullvirkjað. Kaupverðið eða hluta þess má rikisstjórnin inna af hendi með því að taka að sér greiðslu á tilsvarandi hluta þeirra
skulda, er á fyrirtækinu livíla. Ef samkomulag um kaupverðið næst eigi, skal
það ákveðið með mati samkvæmt lögum um framkvæmd eignamáms. Á Reykjavíkurbær þaðan í frá rétt til þess, livenær sem hann þarf, að fá sem svarar
lielmingi orkunnar úr fallvatninu fullvirkjuðu handa rafmagnsveitu Reykjavíkur. Með kostnaði við fyrstu aukningu samkvæmt þessari grein skal telja
vatnsréttindi i Efra-Sogi fvrir landi Kaldárhöfða með sömu upphæð og áðurnefnd vatnsréttindi fyrir landi Úlfljótsvatns.
Nú hefir virkjuninni safnazt varasjóður þegar ríkissjóður verður meðeigandi liennar samkvæmt þessari grein, og verður liann þá eign Reykjavíkurbæjar og ríkissjóðs að réttri tiltölu við greiðslur þær, er sjóðurinn hefir myndazt af, frá rafmagnsveitu Reykjavíkur annarsvegar og notendum utan hennar
hinsvegar.
Rétt sinn samkvæmt þessari grein getur ríkisstjórnin framselt til þess
eða þeirra fyrirtækja, er þá liafa með liöndum orkuveitu til almenningsþarfa
um taugakerfi frá Efra-Sogi til héraða utan takmarks rafmagnsveitu Reykjavíkur.
8. gr.
Þegar ríkisstjórnin er orðin meðeigandi að Sogsvirkjuninni samkvæmt
7. gr., skal stjórn fyrirtækisins skipuð 5 mönnum: Tveim, er bæjarstjórn Reykjavíkur kýs, tveim, er tilnefndir verða af þeim aðilum utan rafmagnsveitu Reykjavikur, sem njóta orku frá Sogsvirkjuninni, og liinum fimmta, er hæstiréttur
tilnefnir. Skulu þeir allir skipaðir til þriggja ára. Eftir að 1 ár er liðið frá
skipun nefndarinnar, skulu árlega ganga úr nefndinni annaðhvort fulltrúar
Revkjavikur eða fulltrúar kosnir af utanhéraðsnotendum eða fulltrúi hæsta-
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réttar. Skal varpað hlutkesti uxn, hverjir skuli fyrst ganga úr. Nánari fyrirmæli
um stjórn og rekstur fyrirtækisins skulu þá sett með reglugerð, er ráðherra
staðfestir.
9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr ein argerð.
Frv. að mestu samhljóða þessu var flutt á tveim undanförnum þingum,
en náði ekki fram að ganga. Fylgdi því þá svo hljóðandi greinargerð:
„Meðal annara viðfangsefna hefir raforkumálanefndin látið rannsaka,
hvaða héruð mundu geta notið raforku frá Soginu, ef virkjun á þvi kæmist i
framkvæmd. Þótt þeirri rannsókn sé ekki að fullu lokið, þykir nú þegar sennilegt, að þessi héruð muni hafa aðstöðu til notkunar á raforku frá Sogi auk
Reykjavíkur:
Vestmannaeyjar, Rangárvallasýsla, Arnessýsla, Gullbringusýsla, Hafnarfjörður, Kjósarsýsla, Rorgarfjarðarsýsla, Mýrasýsla.
Sakir þess, að sumstaðar á þessu svæði er töluvert fjölmenni saman komið í kauptúnum og sjóþorpum, virðist sem allmikið af orkuveitum út frá Sogi
um héruð þessi muni geta borið sig fjárhagslega, jafnvel 300—400 km. samanlögð línulengd, og mundu 13—14 þús. manns utan Reykjavíkur geta notið raforku úr þeiin taugum. Út frá þeim mætti svo smám saman stækka veituna og
koma fleiri og fleiri notendum i samband við hana.
Út af þessu þótti raforkumálanefndinni nauðsynlegt að athuga nú þegar,
á hvern hátt væri unnt að trvggja það, að ibúar nefndra héraða utan Reykjavíkur gætu þegar til kæmi átt kost á raforku úr Soginu í sambandi við virkjun þá á fallvatni þessu, sem Reykjavíkurbær er að undirbúa. Til þess að athuga
þetta málefni sérstaklega, voru á fundi raforkumálanefndar 14. jan. þ. á. kosnir i undirnefnd þeir Jón Þorláksson verkfr. og Sigurður Jónasson bæjarfulltrúi.
Hafa þeir síðan rætt máhð við þar til kjörna menn úr rafinagnsstjórn Reykjavíkur, og er frumvarp þetta árangurinn af því starfi.
Aðalhugsun frv. er sú, að Reykjavíkurbær, sem á hálf vatnsréttindin í
þessu fallvatni, byrji á virkjuninni og haldi henni áfram þar til fallvatnið er
virkjað að hálfu, en selji raforku til nærliggjandi héraða með kostnaðarverði,
að viðbættri lítilli þóknun. Er þetta mikið hagræði fyrir héruðin, að þurfa ekki
að leggja fram fé til virkjunar meðan raforkunotkun þeirra er lítil, svo að erfitt
vrði að fá sjálfstæða virkjun til að svara kostnaði. Þegar raforkunotkunin í
heild er komin upp í helming virkjunar, er gert ráð fyrir, að notendur raforku
í héruðum utan Reykjavíkur haldi áfram stækkun orkuversins og verði meðeigendur þess, og njóti þannig þeirra hagsmuna, sem liggja í þvi að verða eigandi
orkuvers þegar raforkunotkun er orðin mikil. Kemur sá hagnaður sérstaklega
fram i því, að orkuverið heldur áfrarn að vera starfhæft eftir að byggingarkostnaður er afskrifaður eða byggingarlán greidd, og getur raforkan þá lækk-
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að í verði eða rekstur orkuversins gefið tekjuafgang til aukningar á taugakerfinu.
Með þvi að virkjun Reykjavikurbæjar skapar þarna aðstöðu fyrir stóran
og fjölmennan landshluta til þess að byrja á að korna upp raforkuveitum til almenningsþarfa, þykir rétt, að ríkið láti Reykjavikurbæ í té aðstoð til virkjunarinnar með vegagerðum og með ábyrgð fyrir virkjunarláni, svo sem ráðgert
er í frumvarpinu.
Um 3. gr.
Gert er ráð fvrir að leggja nýjan veg suður með Þingvallavatni að austanverðu að virkjunarstaðnum. Hefir vegamálastjóri lauslega áætlað kostnað vegarins 230 þús. kr. Vegur þessi verður alfaravegur, og gerir því frumvarpið,
sairfkvæmt tillögum vegamálastjóra, ráð fyrir, að aðeins helmingur kostnaðarins komi á Sogsvirkjunina, eða 115 þús. kr. Ennfremur er aukið viðhald Þingvallavegarins og styrking á brúm, allt beinlínis vegna Sogsvirkjunarinnar, áætlað af vegamálastjóra á 25 þús. krónur.
Um 4. gr.
Aætlun rafmagnsveitu Reykjavíkur um virkjun Sogsins nam 6 milljónum króna. Tilboð þau, sem fengizt hafa í verkið, voru nokkru hærri, og þar sem
auk þess má gera ráð fyrir, að afföll kunni að verða á láni til virkjunarinnar,
þykir eigi fært að tiltaka upphæð þá, sem ábyrgjast þarf, lægri en 7 millj. kr.,
enda gerir frumvarpið ráð fyrir því, að hér sé aðeins um hámarksupphæð að ræða.
Að öðru leyti skýrir frumvarpið sig sjálft“.
Nánari grein verður gerð fyrir frv. i framsögu.

Nd.

181. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 19, 4. nóvember 1887, um aðför.
Frá landbúnaðarnefnd.
27. gr. laganna orðist svo:
Ekki má fjárnámi taka rúm og sængurföt, sem nauðsynleg eru skuldunaut, konu lians og börnum, né heldur lín og íveruföt, er þau mega ekki án vera.
Nú á skuldunautur fvrir heimili að sjá, og á liann þá rétt á að undanþiggja fjárnámi nauðsynjar, er nema að virðingarverði allt að 500 kr., og auk
þess allt að 100 kr. fyrir hvert barn, sem er á skylduframfæri hans.
Ef skuldunautur á ekki fyrir heimili að sjá, má hann undanþiggja fjárnámi 100 kr. að virðingarverði og fyrir börn eins og segir í 2. málsgr.
Skuldunautur ræður sjálfur, livað undanþegið skal vera fjárnámi. Ef
hann er ekki sjálfur viðstaddur fjárnámið, skal fógeti fela öðrum að kveða
á um þetta, ef skuldunautur hefir ekki falið það öðrum.
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Rétt þann, sein ræðir uni í 2. og 3. málsgr., á skuldunautur þó ekki, þegar
aðför er gerð fyrir sköttum eða opinberum gjöldum. Ekki má heldur undanskilja fjárnámi þá hluti, sem veðsettir eru fyrir þeirri skuld, sem fjárnámi er
heimt.
Greinargerð .
í gildandi lögum er svo ákveðið, að skuldunautur megi undanskilja fjárnámi nauðsynjar, er nema 20 kr., ef sá á í lilut, sem ekki á fyrir heimili að sjá,
en ella 120 kr. Þessi ákvæði voru sett í lög 1887 og síðan liefir verðgildi peninga
stórum breytzt. Á þeim tíma var, eftir gildandi verðlagi, miklu meira undanþegið fjárnámi en nú. Að þessu athuguðu þvkir rétt að hækka þá fjárhæð, sem
hér er um að ræða, og sýnist það ekki mega minna vera en liér er gert ráð fyrir.
Búnaðarþing það, sem nýlokið er, hrevfði þessu máli, og varð það til
þess, að nefndin flytur þetta frv.

Nd,

182. Nefndarálit

um frv. til laga um eignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölum i Hólshreppi (þskj. 59).
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um að mæla með, að frv. nái fram að ganga
með svofelldri
BREYTINGU:
2. málsgr. 1. gr. falli niður.
Alþingi, 14. marz 1932.
Bergur Jónsson,
Jón Ólafsson,
Sveinbjörn Högnason,
form.
frsm.
fundaskr.
Einar Arnórsson.
Þorleifur Jónsson.

Nd.

183. Nefndarálit

nm frv. til laga um eignarnám á landspildu i Skeljavik við Hnífsdal (þskj. 60).
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um að mæla með, að frv. nái fram að ganga
óbreytt.
Alþingi, 14. marz 1932.
Bergur Jónsson,
Jón ólafsson,
Sveinbjörn Högnason,
form.
frsm.
fundaskr.
Einar Arnórsson.
Forleifur Jónsson.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Nd.

184. Breytingartillaga

við frv. til laga um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna (þskj. 36).
Frá Vilmundi Jónssyni.
Við 1. gr.
2. töluliður orðist svo:
Hafnarfjarðarhérað: Hafnarfjarðarkaupstaður, Bessastaðahreppur o. s. frv.
5. töluliður orðist svo:
Borgarneshérað: Borgarneshreppur, Borgarhreppur o. s. frv.
6. töluliður orðist svo:
Ólafsoíkurhérað: Staðarsveit, Breiðavíkurhreppur, Neshreppur utan Ennis,
ólafsvikurhreppur og Fróðárhreppur. Læknissetur í ólafsvik.
11. töluliður orðist svo:
Patreksfjarðarhérað: Rauðasandshreppur, Patrekshreppur, Tálknafjarðarhreppur o. s. frv,
20. töluliður orðist svo:
Hólmavikurhérað: Kaldrananeshreppur frá Kallbakskleif, Hrófbergshreppur,
Kirkjubólshreppur o. s. frv.
23. töluliður orðist svo:
Sauðárkrókshérað: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókshreppur, Staðarhreppur o. s. frv.
25. töluliður orðist svo:
Siglufjarðarhérað: Siglufjarðarkaupstaður. Læknissetur á Siglufirði.
26. töluliður orðist svo:
Svarfdœlahérað: Ólafsfjarðarhreppur, Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og Hrisey. Læknissetur í Dalvik.
27. töluliður orðist svo:
Akureyrarhérað: Arnarneshreppur, Skriðuhreppur, Öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur o. s. frv.
29. töluliður orðist svo:
Regkdœlahérað: Ljósavatnshreppur ofan fyrir Þóroddsstað, Bárðdælahreppur, Reykdælahreppur o. s. frv.
30. töluliður orðist svo:
Húsavikurhérað: Ljósavatnshreppur upp undir Þóroddsstað, Aðaldælahreppur, Tjörneshreppur, Húsavíkurhreppur o. s. frv.
34. töluliður orðist svo:
Hróarstunguhérað: Jökuldalshreppur beggja megin Jökulsár upp að Gilsá,
Hliðarhreppur, Tunguhreppur, Hjaltastaðarhreppur, Eiðahreppur og
Borgarfjarðarhreppur. Læknissetur á Hjaltastað.
38. töluliður orðist svo:
Regðarfjarðarhérað: Helgustaðahreppur, Eskifjarðarhreppur, Reyðarijarðarhreppur o. s. frv.
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43. töluliður orðist svo:
Afýrdalshérað: Hvammsbreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjallahreppur. Læknissetur i Vik.
45. töluliður orðist svo:
Rangárhérað: Rangárvallasýsla að undanskildum Austur-Eyjafjallahreppi.
Læknissetur á Stórólfshvoli.
47. töluliður orðist svo:
Grímsneshérað: Skeiðahreppur, Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur,
Biskupstungnahreppur, Grimsneshreppur, Laugardalshreppur og Þingvallahreppur o. s. frv.
48. töluliður orðist svo:
Keflavikurhérað: Vatnsleysustrandarhreppur, Keflavikurhreppur, Gerðahreppur, Miðneshreppur o. s. frv.

Nd.

185. Breytingartillaga

við frv. til laga um innflutning á kartöflum o. fl.
Flm.: Guðbr. lsberg.
Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Til þess að greiða fyrir sölu á innlendum jarðeplum skulu skip
rikisins flytja islenzk jarðepli hafna milli innanlands fyrir hálft flutningsgjald, enda þurfi skipin eigi að neita flutningi á öðrum farmi af
þeim sökum.

Nd.

186. Frumvarp

til laga um innflutning á kartöflum o. fl.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
Þann hluta hvers árs, sem nægar birgðir eru fyrir hendi i landinu, að
dómi Búnaðarfélags íslands, af innlendum kartöflum, er bannað að flytja inn
kartöflur frá öðrum löndúm.
2. gr.
Að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands, ákveður atvinnumálaráðherra á ári hverju með auglýsingu í Lögbirtingablaði, frá hvaða tíma innflutningsbann á kartöflum skuli í gildi ganga og hvenær þvi skuli af létt. Skal sú
auglýsing út gefin 3 vikum áður en innflutningsbannið hefst.
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Ef sérstakar ástæður gera það nauðsynlegt og Búnaðarfélag íslands mælir með því, er ráðherra þó heimilt að ákveða með nýrri auglýsingu, að banninu
skuli fyrr af létt en til hafði verið tekið, og þarf það ekki að vera samtímis á
öllu landinu.
3. gr.
Hreppstjórum í sveitum og bæjarstjórum í kaupstöðum skal skylt að
senda Búnaðarfélagi Islands á ári hverju fyrir fyrsta nóvember skýrslu um uppskerumagn kartaflna.
4. gr.
Til þess að greiða fyrir sölu á innlendum jarðeplum skulu skip rikisins
flytja íslenzk jarðepli hafna milli innanlands fyrir hálft flutningsgjald, enda
þurfi skipin eigi að neita flutningi á öðrum farmi af þeim sökum.
5. gr.
Nánari ákvæði um framkvæind þessara laga setur atvinnumálaráðherra
með reglugerð, að fengnum tillögum Búnaðarfélags Islands. í reglugerð þessari
skal setja reglur um mat á kartöflum, ef um stærri kaup er að ræða en 500 kg.
til sama kaupanda.
6. gr.
Brot gegn auglýstu innflutningsbanni á kartöflum samkv. 1. gr. varða
sektum til rikissjóðs, frá 200—2000 kr. Ólöglega innfluttar kartöflur skulu
upptækar og andvirði þeirra renna í rikissjóð.
7. gr.

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

187. Tillaga

til þingsályktunar um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum fyrir Vestf jörðum og Norðurlandi.
Flm.: Vilmundur Jónsson.
Alþingi ályktar að leggja fyrir rikisstjórnina, að hún láti varðskipið
Þór annast björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum fyrir Norðurlandi, á
svæðinu frá Skaga til Tjörness, á tímabilinu frá 1. september til 31. október,
og fyrir Vestfjörðum, á svæðinu frá Horni til Látrabjargs, frá 1. nóvember
til 31. desember og frá 1. til 31. janúar ár hvert.
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Ástæður.

.

Um ástæður vísast til greinargerða, sem fvlgdu þessari tillögu á tveimur
síðustu þingum, sbr. þskj. 244 frá vetrarþinginu og 272 frá sumarþinginu.

Ed.

188. Nefndarálit

um frumvarp til laga um breyting á yfirsetukvennalögum, nr. 63, 19. mai
1930 (þskj. 83).
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 15. marz 1932.
Einar Árnason,
form. og frsm.

Nd.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon.

189. Frumvarp

til laga um heimild handa ríkisstjórninni til einkasölu á bifreiðum og mótorvélum.
Flutningsm.: Jónas Þorbergsson, Sveinbjörn Högnason, Steingr. Steinþórsson,
Bergur Jónsson.
1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða einkasölu á vöruflokkum þeim, er
hér verða taldir:
a) Bifreiðum allskonar og bifhjólum, hvort heldur eru til mannflutninga eða
vöruflutninga.
b) Mótorvélum allskonar, i skip og báta af öllum stærðum og til notkunar á
landi, þó ekki rafmagnsmótorum.
c) Bifreiða- og bifhjólahlutum, þar með töldum hjólbörðum (tires) og slöngum. Svo og öllum hlutum í mótorvélar.
2. gr.
Heimilt er þeim, er kaupir nýtt skip frá útlöndum, að flytja inn í skipinu vélar þær, sem notaðar eru i skipinu sjálfu. Tilskilið er þó, að vélarnar séu
kevptar i samráði við einkasöluna.
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3. gr.
• Ríkissjóður leggur fram nauðsvnlegt rekstrarfé til einkasölunnar, svo
og til viðgerðarverkstæða fvrir bifreiðar og mótora, eftir því sem ástæður levfa.
Verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur í ríkissjóð.
4. gr.
Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð allt nánara skipulag
einkasölunnar, þar á meðal hversu fer um vörur þær, sem um ræðir í 1. gr.
og óseldar eru í landinu, þegar einkasalan hefst.
5. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 500—50000 kr., nema þyngri
refsing liggi við að lögum. Hver sá hlutur, sem ræðir um í 1. gr. a—c, og ólöglega er fluttur inn í landið, skal upptækur ger og andvirðið renna til einkasölunnar.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Það er kunnugt, að í verzlun og innflutningi á bifreiðum og mótorvélum
i skip og báta ríkir mikill glundroði, til mikils óhagræðis fyrir hagkvæm og
menn not þessara hluta, sem eru þó í sjálfu sér mjög mikils varðandi fvrir atvinnuvegi og samgöngur landsmanna.
Samkvæmt skattaskrá árið 1930 voru bifreiðar alls hér á landi eins og
hér segir:
al-

Vörubifreiðar.......................
Fólksbifreiðar .....................
Tvihjóla bifreiðar ..............

850
584
105

Samtals 1539
Bifreiðar þessar voru af 74 mismunandi tegundum og nefndust þær eins
og hér segir:
A. J. S.
Ariel
Auburn
Albion
Austin
B. S. A.
Benz
Buick

Ford
Ford, nýi
Fargo
G. M. C.
France
Graham Brothers
Graham Paige
Goliat

Opal
Pontiac
Plymouth
Radic
Radco
Raleigh
Rugby
Rugde Wirtlnvort
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Chandler
Chevrolet
Citroén
Chrvsler
Dixie Flyer
Dodge Brothers
Douglas
Durant
Dictator
De Soto
Erskine
Essex
Elcar
Federal
Fiat
Flint
Four Wheel Drive
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Harley Davidson
Hannomag
Hupmobile
Hudson
Indian
International
D. K. V.
Maxwell
Morris
Marmon
Marquette
Nash
New Hudson
New Imperial
Oakland
Oldsmobile
Overland

R. M. W.
Royal Enfield
N. S. U.
Schrippes Booth
Studebaker
Stewart
Stock
Triumphe
Unick
Sheffield
White
Willy’s
Willy’s 6
Willy’s Knight
Wippet
Volve

Þrátt fyrir þennan miklafjölda tegunda voru tiltölulega fáar tegundir algengar, og var hlutfallið milli algengustu tegundanna eins og hér segir:
Vörubifreiðar:
Af þeim voru 25 tegundir og flestar af þessum tegundum:
Tala
%
46,0
Ford ................ ......... 390
39,2
Chevrolet ......... ......... 333
57
6,7
G M. C..........................
24
2,8
Rugbv .............. .........
Hinar 46 bifreiðarnar skiptust milli 21 tegundar og voru 1—7 af hverri
tegund.
Fólksbifreiðar:
Af þeitn voru 44 tegundir, sem skiptust eins og hér segir:
Chevrolet ...........
Buick..................
Essex ..................
Ford ..................
Nash ..................

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

Tala

%

83
82
50
47
42

14,2
14,0
8,6
9,1
7,2

Af hinum 39 tegundunum voru alls 280 og 1—32 af hverri.
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Tvíhjóla bifreiðar.
Af þeim voru 32 tegundir og voru flestar af þessum tegundum:
Triumh .....................
Harley Davidson .......
B. S. A.........................

23
21
19

Af hinum 29 tegundunum eru aðeins 1—8 af hverri.
Af yfirliti þessu sést, að furðu margar tegundir bifreiða eru fluttar inn í
landið. Árið 1929 eru tegundirnar 67, en árið 1930 101. Þannig hefir tegundunum
fjölgað um 34 á einu ári.
Svipað þessu má segja um mótorvélar í skip og báta. Hafa oft heyrzt
raddir um það úr hópi sjómanna og útgerðarmanna, að núverandi tilhögun á
innflutningi og verzlun með þessi tæki væri mjög óhagkvæm og kostnaðarsöm
fvrir sjávarútgerðina.
I bvrjun þessa árs voru í landinu þessar tegundir af mótorvélum í báta:
Popular
Dan
Scandia
Alpha
Tuxham
Grei
Ellwe
Delta
Rap
Dencil
Hein
Gideon
Avance
Bolinder
Vickman
Heimdal

Ford
Völund
Samson
Union
Hera
Brunwall
Randers
Solo
Kampens
Finnö
Aurica
Hansa
Frederiksliavn
K. M. K.
Vesta
American

Burmont
Munktel
Amis
Norrona
Finnov
Norma
Kelvin
Glenifer
Mias
Skandia Mölle
Rup
Deutz
II. A. G.
Eureka
Beardman
Bergsund

Þetta eru samtals 47 tegundir mótorvéla, sem eru nú í skrásettum islenzkum skipum, þriggja smálesta og stærri. Ótaldar eru þó mótorvélar í öllum svonefndum trillubátum, og mun vera með öllu ókunnugt um tölu þeirra og
svo um tölu tegunda af þesskonar vélum.
Eru sérfróðir menn á einu máli um það, að þessar mörgu vélategundir
séu mjög misjafnar að gæðum og misjafnlega dýrar í rekstri.
Allar stærstu og fullkomnustu mótorvélasmiðjur smíða mótora af öllum stærðum, sem tíðkast almennt. Verður því Ijóst, að allur þessi fjöldi tegunda er landsmönnum bæði óþarfur og skaðlegur.
Mótorvélar, sem notaðar eru á landi, eru hvergi skráðar nema í kilógrammatali á innflutningsskýrslum. Er því ókunnugt um tölu þeirra og tölu
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tegunda af þeim véluni. Skýrslur sýna, að innflutningur á þeim hefir hraðvaxið síðustu árin, shr. „aðrir mótorar“ hér á eftir.
.
Eins og nærri má geta eru ekki fyrirliggjandi i landinu varahlutar nema
i sárafátt af öllum þessum tegundafjölda. Margar verksmiðjurnar hafa hér enga
umboðsmenn. Er því miklum erfiðleikum og kostnaði bundið að ná í varahluta. Varahlutar eru auk þess óliemjulega dýrir. Kunnugir menn fullyrða, að
vél, sem sett væri saman af varahlutum einum, yrði að minnsta kosti tvöfalt
dýrari en vél, sem kevpt er í heilu lagi.
Enda þótt frv. þetta sé borið fram til þess fyrst og fremst að koma á
hagkvæmari aðferðum um innflutning og sölu á bifreiðum og mótorvélum til
almennra hagsmuna fyrir sjávarútgerðina og samgöngur landsmanna, þá kemur og sjálfur rekstur verzlunarinnar með þessi tæki einnig mjög til greina.
Samkvæmt verzlunarskýrslum siðustu ára var innflutningur bifreiða
eins og hér segir:
Fólksbifreiðar.
Ár

Tala

kr.

490000,00
794000,00
656000,00

Samtals 428
Meðaltal 177

1940000,00
647000,00

1928 .........
1929 .........
1930 .........
.

Verð

106
185
137

Vöriiflutiiingsbifreiðar.
Ár

Tala

Verð

kr.

134
277
96

382000,00
778000,00
726000,00

Samtals 507
Meðaltal 169

1886000,00
629000,00

1928 .. ..............................
1929 .. ..............................
1930 .. ..............................

Mólorhjól.
Ár

.

1928 .......
1929 .......
1930 .......
Samtals
Meðaltal
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

Tala

Verð

kr.

7
34
21

8272,00
27452,00
16855,00

62
20

52579,00
17526,00
* 59
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A þessum þremur árum hafa verið fluttar inn bifreiðar samtals eins og
liér segir:
Tala

Fólksbifreiðar ................ 428
Vöruflutningabifreiðar . .
507
Mótorhjól .........................
62
Samtals 997
Meðaltal á ári 332

Verð

kr.

1940000,00
1886000,00
52579,00
3878579,00
1292859,00

Á árunum 1928—1930 var ennfremur flutt inn til bifreiða:
Ár

Kg.

1928 . ........................... 83000
1929 . ........................... 120000
1930 . ........................... 125000
Samtals 328000
Meðaltal á ári 109333

Verð

kr.

243000,00
327000,00
328000,00
898000,00
299333,00

Hjólbarðar.
Ár

Kg.

1928 .. ...........................
1929 .. ...........................
1930 .. ...........................
Samtals
Meðaltal á ári

48000
67000
65000
180000
56666

Verð

kr.

180000,00
327000,00
297000,00
804000,00
268000,00

Samkvæmt innflutningsskýrslum var innflutningur mótora eins og liér
segir:
Mótorar í skip og báta.
Ár

Tala

1928 .. ..............................
1929 .. ..............................
1930 .. ..............................
Samtals
Meðaltal á ári

242
497
195
934
311

Verð

kr.

710000,00
203000,00
542000,00
1455000,00
485000,00

Aðrir mótorar
þó ekki rafmagnsmótorar:
Ár

1928 .................. ..............
1929 .................. ..............
1930 .................. ..............
Samtals
Meðaltal

Tala

5
26
18
49
16

Verð

kr.

17000,00
68000,00
57000,00
142000,00
44000,00
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Mótorhlutar.
Ár

Kg.

Verð kr.

1928 .............................. 51000
1929 .............................. 119000
1930 .............................. 46000

256000,00
409000,00
182000,00

Samtals 216000
Meðaltal á ári 72000

847000,00
282333,00

Innflutningur á framantöldum vörutegundum hefir á árunum 1928—1930
verið að meðaltali á ári eins og hér segir:
Fólksbifreiðar .....................
Vöruflutningsbifreiðar .......
Mótorhjól ............................
Bifreiðarhlutar ....................
Hjólbarðar ...........................
Mótorar i skip ogháta ....
Aðrir mótorar .....................
Mótorhlutar .........................

kr.
—
—
—
—
—
—
—

647000,00
629000,00
17527,00
299333,00
268000,00
485000,00
44000,00
282333,00

Kr. 2672193,00
Innflutningur á þeim tveimur vörutegundum, sem liér er farið fram á að
verði teknar i einkasölu, hefir á árunum 1928—1930 numið að meðaltali á ári
kr. 2672193,00.
Og þetta er innflutningsverð á þessum vörum komnum i höfn á íslandi.
Nú má fvllilega gera ráð fvrir því, án þess að óvarlega sé áætlað, að álagning á bifreiðar, mótora og varahluti muni upp og ófan vera um 33%. Má
þó telja rétt að slá nokkru af þessari áætlun til öryggis og gera ráð fyrir um
30% álagningu. Sú upphæð vrði um 794657 kr. brúttó liagnaður. Jafnvel þó gera
megi ráð fvrir, að kostnaður við svo uinfangsmikla verzlunargrein yrði allmikill, er ástæða til að ætla, að af henni fengist verulegur hagnaður i rikissjóð.
A árunum 1927 til 1930 hefir hifreiðum fjölgað úr 634 í 1539. Enda þótt
tæplega megi gera ráð fyrir, að bifreiðum fjölgi jafnört á næstu árum, er hitt
víst, að þeim lieldur áfram að fjölga jafnharðan og vegakerfi okkar stækkar og
almenn notkun bifreiða fer i vöxt. Auk þess má vitanlega gera ráð fvrir miklum
innflutningi bifreiða til viðhalds og endurnýjunar.
Vegakerfi landsins er hlutfallslega stórt og viðliald þess örðugt og kostnaðarsamt. Hefir verið leitað ráða um tekjuöflun til handa ríkissjóði, til þess að
standast þennan mikla kostnað, með því að leggja skatt á hifreiðar og benzín.
Slikur skattur er raunar lagður á samgöngurnar sjálfar og þá menn, sem hafa
not þeirra. Enda þó segja megi, að full nauðsyn sé slíkrar skattlagningar, er
það í sjálfu sér mjög' óviðeigandi að láta milljónir króna renna i vasa einstakra
manna, sem verzla með bifreiðar, jafnframt þvi, sem auknar byrðar eru lagðar
á allan almenning, sem verður að hera uppi allar samgöngurnar.
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í þessu frumvarpi er farið frani á það tvennt, að betra, liagkvæmara og'
kostnaðarminna skipulagi sé komið á þessar verzlunargreinar, að betur er
tryggt, að varahlutar séu fvrir liendi með minna tilkostnaði og að verzlunarbagnaður nokkur renni í ríkissjóð.
Skipulagsleysið um innflutning og verzlun með mótorvélar í skip og
báta liefir verið mikið áliyggjuefni margra útgerðarmanna og sjómanna. Er
ætlazt til þess, að með frumvarpi þessu verði, með ráðum fróðustu manna um
þessi efni, ráðin bót á þessu vandkvæði.
Einstakar greinar frumvarpins virðast ekki gefa tilefni til athugasemda.

Nd.

190. Frumvarp

til laga um bifreiðaskatt o. fl.
(Eftir 2. ujnr. í Nd.)
1. gr.

Til viðhalds og umbóta akvegum skal greiða sérstakt innflutningsgjald
og skatt af bifreiðum, sem hér segir:
a. Af benzíni 4 aura innflutningsgjald af hverjum btra.
b. Af bjólabörðum og gúmmíslöngum á bifreiðar 1 — eina — krónu í innflutningsgjald af hverju kg.
c. Af bifreiðum, sem aðallega eru gerðar til fólksflutninga:
1. Af leigubifreiðum til mannflutninga, 6 — sex — krönur í þungaskatt
árlega af hverjum fullum 100 kg. af þunga þeirra.
2. Af einkabifreiðum 12 — tólf — krónur í þungaskatt árlega af hverjum
fullum 100 kg. af þunga þeirra.
Verði ágreiningur um gerð bifreiðar, sker fjármálaráðherra úr.
d. Af tvihjóla bifreiðum 20 — tuttugu— krónur árlega af hverri bifreið.
2. gr.
Undanþegnar skatti samkvæmt 1. gr. c- og d-lið eru bifreiðar erlendra
sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi íslenzkir rikisborgarar.
Ennfremur eru undanþegnir þessum skatti vagnar, sem renna á spori eða eru
notaðir eingöngu af slökkviliði eða til sjúkraflutninga, eða til aksturs á snjó.
3. gr.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um skilgreiningu
á benzíni, um hvernig skuli reikna gjaldið af benzíni, svo og önnur atriði, er
þurfa þykir vegna innheimtu innflutningsgjalds og skatts samkv. 1. gr.
Heimilt er að setja í slika reglugerð ákvæði um gjaldfrest á innflutningsgjaldi af benzíni, er miðast við sölu af birgðum innflytjanda.
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Sama innflutningsgjald, sem segir í 1. gr. b-lið, skal greiða af hjólabörðum og gúmmislöngum, sem fylgja bifreiðum, er fluttar eru til landsins.
4. gr.

Eindagi gjalds þess, er ræðir um í 1. gr. c- og d-lið, er 1. júlí ár hvert, i
fyrsta skipti 1932, og innheimtist þar, sem bifreið eða bifhjól er skrásett. Gjaldskylda telst frá afhendingu bifreiðarmerkis, ef um nýskrásetta bifreið er að
ræða, en ella frá 1. júlí 1931, og reiknast skatturinn hlutfallslega fyrir hluta úr
ári, hvort sem svo stendur á, að merki hefir verið afhent á gjaldárinu eða gjaldskyld bifreið hefir ónýtzt. Skatturinn telst aðeins fyrir heila mánuði, þannig, að
15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minna broti er sleppt.
Skattinn skal sá greiða, sem er eigandi á gjalddaga eða siðast var eigandi, ef bifreið er ónýtt.
Skatturinn hefir lögtaksrétt, enda er bifreiðin að veði fvrir honum, og
gengur það veð fyrir öðrum veðum.
Lækka skal skattinn samkvæmt e-lið 1. gr. að réttri tiltölu, ef einkennismerki bifreiðar er afhent lögreglustjóra i skrásetningarumdæmi hennar til
geymslu um tíina, þó aldrei skemur en 3 niánuði, en sleppa skal broti úr mánuði við frádrátt skattsins, þannig að meira en hálfur mánuður skal reiknast
sem heill mánuður, en hálfuin mánuði eða minna broti skal sleppt.
5. gr.
Sama gjald af benzíni, er segir i 1. gr. a., skal greiða af öllum benzinbirgðum innflytjenda, sem til eru í landinu þá er lög þessi ganga í gildi, sömuleiðis af birgðum einstakra manna eða félaga. Þó skulu gjaldfrjálsir 300 1. hjá
liverjum eiganda.
Gjaldið skal greiða hvort lieldur benzínið er í vörzlum eiganda sjálfs
eða ekki.
Sérhver sá, er á eða hefir umráð yfir 300 1. af benzíni eða meira þann
dag, er lög þessi ganga i gildi, skal skyldur að tilkynna það innheimtumanni
innan 10 daga. Skal hann skyldur að aðstoða við að kanna birgðir hans og
mæla, ef til kemur.
Sama gjald af hjólabörðum og gúmmíslöngum á bifreiðar og segir í 1.
gr. b. skal og greiða af öllum birgðum innflytjenda og heildverzlana, sem til
eru i landinu, þá er lög þessi ganga i gildi.
Innheimtumaður getur krafizt upplýsinga hjá benzíninnflytjendum og
benzinsölum um sölu samkvæmt verzlunarbókum til viðskiptamanna áður en
lög þessi ganga í gildi.
6- gr.
Innheimtu gjaldsins annast lögreglustjórar, en í Reykjavík tollstjóri, og
fcr um reikningsskil eftir þvi, sem ráðuneytið skipar fyrir.

470

Pingskjal 190

7. gr.

Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett ákvæði um endurgjald á innflutningsgjaldi af benzíni, er sönnur eru færðar á, að það hafi ekki verið notað
eða verði ekki notað til bifreiða. Má í reglugerðinni setja ákvæði, er takmarki
endurgreiðslu við ársnotkun, er nemi að minusta kosti 750 1. lijá hverjum notanda, svo og aðrar takmarkanir, er nauðsynlegar þykja til að tryggja, að lieimildin til endurgreiðslu gjaldsins nái réttum tilgangi.
8. gr.

Tekjum samkvæmt lögum þessum skal varið sem hér segir:
a. 65% af hvers árs tekjum skal varið til viðlialds og umbóta akfærum þjóðvegum. Um skipting fjárins til einstakra vega og vegakafla fer eftir sömu
reglum og um annað fé til viðhalds þjóðvegum.
b. 15% af hvers árs tekjum má verja til akfærra sýsluvega og ræktunarvegarins i Vestmannaeyjum, samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra
setur. Skiptir atvinnumálaráðunevtið þessum hluta milli einstakra sýslna
eftir tillögum vegamálastjóra. Skal þess gætt. að féð verði lagt til sýsluveganna tiltölulega eftir því, hversu mikil umferð bifreiða er um þá og hversu
aðstaðan er örðug til viðhaldsins.
Verði þessi hluti skattsins ekki notaður upp eitt ár, má verja eftirstöðvunum til viðhalds þjóðvegum til viðbótar a-lið.
c. 20% af hvers árs tekjum skal verja til þess að greiða aukakostnað, er af
því stafar að malbika þjóðvegakafla eða gera slitlag úr öðru varanlegu
efni þar, sem mest er umferð bifreiða, og til að halda þeim köflum við.
Verði þessi hluti skattsins ekki notaður upp eitt ár, skal leggja eftirstöðvarnar i sérstakan sjóð, er nefnist „Sjóður til malbikunar akvegum“, og má
ekki verja fé úr sjóðnum til annara vegabóta.
Sjóður þessi skal vera í vörzlum atvinnumálaráðuneytisins, en vegamálastjóri skal árlega gera reikning sjóðsins.
Um skipting tekna samkvæmt framangreindu fer eftir reglum, er fjármálaráðuneytið setur.
9. gr.

Brot gegn lögum þessum og gegn reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim
verða settar, varða sektum frá 10—500 kr., nema þyngri refsing liggi við eftir
öðrum lögum.
Mál út af broti gegn lögmn þessum og reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeím, sæta sömu meðferð og almenn lögreglumál.
10. gr. .

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 56, 27. júní 1921, um bifreiðaskatt.
11. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Pingskjal 191 — 192

Ed.

'

471

191. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 175 [Loftferðaleyfi].
FJm.: Pétur Magnússon.
Fyrsta brtt. orðist svo: Að öðlast notkunarrétt eða, að fengnu samþykki atvinnumálaráðherra i hvert sinn, eignarrélt.

Nd.

192. Frumvarp

til laga um breyting á 1. nr. 36, 27. júní 1921, uni samvinnufélög.
Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.
1. gr.

2. liður 3. greinar laganna orðist svo:
Ábyrgð félagsmanna í öllum fjárreiðum félagsins skal vera eins og hér
segir:

a. Sameiginleg ábyrgð allra félagsmanna gildir i þeim félögum, sem um getur
í 1. lið 2. gr. laganna, ef félagið rekur lánsverzlun.
b. Starfi félagið eingöngu samkvæmt 1. lið 2. greinar laganna og selji það allar vörur sínar eingöngu gegn staðgreiðslu, nægir í stað sameiginlegrar ábyrgðar allra félagsmanna: að félagsmaður leggi fram í stofnsjóð félagsins
50 kr. framlag, og má skipta greiðslu þess i tvennt, þannig að fyrri helmingurinn greiðist við inntöku i félagið, en siðari helmingurinn innan 6 mánaða,
að félagsmaður ábyrgist sem sjálfskuldarábyrgðarmaður og tryggi að dómi
félagsstjórnar 50 kr. umfram ofangreint framlag hans, en losnar úr þeirri
ábyrgð, ef hann leggur upphæð þessa aukreitis fram i stofnsjóð.
Fram yfir þetta ber félagsmaður slíks félags ekki ábyrgð á fjárreiðum félagsins, nema samþykktir félagsins kveði á um samábyrgð, eða félagsmaður hafi sérstaklega undirgengizt frekari ábyrgðir.
e. 1 þeim félögum, sem um er rætt i 2. og 3. lið 2. gr. laganna, nægir takmörkuð ábyrgð.
2. gr.

Lög þessi ganga í gildi þegar i stað.
Greinargerð.

Allmikil hreyfing er meðal verkalýðsins við sjávarsíðuna að koma á með
sér kaupfélögum og pöntunarfélögum. Aðstaðan til félagsstofnunar og félags-
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starfsemi er allt önnur en um kaupfélög bænda. Tekjur verkafólks eiga yfirleitt að koma því í hendur vikulega eða mjög skjótlega, vörukaupin eru til
neyzlu eingöngu og er viðast hægt að gera þau jafnóðum, er þörfin krefur, efnahagur manna er aftur misjafnari en í sveitum og minni trygging í samábyrgðinni, en kemur ójafnar niður, ef á henni þarf að halda. Af þessum ástæðum á
bezt við að hafa kaupfélagsskap verkalýðsins með svipuðum hætti og i Englandi
og viðast hvar annarsstaðar, alla vörusölu gegn staðgreiðslu, enga samábyrgð,
heldur takmarkaða ábyrgð félagsmanna, nokkuð innskotsfé frá hverjum félagsmanni og álika ábyrgð að auki. Slík félög hafa þegar verið stofnuð í landinu, en njóta ekki verndar samvinnulaganna.
Tilgangur frumvarpsins er sá, að koma þessum félögum undir samvinnulögin, sem eiga að liafa svo rúma umgerð, að þau nái yfir öll heppileg form
samvinnufélaga, livort lieldur sem er til sveita eða sjávar. Samþykkt frumvarpsins mundi hafa i för með sér stofnun kaupfélaga og pöntunarfélaga viða
um landið og eflingu þeirra, sem þegar eru stofnuð.
Nd.

193. Frumvarp

til laga um próf leikfimi- og iþróttakennara.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.

Eftir 1. okt. 1934 verður liver sá leikfimi- eða iþróttakennari, sem fær
fast starf eða er ráðinn til íþrótta- eða leikfimikennslu við rikisskóla eða skóla,
sem ríkið styrkir, að hafa lokið prófi eftir fyrirmælum þessara laga í uppeldisfræði, kennsluæfingum, líkamsfræði og leikfimi, eða í öðrum íþróttum, sem
kenndar kunna að verða hér á landi.
2. gr.

Kennslumálaráðuneytið setur reglur um leikfimi- og íþróttakennslu, þar
sem höfð er full hliðsjón af mismunandi aðstöðu hinna ýmsu skóla og kröfum
þeim, sem til þeirra eru gerðar.
3. gr.
Prófnefnd 3 manna, og skipar kennslumálaráðherra einn, fræðslumálastjóri annan og Iþróttasamband Islands hinn þriðja, dæmir um kunnáttu þeirra
manna, sem vilja starfa sem íþrótta- eða leikfimikennarar samkvæmt 1. gr.
Leggur nefndin úrskurð á, livort þeir skuli ganga undir próf að öllu leyti eða í
einstökum greinum, eða hvort áður fengin prófgögn séu fullnægjandi. Prófnefndin skal skipuð til 3 ára í senn, og fær hún þóknun eftir sömu reglum sem
prófdómendur við ríkisskólana. Rétt er prófnefnd að kveðja sér til aðstoðar, er
henni þykir þess þörf, tvo sérfróða menn, og hafa þeir þá atkvæðisrétt sem hinir
reglulegu nefndarmenn.
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194. Breytingartillögur

við frv. til laga um innflutning á kartöflum o. fl.
Frá Birni Kristjánssyni.
1. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist:
Á sama hátt getur atvinnumálaráðuneytið veitt undanþágu frá banninu
fyrir afskekktar hafnir.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Til þess að greiða fyrir sölu á innlendum jarðeplum skulu skip ríkisins
flytja islenzk jarðepli endurgjaldslaust hafna á milli innanlands, enda
þurfí skipin eigi að neita flutningi á öðrum farmi af þeim sökum. Auk
þess er það skilyrði fyrir ókeypis flutningi, að kaupandi geti sannað, að
kostnaðarverð hinna innlendu jarðepla á ákvörðunarstað sé hærra en
á útlendum jarðeplum á sama tima.

Nd.

195. Breytingartillaga

við frv. til laga um lækningaleyfi, um réttindi og skyldur lækna og annara,
er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar.
Frá Jónasi Þorbergssyni og Pétri Ottesen.
Við 5. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Smáskammtalæknar, sem aðeins stunda meðalalækningar, eru undanþegnir ákvæðum þessara laga.

Nd.

196. Nefndarálit

um frv. til laga um loftskevtatæki á botnvörpuskipum og eftirlit með loftskeytanotkun islenzkra veiðiskipa.
Frá minni lil. sjávarútvegsnefndar.
Minni hl. getur ekki fallizt á það, að lögfesta frv. það, er hér liggur fyrir.
Málið hefir verið borið fram þing eftir þing án þess að það hafi náð framgangi.
Mest mun það stafa af þvi, að þingmönnmn er Ijóst, að hér er um ráðstöfun að
ræða, sem ekki er líkleg til áð verða að neinu raunverulegu gagni. Þeim, sem
vilja nota loftskeyti í óleyfilegum tilgangi, er það eftir sem áður mögulegt, þrátt
fyrir ákvæði frv. Það er því ekki megnugt þess að liefta þá, er brjóta vilja. HinsAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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vegar er þeim, sem nota vilja loftskeytatæki skipa sinna i fullkomlega löglegum
tilgangi, gert óþarflega erfitt fvrir að nauðsynjalausu.
Nú er það síður en svo sannað, að nokkur veruleg brögð séu að því, að
togarar noti loftskeyti sín í óleyfilegum tilgangi. Við fyrstu umr. málsins á þessu
þingi játaði dómsmálaráðherra, að hann liefði um alllangt skeið undanfarið látið
halda uppi njósnum í þessu efni — haft til þess sérstakan mann —, en ekki gat
hann um árangur, og má telja víst, að hann hafi enginn orðið.
Hitt er vitað, að togarar nota mikið loftskeyti sín til annars, þar á meðal og
ekki sízt til að fregna um veður og afla á hinum ýmsu veiðistöðvum. Visast í því
efni og að öðru leyti til bréfs frá Félagi íslenzkra loftskeytamanna, sem prentað
er sem fylgiskjal með nefndaráliti þessu.
Minni hl. hirðir ekki um að elta ólar við liv. meiri hl. um margt það, er
hann segir í nál. sinu á þskj. 176. Þó getur minni hl. ekki undan fellt að benda á,
hve fjarri það er öllum sanni, er þar segir, að ákvæði frv. þessa séu „eina tiltæka
ráðið til að draga úr landhelgihrotum og verja til nokkurrar lilitar landhelgisvæðið“.
Það liefir verið margsýnt fram á það hér á þingi, að frv. er ekkert annað
en Lokaráð í þessum efnum og hezt til þess fallið að auka skriffinnsku og vafstur að óþörfu, en allsendis gagnslaust gagnvart þeim, er annars kynnu að vilja
misnota skeytatækin að því er þetta snertir.
Hinsvegar vill minni lil. henda á það, að rétt notkun varðskipanna, þ. e.
að þau haldi uppi árvakri gæzlu, er það ráð, sem telja má hið eina tiltækilega til
þess að vernda landhelgina.
Þessi staðreynd er margviðurkennd af Alþingi með framkvæmdum þess i
landhelgigæzlumálinu, t. d. hvggingu varðskipanna og útgerð þeirra meðal
annars.
Eftirtektarvert er það, að sami dómsmálaráðlierra, sem mun eiga hugmyndina um lagasmíð þá, er hér ræðir um, hefir mest gert að þvi að nota varðskipin til annars en þess, er þingið liefir ætlazt til, og oftast til óþarfa, svokallaðra snattferða. Er það alræmt meðal þjóðarinnar, hve mjög ráðherrann hefir
misnotað varðskipin.
Minni hl. vill henda á, að þrátt fyrir það, að ýmsir gallar frv. eins og það
var í upphafi liafa verið sniðnir af, en þó ekki nærri svo, að tiltækilegt sé að gera
frv. að lögum. Meiri hl. hefir varpað fram nokkrum tillögum, sem að vísu mega
teljast til hóta. — ef annars nokkuð er hægt að lappa við þetta „Produkt“
dómsmálaráðherra, svo að bót megi að teljast.
Akvæði 6. gr. frv. lætur meiri hl. samt standa óliögguð, en þau eru þess
eðhs, að naumast munu þau eiga sinn líka í löggjöf siðaðra þjóða, Þar eru ákvæði um ihlutun og afskipti dómsmálaráðherra um skeytasendingar þeirra
nianna, er „sterkar likur“ benda til, að hafi notað loftskeytin óleyfilega.
Hætt er við, að framkvæmd slíks lagaákvæðis geti orðið nokkuð eftir geðþótta þess aðila, er á að meta hvað séu „sterkar líkur“, en það virðist hér eiga
að vera dómsmálaráðuneytið. Telur minni hlutinn, að ákvæði þessu lik eigi alls
ekki að lögfesta, með því þar er opin leið til að beita hlutdrægni.
Minni hl. vill benda á það, að hann telur samþykkt þessa máls, ef til kem-
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ur, setja íslenzk veiðiskip skör lægra en útlend og gera þau hin síðari réttliærri,
þvi frv. gerir ekki ráð fyrir neinu eftirliti með skeytasendingum, er til útlendra
skipa fara. Er þetta eitt af mörgum víxlsporum þessarar lagasmíðar.
Minni hl. vill að lokum taka það fram, að hann telur frv. gersamlega þýðingarlaust til að efla landhelgivarnir, enda munu flestir, er til þekkja, kannast
við að svo sé. Hann telur nóg aðgert með setningu pappírslaga og ónýtra ákvæða,
þó þessu hégómamáli sé ekki bætt við, og leggur því til, að frv. sé fellt.
Alþingi, 15. marz 1932.
Jóliann Þ. Jósefsson,
frsm.

Guðhr. ísherg.

Fylgiskjal.

FÉLAG ÍSLENZKRA LOFTSKEYTAMANNA, REYKJAVlK
Reykjavik, 3. marz 1932.
Þar sem oss er kunnugt um, að „frumvarpi til laga um loftskeytatæki i
hotnvörpuskipum og um eftirlit með loftskeytanotkun íslenzkra veiðiskipa“
hefir verið vísað til sjávarútvegsnefndar, viljum vér f. li. Félags ísl. loftskeytamanna levfa oss að senda hinni háttvirtu nefnd nokkrar athugasemdir viðvíkjandi frumvarpi þessu, og er þá aðeins tekin til athugunar sú hlið frumvarpsins,
er snýr að loftskeytamönnum og starfi þeirra almennt.
í 1. gr. frv. segir svo: „Öll holnvörpuskip skulu liafa fullkomin loftskevtatæki“. Þætti oss æskilegra, að ennfremur stæði: „starfrækt af 1. eða 2. fl. loftskeytamanni. Annars finnst oss, að ákvæðið um þetta ætti að koma frarn í sérstöku frv., er fjallaði um öryggi á sjó, og vrði þá ekki miðað við það, hversslags veiðar skip stunduðu, en freinur við stærð skipa, siglingar þeirra, fjölda
skipshafnar, farþega o. s. frv. Sé ákvæði þetta sett til öryggis á sjó, er rétt að
gera sér glögga grein fvrir því, hvað telja skuli fullkominn loftskevtaútbúnað.
Ahnennt mun talinn fullkominn loftskeytaútbúnaður ein sendi- og móttökutæki. Nú er þessi úthúnaður í öllum íslenzkum veiðiskipum, en fjöldi þeirra
hefir livorki varasenditæki eða fleiri en einn móttakara (hér er eingöngu átt við
botnvörpunga, en ekki önnur veiðiskip íslenzk), en slikur útbúnaður veitir ekki
fullkomið öryggi á þessu sviði, en ákvæði um, að slíkur útbúnaður sem varasenditæki, fleiri en einn móttakari o. s. frv. mundi hafa talsvert aukinn kostnað i
för með sér fvrir útgerðina.
Nú er það svo, að fjöldi íslenzkra hotnvörpuskipa liefir oft, og siunir að
staðaldri, viðskipti við erlenda botnvörpunga og nota til þess dulmál. Samkvæmt 3. gr. frv. virðist ekki skvlda bera til að afhenda þessa dulmálslvkla.
Einnig hafa margir erlendir hotnvörpungar umhoðsmenn hér á landi og við-
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skipti við þá á dulmáli. Verður ekki séð, að umboðsmenn þessir séu skyldugir
að afhenda dulmálslvklana, þar sem greinilega er tekið fram i fyrirsögn frumvarpsins: „og eftirlit með loftskeytanotkun íslenzkra veiðiskipa“, en erlend skip
ekki nefnd eða umboðsmenn þeirra. Virðist oss hér opin leið fyrir hverskonar
upplýsingar til íslenzkra skipa, er fara þyrftu á bak við eftirlitið með misnotkun eða notkun loftskeyta.
Það skal tekið fram, að nú sem stendur, og hefir það gilt frá þvi fyrst var
farið að starfrækja loftskeytastöðvar, hafa íslenzkar skipastöðvar notað sérstök
eyðublöð frá Landssíma Islands fyrir öll viðskipti við strandastöðvar, og yfirleitt fyrir öll þau viðskipti, er gjaldskyld eru.
Með ákvæðinu um undirskrift drengskaparvottorðs fvrir hvert skeyti,
er sent er, er útilokað, að liægt sé að notfæra sér bæjarsímann til skeytasendinga, svo sem verið hefir. Þá er einnig viðbúið, að loftskeytastöðin í Reykjavik
muni nota sér þann rétt, er hún nú hefir, að neita að taka á móti skeytum beint
frá sendanda. Þurfa því öll skeyti fyrst að sendast Landssimanum, en það er
sama sem, að ekki verður hægt að senda nokkur skevti til skipa eftir lokunartíma Landssimans, og má öllum skiljast, hversu óþægilegt slíkt er, en loftskeytastöðin í Reykjavík þó opin allan sólarhringinn. Hefir lengi verið i ráði að fara
þess á leit við símastjórnina að gera loftskeytastöðina að „innleveringarstöð“,
þannig að henni bæri að taka við skeytum beint frá sendanda; en bæði er það,
að loftskeytastöðin hefir ekki notað sér þann rétt sinn að neita að taka við
skeytum beint frá sendanda, og sýnt með því mikla hpurð öllum skipaeigendmn og öðrum þeim, er á þessu hafa þurft að halda, og eins hitt, að stöðin er
talsvert langt frá bænum. Þótt nú loftskeytastöðin yrði gerð að „innleveringarstöð“, kæmi það ekki að fullu gagni, þar sem, eins og áður er getið, ekki er hægt
að notfæra sér bæjarsímanú til skeytasendinga, svo sem verið hefir. Vér vildum
þvi leggja það til, að í stað þess að gera skipstjórum, útgerðarmanni eða útgerðarstjóra skylt að gefa drengskaparvottorð fyrir hverju skeyti, yrðu þeir látnir gefa drengskaparvottorð fyrir því, er þurfa þætti, í eitt skipti fyrir öll.
Ot af ákvæði frumvarpsins hvað snertir númer, dagsetningu og nákvæman tíma skeytanna verður ekki annað skilið en að framvegis eigi innbyrðis viðskipti botnvörpunganna að fara fram með sama hætti og tíðkast um gjaldskyld
skeyti. Gerir þetta alla afgreiðslu mjög erfiða, og er sizt á það bætandi, svo sem
nú er komið loftskeytaafgreiðslu veiðiskipanna, margra orsaka vegna, er ekki
verða raktar hér. Afgreiðslan hefir farið fram með þeim hætti, að vart er sent
annað en innihald skeytanna, en slík afgreiðsla sem frumvarpið fer fram á mundi
auka afarmikið sendinguna, og þar sem varlega mun reiknað, að milli skipanna
séu afgreidd mn 850 þús. skeyti á 10 mánaða timabili, send og móttekin, er sjáanlegt, hversu umfangsmikið þetta starf er orðið, og mun þó aukast enn, er öll
ákvæði frv. kæmu til framkvæmda. Má þó vera, að mikið væri hægt að laga
ákvæði þessi og gera þau einfaldari, fengju loftskeytamenn að leggja fram tillögur sínar, er að því kæmi að semja reglugerð um afgreiðsluna.
Þá skal varað við því að skerða að nokkru leyti vörð loftskeytastöðvarinnar í Reykjavik, sem haldinn er á 600 metra bylgju, en það væri nær óhjákvæmilegt, vrði sama manni gert að skyldu að hlusta eftir innbvrðis viðskipt-
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veiðiskipa og þeiin, er lialda ætti vörð á liinni alþjóðlegu farstöðvabylgju,
600 metrujn, jafnvel þótt notaðir væru tveir móttakarar. Nú er það svo, að innbyrðis viðskipti skipa eru bönnuð á 600 metra bylgjunni og verða því að fara
fram á öðrum bylgjulengdum. Loftskeytastöðina í Reykjavík ætti hið allra bráðasta að losa undan öllum öðrum viðskiptum en farstöðvaviðskiptum, og getur
oss ekki skilizt, að komið geti til mála að leggja nokkurt það starf á hana, er
frekar skerði vörð hennar en nú er. Sama má segja um varðskipin; að hlusta
eftir innbyrðis viðskiptum veiðiskipa inundi eðlilega veikja vörð þeirra á 600
metrum, en með tveimur móttökutækjmn eða fleiruni mundi það koma að lítilli sök, þótt þeir hefðu það starf með höndum að einhverju leyti, og er þar
talsvert öðru máli að gegna en með strandastöð.
Eins viljum vér benda á, að bókfærsla á skeytum skipa yfirleitt, til eða
frá landi, er alveg óþörf og skapar aðeins óþarft erfiði. Eins og nú er og mun
verða háttað afgreiðslu hefir Landssiminn tvö eintök af hverju skeyti, sendu og
mótteknu, til skipa þeirra, er skipta við íslenzkar strandastöðvar, og sé meiningin, að þrátt fyrir það skuli færa öll skeytin inn í sérstakar bækur, virðist það óþarfi, eins og áður er sagt.
Vér höfum ekki annað eða fleira að benda á eða að segja álit okkar um
að svo stöddu, nema ef það væri það, að við álitum, að svo framarlega sem menn
á annað borð vilja hafa sig til þess að nota loftskeytatækin til ólöglegra veiða,
mun hinu strangasta eftirliti með því veitast það erfitt, svo ekki sé sagt ómögulegt, að fyrirbyggja það; svo margvislega má fara í kringum allt eftirlit. Nánar verður ekki farið út í það atriði, enda loftskevtamönnum óviðkomandi.
lini

Virðingarfyllst.
Ingólfur Matthiasson,
form. F. I. L.
Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis.

Nd.

197. Breytingartillögur

við frumvarp til laga um innflutning á kartöflum o. fl.
Frá Sveinbirni Högnasyni og Jóni Ólafssyni.
1. Viö 1. gr. Greinin orðist svo:
Á timabilinu frá 1. ágúst til 1. marz skal greiða i rikissjóð 2 kr. toll
af hverjum 100 kg. af kartöflum, sem fluttar eru til landsins.
2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Við 4. gr. Við greinina bætist: Ennfremur má greiða úr rikissjóði styrk til
landflutuings á kartöflum, þannig: Á svæði þvi, er liggur eigi meira en 40
km. frá markaðsstað, greiðist enginn styrkur. Á svæði því, er liggur 40—100
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km. frá markaðsstað, greiðist kr. 1,50 i styrk fyrir hver 100 kg., og á svæði,
er liggur lengra burtu, 3 kr. styrkur,
4. Við 5. gr. Við greinina bætist: og reglur um llutningsstyrk.

Ed.

198. Nefndarálit

um frv. til laga um geldingu besta og nauta.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin mælir með frv. óbreyttu.
Alþingi, 16. marz 1932.
Páll Hermannsson,
form. og frsm.

Nd.

Pétur Magnússon,
fundaskrifari.

Jón Jónsson.

199. Frumvarp

til laga um breyt. á lögum nr. 63, 7. maí 1928, um varðskip landsins og skipverja
á þeim.
Flm.: Haraldur Guðmundsson.
1- gr3. gr. laganna orðist svo:
Dómsmálaráðherra eða sá, er liefir á hendi útgerðarstjórn varðskipanna,
gerir starfsamning við skipstjóra, stýrimenn og vélstjóra og semur um kaup
þeirra og kjör.
2. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Vélameistari ræður kyndara, en skipstjóri aðra starfsmenn skipsins, sem
ekki eru taldir í 3. gr. Allir skipverjar skulu skráðir í skiprúm eftir fyrirmælum sjómannalaganna (1. nr. 41, 19. maí 1930) um lögskráningu sjómanna, enda
gildi fyrirmæli þeirra laga um réttindi og skyldur skipverja yfirleitt.
3. gr.
5. og 6. gr. laganna falli niður.
’ 4- gr.
8. gr. laganna orðist svo:
Kaup og ráðningarkjör skipverja á varðskipum landsins fara að öðru
leyti eftir samningum milli aðilja, eins og þeir eru á liverjum tíma.
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Greinargerð.
Frv. þetta er samið og flutt samkv. tilmælum margra starfsmanna á varðskipum ríkisins, og greina þeir ástæður sem hér segir:
Síðan lögin um varðskip ríkisins voru sett, hefir það alloft komið fyrir,
að ágreiningur hefir orðið um það, hvort um vfirmenn varðskipanna giltu hinar
almennu reglur og lög um embættis- og sýslunarmenn rikisins eða lögin um atvinnu við siglingar, eða hvortveggja lögin að einhverju leyti. Út af þessu hefir
risið talsverð óánægja og yfirmönnum varðskipanna virzt þeir lakar settir en
tilsvarandi yfirmenn á öðrum skipum. En það er yfirleitt eindregin ósk allra
þeirra, er atvinnu stunda á varðskipunum, að sömu lög gildi um þá sem skipverja á öðrum skipum tilsvarandi. Þess skal þó getið, að eigi mun hafa verið
leitað álits skipstjóranna um þetta atriði, og er þvi eigi upplýst um afstöðu
þeirra.
Til þess að sýna, hver mismunur er á kjörum vfirmanna varðskipanna
og tilsvarandi starfsmanna hjá einkafyrirtækjum, skulu hér tekin tvö dæmi af
handahófi:
Kaup 1. vélstjóra á Ægi er (bvrjunarlaun) kr. 486,00 pr. mán., en kaup
1. vélstjóra á skipum Eimskipafélags Islands er (bvrjunarlaun) kr. 633,00
pr. mán.
Vélar jafnstórar, þ. e. liestaflatalan jöfn í báðum tilfellum.
Kaup 1. stýrimanns á Ægi (bvrjunarlaun) er kr. 370.00 pr. mán., en kaup
1. stýrimanns á skipum Eimskipafélagsins (bvrjunarlaun) er kr. 460 pr. mán.
Það liggur í augum uppi, að þar sem svo mikill munur er á kaupi þessara starfsmanna, þá leita úrvalsmennirnir til einkafyrirtækjanna, sem betur
borga, og má öllum ljóst vera, hvert þá stefnir. Störf yfirmanna varðskipanna
eru þó vissulega slík, að full þörf er á, að eigi sé þar minna mannval en á öðrum skipum. Á það má og benda, að eitt varðskipanna, Ægir, er búið mörgum
nýtízku tækjum, sem vandfarið er með, og kemur sér því afarilla, ef mannaskipti eru mjög tíð, en slíks má jafnan vænta meðan haldið er uppteknum hætti
um launagreiðslur. Menn, sem óvanir eru meðferð þessara nýtízku áhalda, sem
mörg eru ærið dýr, geta á margvíslegan hátt orðið þess valdandi, að útgerð
skipanna skaðist um stærri upphæðir en launamismuninuin nernur.
Almennir skipverjar á varðskipunum eru nii ráðnir fvrir sama kaup og
greitt er á strandferðaskipum ríkisins. Hins sama óska vélstjórar og stýrimenn
varðskipanna. 1 frv. er gert ráð fvrir, að ákvæði laganna um 3 mánaða uppsagnarfrest skipverja falli niður og hér eftir verði fvlgt ákvæðum sjómannalaganna
ujn uppsagnarfrest skipverja á verzlunarskipum og samið við stéttarfélögin um
kaup og kjör skipverja á sama hátt og nú er gert um kaup á strandferðaskipum ríkissjóðs. Það er alltítt, að bæði yfirmenn og aðrir skipverjar flytjist mílli
skipa, af varðskipi á strandferðaskip og stundum öfugt. Virðist því eðlilegast,
að sömu reglur gildi um ráðningarkjör á hvorumtveggja þessara skipa.
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200. Breytingartillögur

við frv. til laga um skipun læknishérað^, verksvið landlæknis ogstörf héraðslækna.
Flntningsm.: Bernharð Stefánsson.
Við 1. gr.
a. Á eftir tölnl. 25. komi nýr tölnl.:
ólafsfjarðarhérað: Ólafsfjarðarhreppur. Læknissetur i Ólafsflrði.
b. Við 26. tölul. Orðið »Þóroddsstaðahreppur« falli burt.

Nd.

201. Frumvarp

til laga um fimmtardóm.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
I. KAFLI.
Almenn ákvæði.
1. gr.
Æðsti dómstóll ríkisins nefnist fimmtardómur. A ensku heitír dómstóllinn The Supreme Court, og tilsvarandi heiti á öSrum erlendum málum.
2. gr.
Hæstarétt skal leggja niður þegar fimmtardómur tekur til starfa. Til
fimmtardóms má skjóta málum þeim, sem dæmd hafa verið eða úrskurðuð í
héraði, samkvæmt því, er í lögum þessum segir.
3. gr.
Synodalréttinn skipa 5 dómendur, forseti fimmtardóms, 2 aðaldómarar
og 2 guðfræðingar, er forseti kveður til. Dómur þessi skal vera æðsti dómstóll
i málum þeim, sem að lögum liggja undir prófastsdóm í héraði, og i málum þeim
gegn biskupum út af samsvarandi brotum, og þeim afhrotum annara kennimaima þjóðkirkjunnar, er prófastsdómur tekur yfir.
II. KAFLI.
Vm skipun fimmtardóms.
4. gr.
Fimmtardóm skipa 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar. Konungur skipar
aðaldómara, en þeir kjósa sér forseta úr sinum hópi til eins árs í senn.
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Aukadómarar eru 2 af kennurum lagadeildar liáskólans, valdir samkvæmt
reglum þeim, er í lögum þessum segir.
,

5- gr.
Eigi má dóm setja með færri dómurum en 3.
í ölluin óbrotnum og einföldum málum, hvort sem heldur eru opinber
mál eða einkamál, skipa fimmtardóm 3 aðaldómarar, og leggja þeir dóm á þau
mál eftir reglum laga þessara.
Ef margbrotin mál eru, umfangsmikil, þýðingarmikil eða vandasöm, þá
skipa fimmtardóm 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar, og leggja þeir allir 5
dóm eða úrskurð á þau mál. Þó getur dómsmálaráðherra krafizt þess, að aukadómarar taki sæti í fimmtardómi í opinberum málum.
Aðaldómarar fimmtardóms skera úr því með atkvæðagreiðslu, hvort
mál séu svo margbrotin, umfangsmikil eða vandasöm, að aukadómarar skuli
til kvaddir.
6. gr.
Nú er ákveðið, að aukadómarar skuli kvaddir til málsmeðferðar, og snýr
forseti dómsins sér þá til forseta lagadeildar liáskólans og tilkynnir honum kvaðningu aukadómara. Velja lagadeildarkennarar þá 2 menn úr sínum liópi, og eru
það aukadómarar fimmtardóms. Frjálst er lagadeildarkennurum að velja aukadómara til eins ákveðins máls í senn eða um tiltekið tímahil.
7. gr.
Ef autt verður sæti forseta, skal sá aðaldómari, sem lengst hefir gegnt
því embætti, stýra dómi. Ef autt verður sæti aðaldómara, velja kennarar lagadeildar háskólans einhvern úr sínum hópi til að skipa það.
Nú verður autt sæti dómara eða aukadómara þannig, að enginn af kennurum lagadeildar geti skipað það, og setur dómsmálaráðherra þá varadómara til bráðabirgða.
8. gr.
Aðaldómarar i fimmtardómi skulu, auk almennra dómaraskilvrða, fullnægja eftirfarandi skilyrðum:
1. Hafa tekið lagapróf með 1. einkunn. Þó má veita þeim, er fengið hefir 2.
einkunn við lagapróf, dómaraembætti, ef fimmtardómur, fullskipaður 5
dómendum, mælir með því, enda hafi dómaraefni sýnt sérstaka hæfileika
sem fræðimaður i lögum eða lögfræðistörfum að öðru leyti.
2. Hafa verið 3 ár hið skemmsta dómari í hæstarétti, skipaður kennari í lögum við háskólann, málaflutningsmaður við vfirréttinn, liæstarétt eða fimmtardóm, skrifstofustjóri í stjórnarráðinu, héraðsdómari, hæstaréttar- eða
fimmtardómsritari eða sýnt verulega yfirburði í lögfræði með fræðimennsku eða á annan hátt.
Rétt er að skipa þann dómara i fimmtardóm, sem hefir gegnt samanlagt alls 3 ár fleiri en einni af áðurnefndum stöðum. Þiggja má undan
þessum skilyrðum, ef fimmtardómur mælir með því.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

fil
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3. Séu eigi vngri en þrítugir og eigi eldri en sextugir, er þeir fá veitingu fyrir
dóniaraembætti.
Undanþegnir þessu skilyrði við veitingu embætta í fimmtardóm eru
þó þeir dómarar, er skipa hæstarétt þegar fimmtardómur tekur til starfa.
4. Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjörforeldri,
kjörbörn, fósturforeldri og fósturbörn, eða skvldir að öðrum eða mægðir að
fyrsta eða öðrum til bliðar, mega ekki samtimis eiga dómarasæti í
fimmtardómi.
Leita skal álits aðaldómara fimmtardóms áður en aðaldómaraembætti
er veitt.
9- gr.
Eigi má fimmtardómari taka þátt i meðferð máls:
1. Ef hann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta hann máli.
2. Ef bann er skyldur eða mægður aðila i eiukamáli eða ákærðum í opinberu
máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum til hliðar eða nánari, eða ef liann
er maki aðila eða ákærða, fjárhaldsinaður, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.
3. Ef hann er skyldur eða mægður málaflutningsmanni að feðgatali eða niðja,
eða maki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.
4. Ef hann hefir leiðbeint aðila í málinu eða flutt það eða verið vitni í því
eða matsmaður.
5. Ef hann hefir fellt dóm eða úrskurð í málinu i héraði.
6. Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi hætt við að hann líti eigi óhlutdrægt á málavexti.
10. gr.
Bæði aðilar, dómari sjálfur og aðrir dómendur í fimmtardómi geta krafizt þess eða átt frumkvæði að því, að dómari víki sæti í einstöku máli, af ástæðum þeim, er i 9. gr. segir.
Dómendur allir, er um slík mál fjalla, úrskurða þau atriði.

III. KAFLI.
Um fimmtardómsritara.
11- gr.
Rétturinn skipar finnntardómsritara. Haun skal liafa lokið lagaprófi og
fullnægja að öðru leyti almennum skilyrðum til þess að vera dómari á Islandi.
Finnntardómsritari nýtur þeirrar þóknunar, sem ákveðin er í fjárlögum.
12. gr.
Fimmtardómsritari liefir þessi störf á hendi:
1. Gefur út stefnur til fimmtardóms.
2. Heldur bækur fimmtardóms.
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3. Annast upplestur skjala i dóininuin og tilkynningar frá honum, þinglýsingar o. s. frv.
4. Lætur í té eftirrit úr bókum dómsins og skjölum.
5. Varðveitir skjöl dómsins og bækur.
6. Tekur við dómsgjöldum og stendur skil á þeim, og heldur aðra reikninga
dómsins.
7. Innir þau störf öll af liendi, er lög mæla fvrir, í þarfir dómsins.
Samsvarandi störf vinnur fimmtardómsritari fyrir synodalréttinn.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

13. gr.
Fimmtardómur heldur þessar bækur:
Þingbók, og skal skrá í hana ágrip af öllu því, er í hverju þinghaldi gerist.
Dómabók, og skal rita i hana dóma alla og úrskurði.
Atkvæðabók, og skal i liana skrá dómsatkvæði og úrskurða.
Málaskrá, og skal rita i liana skýrslu um öll mál, sem til dómsins er skotið,
hvenær stefna hefir verið gefin út í hverju máli, í hvaða mánuði það skuli
þingfesta, og hvaða dag það liefir verið þingfest og hvenær dæmt, hvort ný
gögn liafi verið lögð fram, hvenær það hafi verið dæmt o. s. frv.
Dagbók.

Bréfabók.
Aukatekjubók.
Þinglýsingabók og yfirlýsinga.
Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um bókhald fimmtardóms, og bætt við nýjum bókum, ef þurfa þykir, eftir tillögum fimmtardóms.

IV. KAFLI.
Um launakjör.
14. gr.
Fastir dómarar i finnntardómi liafa sömu laun og þau, sem nú eru ákveðin hæstaréttardómurum í launalögum. Forseti hefir að auki kr. 1000.00 á ári.
Aukadómarar i fimmtardómi fá sérstaka borgun fyrir hvert mál, er þeir
dæma. Dómurinn ákveður þá þóknun.

V. KAFLI.
Um hvar fimmtardómur skuli haldinn og um þingleyfi.
15. gr.
Fimmtardóm skal lialda í Reykjavik. Ef sérstakar ástæður eru fvrir hendi,
má fimmtardóm halda utan Reykjavikur, ef dómendur ákveða svo og dómsmálaráðherra samþykkir.
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16. gr.
Aðalþingleyfi fimmtardóms eru frá 1. júlí til 31. ágúst og frá 23. descniber til 4. janúar, að báðuin dögum nieðtöldum. Auk þess skal þingleyfi vera í
dymbilviku og páskaviku.
Eigi skal dóm setja á helgum dögum þjóðkirkjunnar.
Heimilt er dónismálaráðherra, eftir tillögum finimtardóms, að lengja einstök þingleyfi, ef ástæður þykja til.
Einstök réttarhöld skulu að jafnaði eigi vara lengur en 8 tíma samfleytt.
Dómsmálaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnnm tillögum fimmtardóms, livaða daga og á livaða tíma dómþing skuli lialda.

VI. KAFLI.
Vm málaflutningsmenn við fimmtardóm.
.
. .
17‘ gr'
.
Dómsmálaráðlierra getur veitt liverjum þeim, sem er 25 ára gamall, liefir
rikisborgararétt, er fjár síns ráðandi og hefir óflekkað mannorð, leyfi til málaflutningsstarfa við fimmtardóm, ef liann liefir:
1. Lokið lagaprófi með 1. einkunn. Þó má veita þeim, sem fengið hefir 2.
einkunn við lagapróf, leyfi til að þrevta raunina, samkv. 3. tölul. þessarar
greinar, ef fimmtardómur, fullskipaður 5 dómendum, mælir með því,
enda hafi umsækjandi sýnt sérstaka hæfileika sein fræðimaður i lögfræði
eða lögfræðistörfum að öðru levti.
2. Gegnt málaflutningsstörfum að afloknu prófi í 3 ár, annaðhvort á eigin liönd
eða í skrifstofu hæstaréttarniálaflutningsnianns eða niálafhitningsnianns
við fimmtardóm sem fulltrúi hans, eða um jafnlangan tíma g'egnt embætti
eða stöðu, sem lagapróf þarf til.
3. Sýnt það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra að niinnsta kosti opinbert
mál, að hann sé að áliti fimmtardóms liæfur til þess að vera málaflutningsmaður við dóminn. Öll þau mál skulu vera þess eðlis, að liæði aðal- og aukadómarar dæmi þau, enda skal rétturinn fullskipaður með 5 dómendum ákveða, hvort þrautin sé hæfilega af liendi leyst. Enginn má oftar en þrisvar
þreyta þá raun, og skal liann, áður en liann gerir það, leggja fvrir dóminn
yfirlýsingu dómsmálaráðherra um það, að liann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum til að vera niálaflutningsmaður við finnntardóni.
Þeir, er verið hafa málaflutniiigsmenn við hæstarétt, áður en lög þessi
gengu í gildi, eiga rétt til að flvtja mál fyrir finnntardóini.
,
18. gr.
Aður en manni sé veitt leyfi til málaflutningsstarfa við fimmtardóm, skal
liann lieita því skriflega, og leggja þar við drengskap sinn, að flytja með trúmennsku og samvizkusemi mál þau, er liann tekur að sér.
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19. gr.
•
Fyrir leyfi til málaflutningsstarfs fyrir fimmtardómi skal greiða 500 kr.
i ríkissjóð.
20. gr.
Hafa skulu málaflutningsmenn við fimmtardóm skrifstofu í Reykjavík
og vera þar búsettir eða í grennd.
Skylt er þeim að inna af liendi þau störf fyrir dómi, er aðiljar liafa falið
þeim. Þó er þeim rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum málaflutningsmanni
við finuntardóm. Þegar mál eru skriflega flutt, eða þegar málaflutningsmaður
getur ekki sjálfur sótt þing, sakir skyndilegra nauðsynja, er lionum og rétt að
senda fulltrúa sinn í sinn stað til að taka frest eða leggja fram skjöl.
21. gr.
Skylt er málaflutningsniönnum við fimmtardóm að flytja opinber mál,
er forseti dómsins skipar þá til að sækja eða verja. Önnur mál er þeiin ekki
skvlt að annast fvrir fimmtardómi.
Nú óskar sökunautur í opinberu máli, eða gjafsóknarliafi eða giafvarnar,
sér skipaðan ákveðinn málaflutningsmann við finimtardóm, og skal lionuni þá
sá maður skipaður, nema ef sérstakar ástæður mæla því í gegn. Sama gildir,
ef dómsmálaráðlierra æskir ákveðins sækjanda í opinberu máli.
22. gr.
Rétt er aðila, þar á meðal fjárhaldsmanni ólögráðs manns og stjórnanda
félags eða stofnunar, að flytja sjálfur mál sitt fyrir fimmtardómi. Einnig er
aðila rétt að fela flutning máls sins maka sínum, frændmn að feðgatali eða niðja,
systkinum sinum, tengdaforeldrum eða tengdabörnum. F.igi má maður flytja
mál í annars nafni eða fyrir annars liönd, eða annars mál i sínu nafni, nema
málaflutningsmaður sé við fimmtardóm, eða samband við aðila sé slíkt, sem
nú er mælt.
23. gr.
Rétt er málaflutningsmanni við finuntardóm að áskilja sér hæfilegt endurgjald fyrir störf sín, og liærra endurgjald ef mál vinnst en ef það tapast.
24. gr.
Ef málaflutningsmaður við fimmtardóm missir einhvers þeirra skilyrða,
sem sett eru i 17. gr., þá hefir liann fyrirgert leyfi sínu á meðan svo er ástatt.
Sama er og ef liann liefir ekki skrifstofu í Revkjavík, flvzt búferlum eða hefir
tekið að sér starf, sem ósamrýmanlegt er málaflutningi við finuntardóm. Þegar
þannig er, skal málaflutningsmaður afhenda leyfi sitt til málaflutnings fyrir
fimmtardómi dómsmálaráðuneytinu, og skal leyfið þar geymt þar til aðili kann
að nýju að uppfvlla skilyrði til málaflutnings við fimmtardóm, þá skal honum
afhent leyfisbréf sitt aftur endurgjaldslaust.
Dómsmálaráðherra getur, ef fimmtardómur leggur það til, svipt málaflutningsmann leyfi, ef finuntardómur hefir þrisvar sinnum sektað hann fyrir
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óhæfilegan drátt á opinberu máli, vísvitandi ósannindi i sókn eða vörn eða önnur stórkostleg skyldubrot.
25. gr.
Allir málaflutningsmenn við fimmtardóm skulu skyldir að bindast félagssamtökum. Stjórn þessa félags, sem kosin skal af öllum málaflutningsmönnum
við fimmtardóm til tveggja ára í senn, er skipuð þrem mönnum, formanni, varaformanni og einum meðstjórnanda. Félag þetta skal lialda fundi, er velja á nýja
stjórn, og eins ef mál koma upp, er snerta einbvern málaflutningsmann i félaginu. Að öðru levti setur félag þetta sér sjálft reglur, í samræmi við lög þessi,
og skulu reglurnar staðfestar af dómsmálaráðherra.
26. gr.
Stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm skal líta eftir, að allir málaflutningsmenn, sem í félaginu eru, reki störf sín með samvizkusemi og
ráðvendni. Stjórnin hefir og rétt til að ákveða þóknanir málaflutningsmanna
eða málskostnað, ef slíkt er undir bana borið af málaflutningsmönnum eða
viðskiptamönnum þeirra.
27. gr.
Virðist stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm einhver félagsmaður vanrækja málaflutningsskyldur sínar eða á annan bátt hegða sér svo
ósæmilegt megi teljast, getur stjórnin veitt þeim áminningu, bannað málaflutningsmanni að flytja tiltekið mál, rekið liann úr félaginu um skeið eða fyrir fullt
og allt, ef miklar sakir eru, eða úrskurðað í sektir allt að 300 kr. Þó á sá, !sem
fyrir slikri kæru verður, rétt til þess að skýra mál sitt og koma fram með varnarástæður fvrir stjórnina, annaðhvort skriflega eða munnlega.
Rétt er málaflutningsmanni að bera sektarúrskurði félagsstjórnar eða
úrskurði um missi réttinda undir dómstólana.
Dómsmálaráðherra hefir eftirlit með starfsemi félags málaflutningsmanna við fimmtardóm, enda gefur stjórn félagsins dómsmálaráðherra árlega
skýrslu um störf félagsins og um það, hverjir félagsmenn hafi sætt viðurlögum eða áminningu.
VII. KAFLI.
Um stefnur og stefnufresti.
28. gr.
1 einkamáluni fer um stefnur til fimmtardóms sem liér segir:
1. Stefnur skal gefa út í nafni dómsins, enda skal innsigli lians vera undir
þeim og nafn fimmtardómsritara.
I stefnu skal taka fram, í livaða mánuði árs málið skuli þingfest.
Síðan ákveður forseti í samráði við ritara, bvaða dag það skuli gert, og aug-
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lýsir ritari það að minnsta kosti 14 dögum fyrir þingfestingardag, á þann
hátt er dómsmálaráðherra ákveður. Verði mál ekki flutt á þingfestingardegi, er réttinum heimilt að fresta því, þó ekki lengur en 4 mánuði.
2. Stefnufrest skal miða við fvrsta dag þess mánaðar, er þingfesta á málið í
samkvæmt 1. lið greinar þessarar. Fresturinn skal vera tvisvar sinnum lengri
en ákveðið er í lögum um stefnufrest í almennum einkamálum i héraði.
Fimmtardómsritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari skvldi
gera það samkvæmt áðurnefndum lögum um stefnufrest, en eigi má hann lengri
vera en hann er lengstur settur í þeim lögum.
29. gr.
1 opinberum málum, þar á meðal synodalréttarmálum, fer um útgáfu
stefnu, stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, sem gilt liafa liingað
til um áfrýjun slikra mála til liæstaréttar. Dómsgerðir þeirra mála skulu sendar
forseta, en liann skipar sækjanda málsins og verjanda. Þíngfesting skal ákveðin
og auglýst svo fljótt sem unnt er, og skal þeim, sem það varðar, skýrt sérstaklega frá henni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kostur á því að hafa
dómsgerðir til vfirlestrar, að minnsta kosti viku tíma hvorum, fvrir þingfestingu.

VIII. KAFLI.
Vm livaða mál megi bera undir fimmtardóm.
30. gr.
Skjóta má öllum opinberum málum til fimmlardóms, enda fer um skyldu
framkvæmdarvaldsins til að áfrýja málinu eftir þeim reglum, sem giltu um
áfrýjun til hæstaréttar.
31. gr.
Einkamálum öllum má áfrýja til fimmtardóms, ef sakarefnið verður eigi
metið til peninga, svo sem mál um þjóðfélagsrétt manns eða þjóðfélagsskvldu,
atvinnuréttindi, hjúskap, ættfærslu, foreldravald yfir börnum o. s. frv.
,
Dómi eða úrskurði um fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið til
fimmtardóins, ef krafan nemur 25 krónum. Leggja má saman tvær krofur eða
fleiri, ef þær eru af sömu rót runnar. Sérákvæði í lögum, þar sem eigi er áskilin áfrýjunarupphæð í máluin um fjárkröfur, skulu haldast.
Nú orkar það tvímælis, hvort dómkrafa eða dómkröfur nemi 25 krónum, og skal þó dæma málið að efni til allt að einu.
Hvarvetna þess, er heimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja
aukamálum þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða matsmálum, svo og aðfarargerðum og uppboðsgerðum, bæði i sambandi við aðalmálið
og án þess. Þegar slík mál eru sjálfstæð mál, fer um beimild til að áfrýja þeim
samkvæmt 1.—3. málsgrein, eftir því sem við á.
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32. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til finimtardóms,
þótt dómkrafa eða dómkröfur nemi minna en 31. gr. segir, eftir þeim reglum,
sem hingað til hefir verið fvlgt um áfrýjunarleyfi til hæstaréttar.
33. gr.
Taka skal út áfrýjunarstefnu til fimmtardóms, í hvaða skvni sem áfrýjað
er, áður en 6 almanaksmánuðir séu liðnir frá dóinsuppsögn eða úrskurðar, ef
honum verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá því að dómsathöfn var lokið. Haldast
skulu sérákvæði þau, er í lögum segir um áfrýjunarfrest í einstökum málum,
enda sé frestur jafnan talinn frá þeim tíma, er í upphafi greinar þessarar segir.
34. gr.
Nú hefir maður tekið út áfrýjunarstefnu samkvæmt 33. gr., en máli hans
hefir verið visað frá rétti i fimmtardómi, og er lionum þá rétt að skjóta þvi
þangað aftur, þótt áfrýjunarfrestur samkvæmt 33. gr. sé liðinn, enda taki liann
út áfrýjunarstefnu af nýju innan 3 mánaða frá uppsögn frávísunardóms.
35. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn,
þar til 12 alinanaksmánuðir eru liðnir frá þeim tíma, er í 33. gr. segir. Ennfremur getur hann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum tíma, ef alveg
sérstaklega stendur á, svo sem ef aðila, án þess að honum verði um kennt, liefir
eigi tekizt að koma fram fyrirhugaðri áfrýjun.
Afrýjunarstefnu skal taka út á 4 vikum eftir dagsetningu leyfisbréfs.
Annars kostar er áfrýjunarheimild samkvæmt því leyfisbréfi fvrirgert.
Akvæði 34. gr. skal hér gilda eftir því sem við á.
36. gr.
Akvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opinberra mála.
.
.
37< gr’
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum fimmtardóms, leyft að
mál, sem þar hefir verið dæint, eða í hæstarétti áður en lög þessi öðluðust gildi,
verði að nýju tekið til meðferðar, ef það liefir sannazt, eða mikil likindi eru
til þess, að það liafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan myndi liafa orðið önnur í verulegum atriðum, ef svo liefði eigi verið, enda megi beiðandi eigi sjálfuni sér um kenna.
38. gr.
Dómsathöfinun, er dómnefnd hefir framkvæmt, má skjóta til fimintardóms, samkvæmt ákvæðum þessa kafla.
39. gr.
Mál, er höfða má eftir þeim lögum, sem áður liafa gilt fvrir hæstarétti
sem lægsta dómi, má með sama hætti höfða fyrir fimmtardómi.
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40. gr.
Eigi verður dómari látinn sæta ábyrgð fyrir niálsmeðferð sína eða dóm,
þegar máli er áfrýjað, ef liðinn er 6 mánaða frestur sá, er i 33. gr. segir, þegar
áfrýjunarstefna er tekin út.
Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, nema kröfur eigi að
gera á liendur lionum um refsingu, skaðabætur eða aðfinningar.

IX. KAFLI.
Um meðferð mdls fyrir fimmlardómi.
41. gr.
Skjóta má dómsatböfn til fimmtardóms í því skyni að bún verði staðfest
eða henni breytt. Krefjast má breytingar á þá leið, að máli verði vísað frá undirdómi, að þvi verði vísað lieim til löglegri meðferðar, eða að dómsathöfn verði ómerk, þar sem ómerking á annars við, eða að dómi verði aðeins breytt að efni til.
42. gr.
Aðilar einkamála hafa forræði á máluni sínum og ráðstöfunarrétt sakarefnis, samkvæmt því er tíðkazt hefir, og cftir þvi, sem samrýmist lögum jiessum.
43. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur í einkamálum má eigi bera frain í
fimmtardómi, ef þau hafa eigi áður komið fram í niálinu, framar en tíðkazt
hefir áður. Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til þess að bera fram ný gögn
o. s. frv. með sama liætti og áður gilti um hæstarétt.
Ef maður vill bera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar
kröfur, þá skal hann áskilja sér rétt til þess í áfrýjunarstefnu. Ennfremur
skal hann leggja fram ný gögn eða afrit af þeim, og skýrslur uin þær nýjar
varnir, kröfur eða málsatvik, er hann ætlar að bera fram, í skrifstofu fininitardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður mál verða þingfest, til afnota handa
hinum aðilanum, nema málflytjendur verði á annað sáttir.
44. gr.
Málsaðilar eða uniboðsnienn þeirra gera ágrip úr dómsgerðum þess máls,
er áfrýjað liefir verið, uni það, er þeir telja máli skipta, og leggja það fram í
skrifstofu finiintardóms, að mimista kosti 14 dögum áður en mál skal sækja og
verja, svo mörg eintök, sem dóniinuni nægir, ásamt einu eintaki af dómsgerðunum, enda þarf ekki fleiri eintök af þeiin, þótt máli sé gagnáfrýjað.
Stytta má frest þann, er getur um í grein þessari, eftir samkomulagi dómenda og beggja málflytjenda, ef ástæður þykja til.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

62

490

Pingskjal 201

45. gr.
Sókn hvers máls og vöm fvrir fimmtardómi skal mtmnleg vera, á íslenzku og í heyranda hljóði.
Mál skal þó flytja skriflega:
1. Ef stefndur sækir ekki þing, og
2. Ef dónnirinn levfir það og báðir aðiljar eða umhoðsmenn þeirra óska þess.

46. gr.
Málsmeðferð liefst á því, að stefna er framlögð og lesin upp. Síðan heldur áfrýjandi frumræðu sína og lætur lesa upp ágrip dómsgerða, ef aimarhvor
málflytjandi eða dómuriun æskir þess. Þá svarar stefndur, ef liann vill. Eigi skal
hvor aðilja tala oftar en tvisvar. Ef aðili flytur ekki mál sitt sjálfur, er honum
þó rétt að tala einu sinni.
Þegar mál eru skriflega flutt, er rétt að sókn og vörn sé tvisvar flutt.
47. gr.
Nú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa saman háðum áfrýjunarmálunum. Um sókn og vörn fer sem i 46. gr. segir.
48. gr.
Fresti skal venjulega enga veita nema dómari eða málflytjandi forfallist
svo skyndilega áður en málsmeðferð byrjar, að eigi hafi verið unnt að gera
nauðsynlegar ráðstafanir nægilega snennna, eða meðan á málflutningi stendur,
eða liann verði eigi til lykta leiddur á sama degi. En eigi skal þá byrja á öðru
máli, sem munnlega er flutt, fyrr en það mál er til Ivkta leitt.
Ákvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef fimmtardómur frestar opinberu máli
til þess að nýrra gagna verði aflað. Aðalsök skal og fresta, ef þess er þörf til að
gagnsök verði lienni sameinuð.
Nú er mál skriflega flutt, og ákveður fimmtardómur þá fresti til sóknar og varnar.
49. gr.
Ef aðili ætlar að krefjast frávísunar máls frá finnntardómi, þá skal liann
skýra fimmtardómsritara frá því, og greina ástæður, að minnsta kosti viku
áður en mál skal þingfesta. Skal það atriði sótt, varið og dæmt eða úrskurðað sér.
50. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir þinghaldi, og er honum rétt að heimta það,
að málflytjandi haldi sér við efnið, og hefta það, að ræður verði langar úr
hófi fram,

Pingskjal 201

491

X. KAFLI.
Um dómsuppkvaðningu, atkvæðagreiðslu og dóma.
51. gr.
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt sem unnt er, þegar málflutningi er lokið, ef mál er munnlega flutt, og má þá eigi fyrir taka munnlegan
flutning annars máls, fyrr en dómur er genginn.
52. gr.
Áður en dómur er upp kveðinn, skulu fimmtardómendur þeir, er tekið
liafa þátt í meðferð málsins, liafa með sér ráðagerð um efni og ástæður dóms
og úrskurðar og greiða þar atkvæði.
Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nema dómarar og fimmtardónisritari.
Atkvæðagreiðslur fimmtardóms um mál, er munnlega hafa verið flutt,
skulu munnlegar vera, opinberar og í heyranda liljóði. Sá af dómendum greiðir
fyrst atkvæði og gerir grein fyrir þvi, sem til þess er valinn af réttinum í hvert
sinn. Þó greiðir forseti ætíð atkvæði siðast. Hver dómari gerir í stuttu máli grein
fvrir niðurstöðu sinni og ástæðum fvrir henni. Vísa má dómari til niðurstöðu og
ástæðna dómara, sem greitt hefir atkvæði á undan honum, ef hann er því samþykkur.
53. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir ráðagerðum, ber fram spurningar og telur
saman atkvæði.
Niðurstöðu dóms ræður afl atkvæða.
54. gr.
Nú er mál skriflega flutt, og skal þá sá dómari, er samkvæmt vali réttarins
fær málsskjölin afhent, gera frumvarp að dómi eða úrskurði. Um frumvarp
þetta ritar sá dómari, er næst fær málsskjölin í sínar hendur, álit sitt og tillögur,
og þannig koll af kolli eftir lilutkesti, þó þannig, að forseti láti síðast uppi álit sitt.
Þegar skriflegt mál þannig liefir gengið á milli allra dómenda, skal fund
halda um dóm eða úrskurð, og forsendur og niðurstöður ákveða eftir reglum
þeim, er i 53. gr. segir.
Sá dómari, sem greitt hefir atkvæði með heimvisun niáls eða ómerkingu, en orðið liefir i minni liluta, skal atkvæði greiða um efni dóms, eftir þvi,
sem ástæður eru til, og gildir það jafnt, hvort mál er munnlega eða skriflega flutt.
Allar atkvæðagreiðslur um dóma og úrskurði skal skrá í sérstaka bók,
shr. 13. gr., tölulið 3.
55. gr.
1 dómi skal taka fram:
1. Hvern dag dómur sé upp kveðinn.
2. Nöfn aðilja, heimili og stöðu.
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3. Stutt yfirlit yfir kröfur aðilja og málsatvik. Þó niá visa til áfrýjaðs dóms
eða úrskurðar, að því leyti, sem þeir eru staðfestir óbreyttir að forsendum
og niðurstöðu.
4. Astæður fyrir dómsniðurstöðu, enda sé þar ákveðið og tæmandi gerð grcin
fyrir rökum þeim, er til grundvallar liggja fyrir niðurstöðu, sé eigi dómsniðurstaða og forsendur staðfest að öllu leyti.
5. Dómsniðurstöðu eða úrskurðar.
Forseti sér um samning dóms.
Dómur skal undirritast af dómurum þeim, er tekið liafa þátt í uppkvaðningu hans.
56. gr.
1 dómi skal þess getið, livort ágreiningur liafi verið um forsendur hans
eða niðurstöðu, livaða dómari hafi gert ágreining og í liverju sá ágreiningur
liafi verið fólginn. Þetta gildir jafnt, hvort sem mál er munnlega eða skriflega flutt.
Ágreiningsatriði og rökstuðning fyrir þeim skal rita í dómahók og birta
í dómasafni fimmtardóms.
57. gr.
Dómar og úrskurðir skulu hvggðir á því, sem fram liefir komið af liendi
málflytjanda og sannað er eða viðurkennt.
I opinberum málum er fimmtardómur þó eigi bundinn við kröfu málflytjenda, og er rétt að liækka refsingu eða lækka, sýkna eða sakfella, livernig
sem kröfur eru gerðar og livort sem dómi cr áfrýjað að tilhlutun ríkisvalds
eða sökunauts.
58. gr.
Aðfararfrest skal engan setja í dóma finimlardóms, nema maður sé dæmdur til að vinna verk. Skal þá ákveða hæfilegan frest i dómi.
Dómsgerðir fimmtardóins skal gefa út í nafni dómsins og með innsigli lians, og nafn forseta uudir.
Fiinintardómsritari undirritar dómseftirrit og önnur endurrit, sem
fcngin eru úr bókum dómsins.

XI. KAFLI.
Um réttargjötd, sektir o. fl.
59. gr.
Dómsmálagjöld i fimmtardómi skulu vera sem liér
Fyrir útgáfu stefnu.................................................
Fyrir þingfestingu ...................................................
Fyrir dómsuppsögn .................................................
Fyrir úrskurð ..........................................................

segir:
5 krónur
10 —
20 —
10 —■
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Fyrir frest ................................................................ 5 —
Fyrir dóinkvaðningu hvers manns ........................ 5 —
Greiða skal sama gjald í gagnsökum, framhaldssökum, meðalgöngumálum og sakaukamáhun.
I málum, sem ekki nema 300 krónum, greiðist hálft gjald.
Gjöldin renna í ríkissjóð.
60. gr.
Um sektir, er aðili eða málflytjandi bakar sér fyrir dómi, fer eftir reglum, sein hingað til hafa gilt um hæstarétt. Þó skal sekt aldrei lægri vera en
50 krónur.
Nú virðist fimmtardómi aðili augljóslega hafa sagt visvitandi rangt frá
um atvik máls, er máli skipta, og skal þá beita sektum. Fyrir ástæðulausa áfrýjun máls er rétt að dæma áfrýjanda í sektir.
Allar slíkar sektir renna í rikissjóð.
61. gr.
Ef áfrýjandi sækir ekki eða lætur sækja dómþing, skal liann greiða
50 kr. aukagjald í rikissjóð, ef hann vill fá mál sitt tekið fyrir að nýju.

XII. KAFLI.
Um málskostnað fyrir fimmtardómi.
62. gr.
Dæma skal sækjanda og verjanda i opinberum niáluin hæfilegan málskostnað, miðað við hversu mál er stórt og umfangsmikið og hversu mikla vinnu
þeir liafa lagt fram til sóknar og varnar.
63. gr.
Nú virðist fimmtardómi máli vera áfrýjað að ástæðulausu, og ber þá að
dæma áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlausu eftir mati réttarins.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okt. 1917, um málskostnað einkamála, fvrir fimmtardómi, að svo miklu levti sem við á.

XIII. KAFLI.
Ákvæði um stundarsakir.
64. gr.
Núverandi dómarar í hæstarétti skulu skipaðir aðaldómarar i fimmtardómi, ef þeir óska þess.
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65. gr.
Fari svo, að ekki náist samkomulag við núverandi kennara lagadeildar
háskólans um það, að þeir taki að sér aukadómarastörf í fimmtardómi, koma
ákvæðin um aukadómara ekki til framkvæmdar fyrr en lagakennaraembættin
eru veitt að nýju, enda fylgi þeim aukadómarastörf í fimmtardómi, eftir ákvæðum laga þessara.
A meðan ekki koma til framkvæmda ákvæðin um aukadómara, telst
fimmtardómur fullskipaður með 3 aðaldómurum, og leysir dómurinn þá þannig skipaður af hendi öll þau störf, sem undir hann eru lögð samkvæmt lögum þessum.
66. gr.
Fimmtardómur tekur við þeim málum, sem áfrýjað hefir verið til hæstaréttar, þegar lög þessi ganga í gildi, en eigi verið dæmd þar, í því ástandi sem
þau voru, er fimmtardómur tekur til starfa. Ef málaflutningur var bvrjaður fyrir hæstarétti, þá skal hann leiddur til lykta fyrir fimmtardómi, eftir þeim reglum, sem um málaflutning fyrir hæstarétti giltu. Málum þeim, sem stefnt liefir
verið til hæstaréttar, án þess að málaflutningur hafi hyrjað þegar lög þessi öðlast gildi, skulu dæmd eftir ákvæðum laga þessara.
XIV. KAFLI.
Niðurlagsákvteði.
67. gr.
Að því levti, sem eigi eru fyrirmæli í lögum þessum um einhver atriði,
skal fara eftir eldri lögum og dómvenjum, eftir því sem við verður komið.
68. gr.
Nú er hæstarétti eða einstökum hæstaréttardómara falið i lögum að framkvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning matsmanna, þátttöku í matsgerð eða gerðardómi o. s. frv., og kemur þá fimmtardómur i staðinn. Þar sem í lögum er nefnd eða ákveðin áfrýjun til hæstaréttar eða yfirdóms,
eða þeim er skipað að gæta einhvers o. s. frv., þá keinur finuntardómur í stað
þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda.
Aðaldómarar fimmtardóms eiga sæti í landsdómi.
69. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda 1. septemher 1932.
Frá sama tíma eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi nunrin:
Lög nr. 22 frá 6. okt. 1919, um hæstarétt, lög nr. 37 frá 4. júni 1924, um
breyting á lögum nr. 22/1919, lög nr. 19 frá 14. júní 1929, um breytingar á sömu
lögum, svo og önnur ákvæði, er lög þessi brjóta í bága við.
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202. Frumvarp

til laga um opinbera greinargerð starfsmanna ríkisins.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1- gr.
Skylt er embættismönnuin landsins og sýslunarmönnum án endurgjalds
að flytja árlega eitt eða tvö erindi, eftir ákvörðun útvarpsráðs, i útvarp ríkisins um stofnun þá eða starfsgrein, er þeir veita forstöðu. Ef aðili óskar að vera
laus við flutning erindis, eða hann getur það ekki útvarpinu eða ríkissjóði að
kostnaðarlausu, vegna fjarvistar, skal hann í tæka tíð senda útvarpsráðinu erindi sitt fullsamið, en það felur aftur einhverjum starfsmanni útvarpsins að
flytja erindið.
Lengd erindanna miðast við 20 mínútur, og skulu þau miða til þess að
veita almenningi yfirlitsfræðslu um unnin störf og fyrirætlanir í framkvæmdum þjóðarinnar og opinberri starfrækslu.
2. gr.
Fyrir 1. október ár livert semur útvarpsráðið skrá yfir þau erindi, er það
óskar að fá samkvæmt lögum þessum. Skvlt er útvarpsráði að tilkynna aðila
með að minnsta kosti fjögurra vikna fyrirvara, hvenær erindi skuli flytja
eða hvenær handrit að erindi skuli vera komið til útvarpsráðs.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

203. Breytingartillaga

við frv. til laga nm kirkjugarða.
Frá dómsmálaráðherra.
Við 35. gr. b-lið:
Fyrir »600 kr.« komi: 200 kr.

Nd.

204. Nefndarálit

um frumvarp til laga nm breyting á lögum nr. 72, 7. mai 1928, um hvalveiðar.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 17. marz 1932.
;

Sveinn ólafsson,
Gnðbr. Isberg,
form.
frsm.
Jóhann Þ. Jósefsson.
Bergur Jónsson.
Bjarni Ásgeirsson.
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205. Frumvarp

til laga um kosningu sáttanefndarmanna
Reykjavik.

og varasáttanefndarmanna í

Flm.: Einar Arnórsson, Magnús Jónsson, Héðinn Valdimarsson.
1- gr.
Sáttanefndarmenn og varasáttarnefndarmenn í Reykjavik skulu kosnir
af bæjarstjórninni. Þeir skulu kosnir allir samtímis, með hlntfallskosningu og
til 3 ára í senn.
2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin þau ákvæði í 12. gr. tilskipunar
10. júlí 1795, um stofnun sáttanefnda, sem koma í bága við lög þessi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt eftir tilmælum bæjarstjórnar Revkjavíkur, og
lætur hún fylgja því svolátandi atlingasemdir:
„Eftir þeim lögum, sem nú gilda um kosningu sáttanefndarmanna og
varasáttanefndarmanna, skulu menn kosnir til þessa starfa með almennum
kosningum, eftir að bæjarstjórnin hefir stungið npp á ákveðnum mönnum í
þessu skyni.
Fyrir þessar kosningar verður að semja sérstaka kjörskrá. Hefir það
nú orðið mjög mikinn kostnað i för með sér hér í bænum, vegna kjósendafjöldans, auk alls annars kosningarundirbúnings. Þegar á það er litið, að aðeins örfáir kjósendur, venjulega mikið fyrir innan 100, nevta kosningarréttar síns við þessar kosningar, eins og verið hefir um fjölda ára hér, virðist bæjarstjórninni fvllsta ástæða til að létta af borgurunum þeim mikla kostnaði og
öllu því umstangi, sem hið eldra kosningarfvrirkomulag — sem vissulega er
orðið á eftir timanum hér i hænum — hefir í för með sér. Þess vegna óskar
hún þess, að frumvarp þetta verði lagt fyrir Alþingi og samþykkt þar“.

Nd.

206. Breytingartillaga

við frv. til laga um próf leikfimi- og iþróttakennara (þskj. 193).
Frá Haraldi Guðmundssyni.
Aftan við 1. gr. bætist: Sama er um leikfimi- og iþróttakennara, sem
eru fastir starfsmenn iþróttafélaga eða ungmennafélaga.
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207. Frumvarp

til laga um próf leikfimi- og íþróttakennara.
'

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Eftir 1. okt. 1934 verður hver sá leikfimi- eða íþróttakennari, sem fær
fast starf eða er ráðinn til iþrótta- eða leikfimikennslu við rikisskóla eða skóla,
sem ríkið styrkir, að hafa lokið prófi eftir fyrirmælum þessara laga í uppeldisfræði, kennsluæfingum, líkamsfræði og leikfimi, eða í öðrum íþróttum, sem
kenndar kunna að verða hér á landi. Sama er um leikfimi- og iþróttakennara,
sem eru fastir starfsmenn íþróttafélaga eða ungmennafélaga.
2. gr.
Kennslumálaráðuneytið setur reglur um leikfimi- og íþróttakennslu, þar
sem höfð er full hliðsjón af mismunandi aðstöðu hinna ýmsu skóla og kröfum
þeim, sem til þeirra eru gerðar.
3. gr.
Prófnefnd 3 manna, og skipar kennslumálaráðherra einn, fræðslumálastjóri annan og Iþróttasamband Islands hinn þriðja, dæmir um kunnáttu þeirra
manna, sem vilja starfa sem íþrótta- eða leikfimikennarar samkvæmt 1. gr.
Leggur nefndin úrskurð á, hvort þeir skuli ganga undir próf að öllu leyti eða í
einstökum greinum, eða hvort áður fengin prófgögn séu fullnægjandi. Prófnefndin skal skipuð til 3 ára í senn, og fær liún þóknun eftir sömu reglum sem
prófdómendur við ríkisskólana. Rétt er prófnefnd að kveðja sér til aðstoðar, er
henni þykir þess þörf, tvo sérfróða menn, og hafa þeir þá atkvæðisrétt sem hinir
reglulegu nefndarmenn.

Ed.

208. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican
Airlines Corporation leyfi til loftferða á Islandi o. fl.
(Eftir 2. umr. Ed.).
1. gr.
Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita Transamerican Airlines
Corporation í Cleveland, Ohio, Bandaríkjunum i Norður-Ameríku, sem i lögum þessum nefnist leyfishafi, leyfi til að halda uppi loftferðum milli Islands
og annara landa, svo og innanlands, til flutninga á mönnum, pósti og vamingi
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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fvrir borgun, hvort lieldur er með loftförum, sem levfishafi á eða hefir til afnota. Verði öðru félagi, einstaklingi eða stofnun veitt einkaleyfi til flutninga á
mönnum eða varningi innanlands, fellur niður réttur leyfishafa til þess samtímis.
,
2. gr.
í leyfinu skal ákveða, að levfishafa skuli lieimilt hér á landi
1. Að gera lendingarstaði fyrir loftför, einn eða fleiri, og að hann þurfi eigi
að hlíta því, að aðrir noti þá.
2. Að öðlast notkunarrétt eða, að fengnu samþykki atvinnumálaráðherra í
hvert sinn, eignarrétt yfir landi undir lendingarstaði, hús, bryggjur, vegi
eða önnur mannvirki, er nauðsynleg kunna að vera vegna atvinnurekstrar
hans.
3. Að setja á stofn og starfrækja stöð fyrir þráðlaust firðtal eða firðritun,
enda sé gerð, afl og hylgjulengd stöðvarinnar samþykkt af atvinnumálaráðherra. Á stöð þessari má leyfishafi þó aðeins taka á móti eða senda veðurfregnir eða skeyti, er varða flug flugvéla hans, nema leyfi landssímastjóra
komi til i hvert skipti.
3. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að láta fram fara lögnám á landi og
nauðsynlegum réttinduin vfir því, eftir beiðni leyfishafa, til þess að hann geti
komið fvrirætlunuin sínum í framkvæmd samkvæmt lögum þessum.
4. gr.
Loftför þau, er leyfishafi liefir til afnota, mega hafa og starfrækja áhöld
til þráðlausrar firðritunar eða firðtals, og gilda um þessar loftskeytastöðvar samskonar ákvæði og fram eru tekin í 3. lið 2. gr. fyrir stöðina i landi.
5. gr,

Starfræksla loftskeytastöðvanna eftir 2. og 4. gr. skal að öðru leyti á liverjum tíma háð alþjóðafyrirmælum þeim, er íslenzka stjórnin hefir undirritað, svo
og lögum, reglugerðum og eftirliti ríkisstjórnarinnar um, að settum fyririnælum sé fylgt.
6. gr.
Leyfisliafi skal vera undanþeginn tekju- og eignarskatti til ríkissjóðs
og útsvari til sveitar. Ennfremur skal liann laus við að greiða innflutningsgjöld af efni og tækjum til flugstöðvanna fyrstu 5 ár leyfistímans. I stað framantalinna gjalda skal liann greiða árlega 5% af brúttó fargjöldum og flutningsgjöldum, sem liann tekur við fvrir flutninga hérlendis til ákvörðunarstaðar innanlands eða utan.
Hundraðsgjaldi af fargjöldum og flutningsgjöldum eftir þessari grein
skal skipt eftir ákvörðun atvinnumálaráðherra milli ríkissjóðs og sveitarfélaga
þeirra, er leyfishafi liefir flugstöðvar í. Leyfishafi skal árlega fyrir 1. marz
senda atvinnumálaráðherra skýrslu um fargjöld og flutningsgjöld, er hann
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hefir tekið hér á landi undanfarið ár. Skal skýrsla þessi gefin að viðlagðri
þeirri ábyrgð, sem íslenzkir gjaldþegnar sæta fvrir ranga eða ófullnægjandi
skýrslugjöf til skattanefnda.
Hundraðsgjald það, sem grein þessi ákveður, skal óbreytt standa fyrstu
10 ár leyfistímans, og má þá breyta því með lögum, og síðan á 5 ára fresti, meðan leyfið er i gildi. Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum íslenzkra laga um
skattgreiðslur og gjalda til ríkis og héraða.
7. gr.

Leyfið skal gilda í 75 ár frá dagsetningu þess að telja.
8. gr.
Ákveða skal í leyfinu, að fvrstu 15 árin af leyfistímanum skuli engum
einstaklingi, sem á ríkisfesti í Bandaríkjunum í Norður-Ameríku eða rekur
þar atvinnu, og engu félagi eða stofnun, sem stofnsett er samkvæmt lögum
einhvers af fylkjum Bandaríkjanna eða rekur þar atvinnu, öðrum en leyfishafa, heimilt að halda uppi loftferðum milli fslands og annara landa til flutninga á mönnum, pósti eða varningi fyrir borgun.
9. gr.

Leyfishafa skal heimilt að framselja rétt sinn samkvæmt leyfinu, að
nokkru eða öllu leyti, félögum, er stofnsett eru samkvæmt lögum einhvers af
fylkjum Bandaríkjanna eða Canada, enda sé levfishafi meðeigandi eða hluttakandi i því félagi.
Að loknum leyfistíma, eða ef leyfisliafi eða sá, sem löglega er kominn i
lians stað, hættir starfrækslu, er rikissjóði fslands áskilinn forkaupsréttur að
öllum lóðarréttindum og mannvirkjum leyfishafa hér á landi, eftir mati, sem
framkvæmt skal samkv. lögum um framkvæmd eignarnáms.
.
10’
.
í málum út af leyfi þessu eða út af atvinnurekstri levfishafa hér á laridi
skal leyfishafi hafa varnarþing á íslandi og hlíta íslenzkum lögum. Leyfishafi
skal hafa umboðsmann búsettan hér á landi, er birta megi stefnu og svari til
saka fyrir dómi í þessum málum gegn levfishafa.
11- gr.

Ákveða skal í levfinu, að réttur leyfishafa samkvæmt þvi skuli fallinn
niður, hafi hann eigi komið á föstum loftferðum milli Islands og annara landa
fyrir árslok 1936.
12. gr.
Félagið skal háð ákvæðum íslenzkra laga um eftirlit með loftferðum,
þar á meðal öryggisákvæðum, er sett eru eða sett verða vegna ófriðar eða ófriðarhættu.
13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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209. Breytingartillögur

við frv. til laga um fimmtardóm.
Frá Bergi Jónssyni og Einari Arnórssyni.
1. Við 26. gr. Siðari málsliður orðist svo: Stjórninni er skylt að ákveða
þóknanir málaflutningsmanna, ef slíkt er undir bana borið af málaflutningsmönnum eða viðskiptamönnum þeirra. Þó er aðilum beimilt að bera
ágreininginn undir dómstólana.
2. Við 51. gr. Á eftir orðunum »og má þá< í niðurlagi greinarinnar komi:
að jafnaði.

Nd.
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210. Frumvarp

til laga um brevting á 11. gr. hafnarlaga fvrir Vestmannaeyjar, nr. 60 frá 10.
nóv. 1913.
Flutningsm.: Jóhann Þ. Jósefsson.
1- gr.
Á eftir orðunum: „Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. 10. gr. má taka
lögtaki“ í 11. gr. laga frá 10. nóv. 1913, komi: og ganga festa-, lesta- og uppsátursgjöld af vélbátum og öðrum skipum í 2 ár eftir gjalddaga f'yrir öllum veðkröfum í skipum og bátum samhliða vita- og lestagjaldi til rikissjóðs.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.
Greinargerð.
Frv. þetta var borið fram á siðasta vetrarþingi eftir ósk bæjarstjórnar
Vestmannaevja, en varð þá ekki útrætt. Er það því borið fram að nýju á þessu
þingi.

Nd.

211. Nefndarálit

um frv. til laga um forkaupsrétt kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl.
Frá meiri bl. allsberjarnefndar.
Meiri hluti nefndarinnar (BJ, SvbH og ÞorlJ) mælir með því, að
frumvarpið verði samþykkt, en minni blutinn (EA og JÓl) er þvi mótfallinn.
Alþingi, 17. marz 1932.
Bergur Jónsson,
form,, frsm.

Sveinbjörn Högnason,
fundaskrifari.

Þorleifur Jónsson.
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212. Breytingartillögur

við frv. til 1. um innflutning á kartöflum o. fl.
I. Frá Sveini Ólafssyni.
Fyrir »kartöflur« hvarvetna i frv. komi i viðeigandi falli: jarðepli.
II. Frá Magnúsi Jónssyni.
1. Við 1. gr. 1 slað »er bannað* kemur: ei atvinnumálaráðberra heimilt að banna.
2. Við 2. gr. Greinin hefst þannig: Nú ætlar atvinnumálaráðherra að
nota heimild 1. gr, og ákveður hann þá, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands, með auglýsingu i Lögbirtingablaði o. s. frv.
3. Við 5. gr. Við greinina bætist: Þar skal og setja ákvæði, er tryggi, að
verð á kartöflum fari ekki fram úr þvi, sem vera myndi, ef inntlutningur væri frjáls.
III. Frá Sveinbirni Högnasyni.
Við 6. gr. Greinin fellur niður.

Nd.

213. Breytingartillaga

við frv. til laga um stórfbúðaskatt.
Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni, Vilmundi Jónssyni.
Við 1. gr. 1. málsliður greinarinnar orðist svo:
Hver sá, sem býr í ibúð, sem metin er til fasteignamats yfir 18000 kr.
virði með tilbeyrandi lóð, og eigi hefir fleiri í heimili en 5 manns, skal greiða
af henni árlega stóribúðaskatt. Skattur i kaupstað eða kauptiini rennur i bvggingarsjóð verkamanna skv. lögum nr. 71, 8. sept. 1931. Hati enginn byggingarsjóður verið stofnaður i hlutaðeigandi kauostað eða kauptúni, skal stofna
hann. Skattur i sveit rennur i Byggingar- og landnámssjóð.

Nd.

214. Breytíngartillaga

við frv. til 1. um háleiguskatt.
Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni, Vilmundi Jónssyni.
Við 1. gr. Fyrsta málslið skal orða svo:
Af hverskonar húsaleigu, sem nemur meiru en 15°/o af kaupverði húseignar að meðtalinni Ióð, skal húseigandi greiða í byggingarsjóð verkamanna
samkv. I. nr. 71, 8. sept. 1931, i hlutaðeigandi kaupstað eða kauptúni háleiguskatt af þvi, sem umfram er. Hafi enginn byggingarsjóður verið stofnaður í
hlutaðeigandi kaupstað eða kauptúni, skal stofna hann.
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215. Frumvarp

til laga um greiðslu andvirðis millisíldar úr búi Sildareinkasölu íslands.
Flin.: Guðbrandur ísberg, Bernharð Stefánsson.
1. gr.
Úr búi Síldareinkasölu Islands skal greiða eigendum millisildar þeirrar,
er send var með e/s Island og kom til Kaupmannahafnar 7. des. f. á., andvirði þeirrar síldar, og auk þess andvirði áður seldrar millisíldar frá síðasta
liausti, er geymt var á sérreikningi í banka og beið þar úthlutunar, þegar bú
Síldareinkasölunnar var tekið til skiptameðferðar.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar er þau liafa blotið staðfestingu konungs.

Greinargerð.
Um það verður ekki deilt, að lögin um einkasölu á síld frá 1929 voru
eingöngu miðuð við sölu á venjulegri liafsild. Millisíld sú, sem veiðzt hefir
síðan lögin gengu i gildi, mun þó hafa verið tekin til sölumeðferðar af Sildareinkasölunni, en jafnan haldið alveg fyrir utan aðalrekstur liennar, og andvirði síldarinnar skilað eigendum jafnóðum. Hefir þessi veiði oftast verið
svo lítil, að engin veruleg tregða liefir verið á sölunni, og því óþarft með öllu,
að einkasalan hefði liana með höndum. Þegar Síldareinkasalan var tekin til
skiptameðferðar, hefði verið eðlilegast að ákveða, að. millisíldin skyldi vera
búinu óviðkomandi, og þessa var gætt að því er mestan hluta Austfjarðasíldarinnar snerti, en samkv. 5. gr. bráðabirgðalaga um skiptameðferð á búi
Síldareinkasölu Islands, lenti ein sending norðlenzkrar millisíldar og eitthvað
lítið af Austfjarðasíld í búi einkasölunnar, og mun þó andvirði þessarar sildar
liafa verið greitt eftir að bú einkasölunnar var komið skilanefnd í hendur.
Auk þess áttu norðlenzkir millisíldareigendur eftirstöðvar millisíldarandvirðis, ca. 9000 krónur, á sérreikningi i banka, sett þar af einkasölunni, er beið þar
úthlutunar, en sem samkv. ákvæðum bráðabirgðalaganna var ekki hægt að
útborga, eða a. m. k. mun skilanefnd ekki liafa talið sér það heimilt. Þar
sem hér er um að ræða hið mesta misrétti, er sumir eigendur millisildarinnar
hafa af vangá verið beittir, þegar bráðabirgðalögin voru sett, og liinsvegar um
að ræða mjög tilfinnanlegt tjón fjölda fátækra manna, er á smábátum stunduðu þessa veiði, ber hina mestu nauðsyn til að leiðrétta þetta, en það verður
tæplega hægt nema með því að setja lög, er ákveði, að skilanefnd einkasölunnar beri að greiða það fé af höndum, er millisildareigendur eiga í vörzlum
hennar.
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216. Frumvarp

til laga uni greiðslu söltunarlauna úr búi Síldareinkasölu íslands.
Flm.: Guðhrandur Isberg.
1- grÚr búi Síldareinkasölu íslands skal greiða sein forgangskröfur allar söltunarlaunakröfur síldarsaltenda frá siðastliðnu sumri, sem viðurkenndar voru
af Síldareinkasölunni með því að greiða meiri liluta þeirra, enda sé felld niður
jafnliá upphæð af forgangskröfum þeim, er ríkissjóður á í bú Síldareinkasölunnar.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar er þau bafa blotið staðfestingu konungs.
Greinargerð.
Á siðastliðnu sumri ákvað Síldareinkasalan, eins og að undanförnu, að
greiða síldarsaltendum söltunarlaun eftir taxta, sem hún sjálf hafði sett eða
samþykkt. En með þvi að mjög fast var knúð á um greiðslu út á síldina sjálfa,
greiddi Síldareinkasalan 2 krónur út á tunnu, áður en síldarsaltendum voru
greidd söltunarlaunin að fullu, en samkv. 3. lið 4. gr. 1. nr. 61 frá 1929 átti að
greiða allan kostnað við síldina, þar með talin verkunarlaun, áður en nokkuð
væri greitt út á hana sjálfa. Að þessu leyti hefir Sildareinkasalan borið rétt
síldarsaltenda fyrir borð, vafalaust þó í því trausti, að fljótlega yrði hægt að
greiða það, sem eftir var af söltunarlaununum, enda mun liafa verið komið
alveg að þvi, að þau yrðu greidd, þegar einkasalan var lögð niður. Nú telur
skilanefnd sér óheimilt að greiða það, sem eftir var ógreitt af söltunarlaununum, og má það rétt vera. Hinsvegar hefði skilanefnd tvímælalaust verið
lieimilt að heimta aftur það, sem húið var að greiða út á sildina sjálfa, 2
krónur á tunnu. En bæði er það, að útgerðarmenn og sjómenn báru ærið skarðan lilut frá borði síðastliðið sumar, þó ekki sé farið að reita þessar 2 krónur
af þeim aftur, og eins hitt, að slikt væri alveg óframkvæmanlegt, þó reynt
væri, og verður skilanefnd því af þeim sökum ekki gefið tómlæti i þessu efni
að sök, enda mun engum lieilvita manni koma til hugar að fara fram á slíkt.
En réttur síldarsaltenda, sem eins og að framan segir hefir verið fyrir borð
horinn, er hinn sami eftir sem áður, sem sé sá, að fá fulla greiðslu söltunarlaunanna, sem í eðli sínu eru „verkkaup“ og lögum samkv. áttu að greiðast
áður en nokkuð var greitt út á síldina sjálfa. Og þar sem rikisstjórnin hefir
gefið út bráðabirgðalög um skiptameðferð á húi Síldareinkasölunnar, og skorið
þannig fyrir greiðslu söltunarlauna frekar en orðið var, verður tæplega með
rökum neitað, að liún liafi jafnframt tekið á rikissjóð ábyrgð á orðinni vanrækslu i þessu efni. Nú á rikissjóður forgangskröfu á Síldareinkasöluna, óinnheimta tolla, nokkuð jnikið á þriðja hundrað þús. krónur, sem lögheimilt er
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að innheimta. En óneitanlega væri það liart að gengið, samtíinis því, að vanrækt er að greiða fvrir vinnu við að gera síldina að útflutningsvöru, og útgerðarniönnuni og sjómönnum aðeins greiddar 2 krónur út á tunnu, að taka í
ríkissjóð með tollum 2—3 krónur af hverri útfluttri tunnu. Eins og útkoma
einkasölunnar var síðastliðið ár, nær slíkt vitanlega engri átt. Er því í frumvarpi þessu lagt til, að rikissjóður gefi eftir jafnháa upphæð af tollakröfu
sinni sem eftirstöðvum söltunarlaunanna nemur, til liagmuna fvrir síldarsaltendur, er á þann hátt fengju lilut sinn réttar. án þess að nokkrum öðrum
væri með því óréttur ger.

Nd.

217. Frumvarp

til laga um afnám 1. nr. 17 frá 1930, um stofnun flugmálasjóðs íslands.
Flm.: Guðbrandur Isberg, Bernharð Stefánsson, Jón Auðunn Jónsson,
Vilmundur Jónsson.
1- gr.
Lög nr. 17 frá 1930, um stofnun flugmálasjóðs Islands, eru úr gildi numin.
2. gr.

Flugmálasjóður íslands verður eign ríkissjóðs.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar er þau hafa lilotið staðfestingu konungs.

Greinargerð.
Með lögum nr. 17 frá 1930 er lagður skattur á síldarútveginn, sem 2 síðastliðin ár mun hafa numið ca. 70 þús. krónum á ári, og skyldi fé þessu varið
meðal annars til síldarleitar úr lofti. Mun hafa verið gert ráð fyrir því, að síldarútvegurinn liefði þessa mikil eða a. m. k. nokkur not. Reynslan liefir nú sýnt, að
þessi not hafa verið sáralitil, og i raun og veru einskis virði fyrir síldarútveginn, með þeirri tilhögun, sem á flugferðunum liefir verið liingað til. Nú mun
flugfélagið vera orðið gjaldþrota, eftir stutta óhappaæfi, þrátt fyrir liinn háa
og ósanngjarna styrk, sem tekinn hefir verið af síldarútveginum, auk mikils
styrks úr rikissjóði. Er því lagt til hér að fella flugskattinn úr gildi, en þar sem
lögin öll eru ekkert annað en rammi utan um skattákvæðið, virðist eðlilegast að
nema lögin í heild úr gildi,
\
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218. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 63, 7. niaí 1928, um varðskip landsins og skipverja á þeim.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1- gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Dómsmálaráðherra gerir starfssamning við skipstjóra, stýrimenn og vélstjóra til allt að 6 ára í senn. I saniningi má setja ákvæði uin uppsagnarfrest
fyrir livorn samningsaðila. Ráðherra getur vikið inönnum þessum frá starfi án
fyrirvara, eftir sömu reglum og embættismönnum úr embætti. Slíkur brottrekstur fellur þó úr gildi, ef meiri liluti sjávarútvegsnefnda beggja deilda Alþingis á sameiginlegum fundi mótmælir brottrekstrinum á næsta þingi eftir
brottvísun.
2. gr.
Síðari málsliður 1. gr. laganna orðist þannig:
Um þá starfssamninga, sem skipstjóri og vélameistari gera við skipverja, gilda uppsagnarfrestir frá beggja liálfu samkvæmt ákvæðum hinna almennu sjólaga.
3. gr.
A eftir 9. gr. laganna komi ný 10. gr., svo hljóðandi:
Ríkisstjórninni er heimilt að búa varðskipin björgunartækjum, eftir þvi
sem ástæður þvkja til, og verja til þess fé úr landhelgisjóði.
4. gr.
A eftir 10. gr. komi ný 11. gr., svo hljóðandi:
Nú fær varðskip laun fyrir björgun, og greiðist þá fyrst af björgunarlaununum öll útgjöld vegna björgunar, önnur en venjulegur rekstrarkostnaður
varðskipsins, en af afganginum falla 20-- -25% til skipshafnar varðskipsins,
eftir ákvörðun dómsmálaráðlierra, og skipiist féð milli skipverja i réttu hlutfalli við fast kaup hvers þeirra. Að öðru leyti renna björgunarlaun í landhelgisjóð.
Greinargerð.
Dónismálaráðherra liefir mælzt til þess við sjávarútvegsnefnd, að hún
flytti frv. þetta. Lítur nefndin svo á, að breyting á varðskipalögunum frá 1928
sé órðin aðkallandi, einkum vegna þess, að skipin liafa fengið viðtækara
verk að vinna heldur en lögin ætla þeim. Skipin bafa verið búin björgunartækjum og að öðrum þræði liöfð við björgunarstarf, sem lögin gera ekki ráð
fyrir, en af þvi leiðir aftur, að við þau eiga ekki allskostar ákvæði liinna almennu siglingalaga um björgunarstarf annara skipa. Er því aðaltilgangur þessa
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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frv. að bæta inn í lögin ákvæðum uni björgun og björgunarlaun, sem hæfi starfseini skipanna.
-

Við 1. gr.
3. gr. varðskipalaganna er lítt skiljanleg að þvi leyti, að fyrst er tekið
fram, að starfssamningur sé bindandi fyrir ráðunevtið í 6 ár og yfirmenn í 1
ár, en siðar er aðiluin áskilinn 3 mánaða uppsagnarfrestur. Er i frv. leitast
við að bæta úr þessu ósamræmi.
Við 2. gr.
Þarf ekki skýringa við.
Við 3. gr.
Virðist nauðsynlegt að lögfesta beimild þá, sem í frv. getur.
Við 4. gr.
Þar sem varðskipin cru orðin að nokkru björgunarskip og annast flesta
þá björgunarstarfsemi, sem framkvæmd er bér við land, er nauðsynlegt að setja
sérstök ákvæði um skiptingu launanna.
Nánar í framsögu.

Nd.

219. Frumvarp

til laga um eignarnám á landspildu á Bolungavikurmölum í Hólshreppi.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1. gr.
Hreppsnefnd Hólsbrepps í Norður-ísafjarðarsýslu veitist beimild til að
láta taka eignarnámi landspildu í kringum öldubrjótinn í Bolungavik, sem sé
nægilega stór til þess að koma skipulagi á um landtöku mótorskipa sunnan
öldubrjótsins og' undir fiskverkunarstöð norðan öldubrjótsins, ásamt þeim húsum og mannvirkjum, sem eru á þessu landi.
2. gr.
Béttindi Vatnsfjarðarkirkju til uppsáturstolla af landinu haldist óbreytt.
3. gr.
Að öðru levti skal eignarnámið framkvæmt samkvæmt löguin nr. 61, 14
nóv. 1917.
‘
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220. Nefndarálit

um frv. til laga um breytingar á lögum nr. 58 1931, um einkasölu rikisins á
tóbaki (þskj. 88).
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Meiri hluti nefndarinnar mælir með, að frumvarpið verði samþykkt

óbreylt.
Minni hlutinn mun gera grein fyrir afstöðu sinni til málsins.

H. Stefánsson,
form.

Nd.

Alþingi, 17. marz 1932.
Steingr. Steinþórsson,
framsögumaður.

Bernh. Stefánsson.

221. Frumvarp

til laga um brevting á lögiun nr. 70, 27. júní 1921, uni útflutningsgjald.
Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Jón Ólafsson, Vilmundur Jónsson.
1- gr.
Orðin „nema síld, fóðurnijöli, fóðurkökuni og áburðarefnum“ í 1. gr. laganna falli burt.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.
Greinargerð.
Samkv. frv. þessu er ætlazt til, að af síld og síldarmjöli verði tekið sama
útflutningsgjald og af öðrum útflutningsvörum, í stað hins afarháa gjalds,
sem nú er tekið af þessum vörum.

Nd.

222. Frumvarp

til 1. um brevting á 1. nr. 15, 11. júní 1929, um breyting á lögum um útflutningsgjald af síld o. fl.
Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Jón Ólafsson, Vilmundur Jónsson.
1. gr.
Fyrsti og annar málsliður í upptalningu 1. gr. laganna falli burtu.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.
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Greinargerð.
útflutningsgjald af sild og síldarafurðum er nú svo liátt, kr. 1,00 af
tunnu saltsíldar og kr. 1,00 af 100 kg. síldarmjöls, að það evkur stórkostlega á
erfiðleika síldveiðenda. Er þó sízt á þá bætandi. Virðist eðlilegast, að sama
gjald sé tekið af þessum vörum og öðrum útflutningsvörum, og hefir frv.
þess efnis verið lagt fyrir Alþingi.

Sþ.

223. Tillaga

til þingsálvktunar um viðskiptasamninga við erlend riki.
Flutningsm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson,
Vilmundur Jónsson.
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að leita samninga, í samráði
við stjórnir landsmálaflokka á Alþingi, við erlend ríki um að þau kaupi íslenzkar afurðir eða ivilni um tollkjör þeirra. Sérstaklega er skorað á ríkisstjórnina að fá af létt innflutningstolli á fiski í Englandi og ná samningum um
sölu síldar til Rússlands gegn vöruskiptum.
Greinargerð.
Atvinna verkalýðsins og afkoma almennings í landinu er í voða, ef ekki
verður gert allt, sem unnt er, til að bæta og stækka markað fyrir íslenzkar
vörur. Fiskframleiðsla íslendinga befir farið svo braðvaxandi, að af þeirri
ástæðu einni væri full nauðsyn nýrra og betri markaða, en auk þess þrengir
kreppan gömlu markaðina, og margvíslegar löggjafar- og stjórnarráðstafanir
erlendra rikja miða að binu sama, svo sem 10% tollur Englendinga á fiski.
Síldarsalan má ætla, að lendi i enn meira öngþveiti en síðastl. ár, ef ekki verður hægt að tryggja sölu mikils liluta sildarinnar, en þá er lielzt til Rússlands
að leita. Landbúnaðarafurðirnar eru sízt betur settar í þessu efni.
Viðskiptaflækjur þær, er flest ríki lenda nú í, er viðast reynt að leysa
með viðskiptasamningum milli rikjanna, og er einstökum atvinnurekendum
og útflvtjendum ekki treystandi til að leysa þessi mál, sem heldur er ekki von.
En of mikið er í búfi fyrir allan almenning til þess, að hið ýtrasta verði ekki
reynt, og má vænta, að það verði gert samkvænrt þessari þáltill.
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224. Framhaldsnefndarálit

um frv. til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra tii að veita Transamerican Airlines Corporation leyfi til loftferða á íslandi o. fl.
Frá samgöngumálanefnd.
Á frv. hafa orðið nokkrar minniháttar breytingar i efri deild, meira
þó að formi en efni. Teljum vér breytingar þessar yfirleitt til bóta og leggjum til, að frv. verði samþykkt eins og það nú liggur fyrir, án frekari breytinga.
Alþingi, 18. marz 1932.
Sveinn ólafsson,
Bergur Jónsson,
Sveinbjörn Högnason.
form., frsm.
fundaskrifari.
Jón A. Jónsson.
Jóhann Þ. Jósefsson.

Nd.

225. Frumvarp

til laga um sölu mjólkur og mjólkurafurða.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. gr.
Þar, sem starfrækt eru fullkomin mjólkurbú, eitt eða fleiri, er annast
sölu mjólkur og mjólkurafurða í einum eða fleiri kaupstöðum, og 3/± hlutar
fulltrúa þeirra framleiðenda, er að mjólkurbúunum standa, hafa komið sér
saman um skipulag á sölu afurða sinna á framleiðslusvæðinu, þá skal kalla
saman almennan fulltrúafund allra mjólkurframleiðenda á sölusvæðinu, og
má þar vera einn fulltrúi fyrir hverja 25 framleiðendur. Verði skipulag þetta
samþykkt þar af % fulltrúa, er atvinnumálaráðherra heimilt að staðfesta um
það reglugerð, og er hún þá bindandi fvrir alla aðila.
2. gr.

1 reglugerð þessari má ákveða:
a. Að allir þeir, sem framleiða mjólk til sölu í viðkomandi kaupstöðum, séu
háðir ákvæðum meiri hluta stjórnar mjólkurbúa og umboðsmanna annara
mjólkurframleiðenda um skipulag, sölu og hlutfallslega aðstöðu til markaðsins.
b. Að öll mjólk og rjómi, sem seld eru í kaupstöðum, skuli hreinsuð og gerilsneydd, að þeirri mjólk undanskilinni, sem seld er sem „barnamjólk*4, eftir
nánari reglum, sem um það verða settar.
c. Hvernig jafna skuli á milli framleiðenda verði mjólkurinnar á hverju fram-
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leiðslusvæði fvrir sig', eftir því hvort hún er seld beint til nevzlu í bæjum eða
unnar eru úr henni aðrar afurðir.
d. Að mjólkurstöðvar þær, sem gerilsnevða mjólk, séu skvldar að inna það
starf af liendi fyrir aðra en félagsmenn, fyrir hæfilegt gjald, sem ákveða má
í reglugerðinni.
e. Að settar séu ákveðnar reglur fyrir því, hvernig mjólkurverð skuli reiknað
út, þar sem lagt sé til grundvallar aðalkostnaðarliðir framleiðslunnar á
hverjum tíma, og nevtendur með því trvggðir fyrir því, að framleiðendur geti
aldrei sett verðið of hátt.
3- gr.
Þegar meiri hluti mjólkurbúa landsins hefir orðið ásáttur um að koma
skipulagi á verzlun með mjólk og mjólkurafurðir landsins í heild, bæði á innlendum og erlendum markaði, getur atvinnumálaráðherra gefið sérstaka reglugerð um það efni, þar sem ákveðið er verksvið vfirstjórnar búanna og vald
hennar til að skvlda búin til þátttöku i hlutfallslegum útflutningi og áhættu við
hann.
4. gr.
Akveða má í reglugerð, að ágreiningsmál, sem upp koma vegna ákvæða
reglugerðanna, skuli skjóta til gerðardóms. Gerðardómur sé skipaður 5 mönnum, þar sem livor aðili nefnir til 2 nienn og atvinnumálaráðherra tilnefnir 1
mann. Úrskurðir gerðardóms skulu vera bindandi fvrir aðila, nema mál sé
þannig vaxið, að það heyri sérstaklega undir dómstólana.
5. gr.
Akveða má í reglugerð sektir fyrir hrot á henni.
Greinargerð.
Frumvarp næstum samhljóða þessu var samþ. á nýafstöðnu búnaðarþingi og sent landbúnaðarnefnd Nd. til fyrirgreiðslu. Hefir hún athugað málið
og samþykkt að flytja það sem lagafrumvarp og lætur fvlgja því þá greinargerð, er fvlgdi þvi frá húnaðarþingi og hér fer á eftir:
gr. Þar sem nú svo er komið, að mjólkurframleiðslan er orðin aðalatvinnuvegur heilla liéraða og mikill liluti framleiðslunnar á stórum svæðum á
landinu, svo sem er á Suðurlandsundirlendinu, Kjalarnesþingi, Eyjafirði og nú
er að hefjast i Borgarfirði, þá virðist ekki nema réttmætt og sjálfsagt, að ríkisvaldið veiti aðstoð sína til að skipuleggja sölu og meðferð þessarar framleiðslu,
þegar meiri hluti þeirra manna, sem að lienni standa, telur nauðsynlegt, svo
að mjólkurbúum þeim, sem komið liefir verið upp með aðstoð ríkisins, og búskapurinn í lieild, bíði ekki stórhnekki vegna skilningsleysis þeirra manna,
sem standa utan við félagsskapinn.
2. gr. a. 1 þessari grein eru tekin fram höfuðatriði um það, hvaða undir-
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búning samþykktin þarf að hafa hjá framleiðendum á hverju viðskiptasvæði
fvrir sig, til þess að reglugerð verði gefin út.
b. Akvæði þau, sem felast í greininni, eru sjálfsögð frá lieilbrigðislegu
sjónarjniði.
c. Það er augljóst, að til þess að félagsskapur þessi geti staðið traustum
fótum, þá hljóta þeir, sem að lionum standa, eða sú stjórn, sem félagsskapurinn
kýs til þess að fara með málefni sín, að koma sér saman um, hve mikið þeir, sem
annast sölu mjólkurinnar, skuli gjalda til hinna, sem halda vöru sinni heima og
vinna úr henni afurðir, og hvernig það skuli framkvæmt, líkt og ákveðið hefir
verið hjá Norðmönnum.
d. Það leiðir af sjálfu sér, að þegar búið er að ákveða, að öll neyzlumjólk og rjómi sé gerilsnevtt eða hreinsað á fullkomnu mjólkurbúi, þá verða
líka mjólkurbúin að hafa skyldu til að framkvæma það starf fyrir þá framleiðendur, sem ekki eru meðlimir í búunum, og kannske vildu, eftir sem áður, sjálfir annast um sölu á mjólk sinni, í stað þess að fela búunum það.
e. 1 fljótu bragði mætti líta svo á, að framleiðendum sé með framangreindu reglugerðarákvæði gefin aðstaða til þess að setja verð neyzlumjólkur óeðlilega hátt, og miðar þessi liður að því að benda á, hvernig með skuli fara,
svo nevtendur séu tryggðir fyrir þeirri hættu.
Gert er ráð fvrir, að mjólkurverðið sé bvggt á framleiðslukostnaðinum,
þannig að teknir séu aðalkostnaðarliðir, svo sem kaupgjald, fóðurkostnaður,
vextir og viðhald af fasteignum og höfuðstól búsins, verð á fóðurbæti og tilbúnum áburði, og e. t. v. fleiri smærri liðum. Svo sé athugað, hve mikið hver
þessara liða geri í húrekstrinum og i hvaða hlutfalli þeir standi hver til annars. Á hverju því svæði, sem þetta skipulag er myndað, er lagt til grundvallar
það mjólkurverð og sá framleiðslukostnaður, sem er á þeim tima, er skipulagið komst á, og lækkar svo eða hækkar mjólkurverðið eftir því, hvort framleiðslukostnaður vex eða minnkar. Er rétt, að við þann útreikning eigi sæti 1
maður af hálfu viðkomandi bæjarfélags og 1 frá framleiðendum, með hagstofustjóra sem oddamann, eða öðrum hæfum manni, sem atvinnumálaráðherra útnefnir.
3. gr. Að því er bezt verður vitað, er mjólkurframleiðsla og vinnsla á
mjólkurafurðum komin sem næst þvi marki að fullnægja neyzluþörf landsraanna. Er því auðsætt, að með vaxandi framleiðslu og fjölgun mjólkurbúa,
þurfi fleiri að nota erlendan markað fvrir nokkuð af framleiðslunni. En með
því að sá markaður er kostnaðarsamari og óvissari, þá þvkir rétt að setja ákvæði um hluttöku allra búanna á því sviði.
4. gr. Þar sem auðsætt er, að innan slíks félagsskapar sem þess, er hér
er gert ráð fyrir, geta komið upp ýms ágreiningsefni, og úrskurður þeirra
verður oft að byggjast á mati á aðstæðum og æskilegt er að fá lausn á friðsamlegan hátt, þvkir rétt að leggja til, að skipaður sé gerðardómur, er hafi ágreiningsatriðin til meðferðar, áður en leitað sé úrskurðar dómstólanna.
5. gr. Þarf engra skýringa við“.
Nánar i framsögu.
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226. Frumvarp

•

til laga um breyting á jarðræktarlöguni, nr. 43, 20. júní 1923.
Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson, Steingrímur Steinþórsson.
1. gr.
Niðurlag 2. gr., orðin „nieiri hluta í stjórn þess“ o. s. frv., falli burt. í
þeirra stað komi: annan endurskoðanda að reikningum félagsins og varamann
lians.
Greinargerð.
Frumvarp samskonar og þetta hefir verið borið fram á undanförnum
þingum og rætt nokkuð. Mun þingmönnum kunnugt um tilgang þess af þeim
umræðum og öðru þvi, sem um það hefir verið rætt og ritað.

Ed.

227. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis.
Frá allsherjarnefnd.
Meiri hl. nefndarinnar (JónJ og PM) mælir með, að frv. verði samþykkt
óbrevtt, en einn nefndarmanna (EÁrna) er á móti því.
Alþingi, 19. marz 1932.
Einar Árnason,
form.

Nd.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon,
frsm. meiri hl.

228. Nefndarálit

um frumvarp til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita
Þorbirni Kapraciussyni skirteini til vélstjórnar á íslenzkum gufuskipum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi. 19. marz 1932.
Sveinn Ólafsson,
form.

Jóhann Þ. Jósefsson,
fundaskr.

Bergur Jónsson.

Guðbr. Isberg,
frsm.

Bjarni Ásgeirsson.
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229. Lög

um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican Airlines
Corporation leyfi til loftferða á íslandi o. fl.
(Afgreidd frá Nd. 19. marz).
1- gr.

Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita Transamerican Airlines
Corporation í Cleveland, Ohio, Bandarikjunum í Norður-Ameriku, sem i lögum þessum nefnist leyfishafi, levfi til að halda uppi loftferðum milli Islands
og annara landa, svo og innanlands, til flutninga á mönnum, pósti og varningi
fyrir borgun, hvort heldur er með loftförum, sem leyfishafi á eða hefir til afnota. Verði öðru félagi, einstaklingi eða stofnun veitt einkaleyfi til flutninga á
mönnum eða varningi innanlands. felluf niður réttur leyfishafa til þess samtímis.
,
2. gr.

í leyfinu skal ákveða, að levfishafa skuli heimilt hér á landi:
1. Að gera lendingarstaði fyrir loftför, einn eða fleiri, og að hann þurfi eigi
að hlíta því, að aðrir noti þá.
2. Að öðlast notkunarrétt eða, að fengnu samþykki atvinnumálaráðherra í
hvert sinn, eignarrétt yfir landi undir lendingarstaði, hús, bryggjur, vegi
eða önnur mannvirki, er nauðsvnleg kunna að vera vegna atvinnurekstrar
hans.
3. Að setja á stofn og starfrækja stöð fyrir þráðlaust firðtal eða firðritun,
enda sé gerð, afl og bylgjulengd stöðvarinnar samþykkt af atvinnumálaráðherra. Á stöð þessari má leyfishafi þó aðeins taka á móti eða senda veðurfregnir eða skeyti, er varða flug flugvéla hans, nema leyfi landssimastjóra
komi til í hvert skipti.
3. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að láta fram fara lögnám á landi og
nauðsynlegum réttindum yfir því, eftir beiðni leyfishafa, til þess að hann geti
komið fvrirætlunum sinum í framkvæmd samkvæmt lögum þessum.
4. gr.
Loftför þau, er leyfishafi hefir til afnota, mega hafa og starfrækja áhöld
til þráðlausrar firðritunar eða firðtals, og gilda um þessar loftskeytastöðvar samskonar ákvæði og fram eru tekin í 3. lið 2. gr. fyrir stöðina í landi.
5. gr.

Starfræksla loftskeytastöðvanna eftir 2. og 4. gr. skal að öðru leyti á hverjuin tíma háð alþjóðafyrirmælum þeim, er islenzka stjórnin hefir undirritað, svo
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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og löguni, reglugerðum og eftirliti ríkisstjórnarinnar um, að settum fvrirmælum sé fylgt.
'
6.,gr.
Leyfishafi skal vera undanþeginn tekju- og eignarskatti til rikissjóðs
og útsvari til sveitar. Ennfremur skal liann laus við að greiða innflutningsgjöld af efni og tækjum til flugstöðvanna fyrstu 5 ár leyfistimans. í stað framantalinna gjalda skal hann greiða árlega 5% af brúttó fargjöldum og flutningsgjöldum, sem hann tekur við fyrir flutninga hérlendis til ákvörðunarstaðar innanlands eða utan.
Hundraðsgjaldi af fargjöldum og flutningsgjöldum eftir þessari grein
skal skipt eftir ákvörðun atvinnumálaráðherra milli ríkissjóðs og sveitarfélaga
þeirra, er levfishafi hefir flugstöðvar i. Levfishafi skal árlega fyrir 1. marz
senda atvinnumálaráðherra skýrslu um fargjöld og flutningsgjöld, er hann
liefir tekið hér á landi undanfarið ár. Skal skýrsla þessi gefin að viðlagðri
þeirri ábyrgð, sem íslenzkir gjaldþegnar sæta fvrir ranga eða ófullnægjandi
skýrslugjöf til skattanefnda.
Hundraðsgjald það, sem grein þessi ákveður, skal óbreytt standa fyrstu
10 ár leyfistímans, og má þá breyta þvi með lögum, og' síðan á 5 ára fresti, meðan leyfið er í gildi. Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum islenzkra laga um
skattgreiðslur og gjalda til rikis og héraða.
7. gr.
Levfið skal gilda i 75 ár frá dagsetningu þess að telja.
8. gr.
Akveða skal í leyfinu, að fyrstu 15 árin af leyfistímanum skuli engum
einstaklingi, sem á rikisfesti í Bandarikjunum i Norður-Ameriku eða rekur
þar atvinnu, og engu félagi eða stofnun, sem stofnsett er samkvæmt lögum
einhvers af fylkjum Bandarikjanna eða rekur þar atvinnu, öðrum en leyfisliafa, heimilt að halda uppi loftferðum milli íslands og annara landa til flutninga á mönnum, pósti eða varningi fvrir borgun.
9. gr.

Leyfishafa skal heimilt að framselja rétt sinn samkvæmt leyfinu, að
nokkru eða öllu leyti, félögum, er stofnsett eru samkvæmt lögum einhvers af
fylkjum Bandaríkjanna eða Canada, enda sé levfishafi meðeigandi eða hluttakandi í því félagi.
Að loknum leyfistima, eða ef leyfishafi eða sá, sein löglega er kominn í
hans stað, hættir starfrækslu, er ríkissjóði Islands áskilinn forkaupsréttur að
öllum lóðarréttindum og mannvirkjum leyfishafa hér á landi, eftir mati, sem
framkvæmt skal samkv. lögum um framkvæmd eignarnáms.
.
10- 8r*
í málum út af leyfi þessu eða út af atvinnurekstri leyfishafa hér á landi
skal levfishafi hafa varnarþing á fslandi og hlíta íslenzkum lögum. Leyfishafi
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skal hafa umboðsmann búsettan hér á landi, er birta megi stefnu og svari til
saka fyrir dómi í þessum málum gegn levfishafa.
11- gr.
Ákveða skal i leyfinu, að réttur leyfishafa samkvæmt því skuli fallinn
niður, hafi hann eigi komið á föstum loftferðum milli íslands og annara landa
fyrir árslok 1936.
12. gr.
.
Félagið skal liáð ákvæðum íslenzkra laga um eftirlit með loftferðum,
þar á meðal öryggisákvæðum, er sett eru eða sett verða vegna ófriðar eða ófriðarhættu.
13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

230. Frumvarp

til laga um, að efni í tunnur, sem ætlaðar eru undir innlenda framleiðsluvöru,
skuli undanþegið innflutningstollum.
Flm.: Guðbrandur ísberg, Bernharð Stefánsson.
1. gr.
Innflutt efni í tunnur, sem ætlaðar eru undir innlenda framleiðsluvöru,
skal vera undanþegið hverskonar innflutningstollum.
.
.
2' «rAkvæði laga, er fara í bága við þessi lög, eru úr gildi numin.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar er þau hafa hlotið staðfestingu konungs.
Greinargerð.
Hér á landi eru nú 2 tunnuverksmiðjur, sem gætu smiðað mestallar eða
allar þær tunnur, er nota þarf í landinu undir síld og kjöt. án þess að bæta
við sig nokkru teljandi af vélum. Væri það vitanlega sýnn hagur, ef tunnurnar væru smíðaðar í landinu sjálfu. En þar sem efnið í tunnurnar er tollað
nærri eins hátt og tunnurnar tilbúnar, hafa hinar innlendu verksmiðjur ekki
getað tekið upp samkeppni við gömul og rík erlend firmu i þessari grein.
Til þess að gera innlent tunnusmíði mögulegt eru aðeins tvær leiðir
fyrir hendi. Önnur að afnema innflutningstolla af efni i tunnurnar, eins og
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hér er lagt til að gert verði, hin sú, að liækka toll á tilbúnum tunnum, en þar
sem síld og kjöt er nú í mjög lágu verði, og sala auk þess ótrvgg, þykir ófært
að fara þá leið að svo stöddu.

Nd.

231. Frumvarp

til laga um, að efnivörur til skipa- og bátasmíða skuli undanþegnar innflutningstollum.
Flm.: Jóhann Þ. Jósefson, Guðbrandur ísberg.
1- gr.
Innfluttar efnivörur til skipa- og bátasmíða skulu vera undanþegnar
hverskonar innflutningstollum.
2. gr.
Akvæði laga, er fara í bága við þessi lög, eru úr gildi numin.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar er þau hafa hlotið staðfestingu konungs.
Greinargerð.
Nú er svo ástatt, að allt efni í skip og báta, og allar vörur, er til þeirra
sniíða þarf, eru tollaðar. Hinsvegar eru skip og bátar tollfrjálsir. Með tilliti til
þess, að skip og bátar (úr tré), sem smiðaðir eru hér á landi, þola fullkomlega
samanburð við erlenda framleiðslu á þessu sviði, nær ekki nokkurri átt að tolla
nauðsynjar til skipasmíða, en leyfa tollfrjálsan innflutning á skipum og bátum.
Til þess að bæta úr þessu misrétti eru tvær leiðir fyrir hendi. Önnur að afnema
toll af efnivörum til skipa- og bátasmíða, eins og hér er lagt til að gert verði,
hin sú, að leggja jafnan eða hærri toll á skip og báta en nú er á efnivörum i
þessa hluti, en eins og nú er ástatt um vfirfærslur á gjaldeyri, má vænta þess,
að menn leiti ekki til annara landa um kaup á skipum og bátum, ef þeir geta
fengið þessa hluti með svipuðu verði í landinu sjálfu, en þess er að vænta, að
svo verði, ef tollur af efnivörunni er afnuminn.

Ed.

232. Nefndarálit

um frv. til laga um bygging fyrir Háskóla Islands.
Frá meiri hluta menntamálanefndar.
Frv. þetta hefir legið fvrir tveim siðustu vetrarþingum og verið samþvkkt hér í deildinni, en orðið svo óútrætt. Bendir það heldur til, að frv. hafi
ekki fast fylgi í neðri deild.
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Tilgangur frv. niun vera sá, að skuldbinda Alþingi til að reisa veglegt háskólahús innan 8 ára. Það skal og játað, að mjög æskilegt væri, að háskólinn
fengi áður langt um liður betri húsakynni en nú hefir hann. Aftur ber á það að
líta, að nú er ægileg fjárkreppa í landi, sem enginn sér fyrir, hvaða dilk dragi
eftir sér, og ótal verkefni liggja fyrir. Virðist þvi ekki bein nauðsyn né æskilegt að binda fyrirfram hendur fjárveitingavaldsins með því að samþykkja frv.
þetta.
Hinsvegar virðist nauðsynlegt, að sem fvrst sé unnið að þvi að tryggja háskólanum nægilegt og hentugt landrými fyrir framtíðina, og virðist það mjög
vel til fallið, að Reykjavíkurbær leggi landið til, ef hann nýtur þeirra forréttinda, að háskólinn verði reistur í bænum. Mundi slík fórnfýsi Reykjavíkur mjög
flýta fyrir því, að háskólinn yrði reistur og greiða mjög fvrir stúdentagarðinum,
sem þegar mun hafa safnað allmiklu fé.
I samræmi við það, sem nú hefir sagt verið, er lagt til, að málið verði afgreitt með svofelldri
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
I því trausti, að ríkisstjórnin leiti hjá bæjarstjórn Reykjavikur ákveðínna tilboða um land á hentugum stað handa háskólanum og leggi árangur af
þeirri málaleitun fyrir næsta Alþingi, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 18. marz 1932.
Jón Jónsson,
form.

Nd.

Guðrún Lárusdóttir.

233. Breytingartillögur

við frv. til laga um bifreiðaskatt o. fl.
Frá Haraldi Guðmundssyni.
1. Við 1. gr.
a. Fvrir „4 aura“ i staflið a. kemur: 2 aura.
b. Fyrir „1 — eina — krónu“ i staflið b. kemur: 50 aura.
c. Stafliður e. orðist svo:
c. 1. Af leigubifreiðum til mannflutninga 3 — þrjár -- krónur árlega
af hverjum fullum 100 kg. af þunga þeirra.
2. Af einkabifreiðum 6 — sex — krónur árlega af liverjuni fullum
100 kg. af þunga þeirra.
2. Við 5. gr.
Fyrir „300 l.“ í fyrstu málsgrein kemur: 500 1.
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3. Við 8. gr.
Greinina skal orða svo:
Tekjum samkvæmt lögum þessum skal varið sem hér segir:
a. Innflutningsgjaldi af benzíni samkv. 1. gr. a. skal varið til viðhalds og
umbóta á akfærum þjóðvegum. l’m skiptingu fjárins til einstakra vega
og vegakafla fer eftir sömu reglum og um annað fé til viðhalds þjóðvegum. Þó skal að minnsta kosti 20% af þessu gjaldi varið til þess að
greiða aukakostnað af því að malbika þjóðvegakafla eða gera slitlag úr
öðru varanlegu efni, þar sem umferð bifreiða er mest.
b. Innflutningsgjaldi af hjólabörðum o. s. frv. samkv. 1. gr. b. skal varið
til viðhalds og umbóta akfærra sýsluvega samkvæmt reglugerð, sem
atvinnumálaráðherra setur. Skal skipta fénu eftir tillögum vegamálastjóra og haga svo til, að féð skiptist milli veganna sem næst eftir umferð bifreiða og aðstöðu til viðhalds.
c. Þungaskatti samkv. 1. gr. c. og skatti af tvíhjóla bifreiðum (1. gr. d.)
skal varið til malbikunar eða annara baldgóðra aðgerða á götum í bæjum eða vegum i þeim lögsagnarumdæmum, þar sem bifreiðarnar eru
skrásettar. Bæjarstjórnir og sýslunefndir ákveða, bvernig þessu gjaldi
er varið.

Ed.

234. Frumvarp

til laga um fimmtardóm.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
Samhljóða þingskjali 201, með þessum breytingum:
26. gr. hljóðar svo:
Stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóin skal líta eftir, að allir málaflutningsmenn, sem í félaginu eru, reki störf sín með samvizkusemi og
ráðvendni. Stjórninni er skylt að ákveða þóknanir málaflutningsmanna, ef
slíkt er undir hana borið af málaflutningsmönnum eða viðskiptamönnum
þeirra. Þó er aðilum heimilt að bera ágreininginn undir dómstólana.
51. gr. hljóðar svo:
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt sem unnt er, þegar málflutningi er lokið, ef mál er munnlega flutt, og má þá að jafnaði eigi fyrir
taka munnlegan flutning annars máls, fvrr en dómur er genginn.

Ed.

235. Frumvarp

til laga um heimild til sölu þjóðjarðarinnar Kollaleiru.
Flm.: Ingvar Pálmason.
Atvinnumálaráðherra er lieimilt að selja Reyðarfjarðarhreppi þjóðjörðina Kollaleiru i Reyðarfjarðarhreppi, fyrir það verð, sem dómkvaddir
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menn óvilhallir meta, og með þeim borgunarskilmálum, sem gilda um aðrar
.þjóðjarðir.
Grein argerð.
Ástæðan til, að þetta frumvarp er fram komið er sú, að Reyðarfjarðarkauptún hefir vaxið mjög á síðari árum. Um 1920 voru íbúar þess um 100, en
nú um 300. Kauptúnið er byggt í Bakkagerðis- og Kollaleirulandi. 1 Bakkagerði er lítið land og erfitt til ræktunar, en á Kollaleiru er mikið af ræktanlegu landi, sem liggur vel við að ræktast frá þorpinu.
Sem i öðrum þorpum mundi það affarasælast, að menn ræktuðu land
sjálfir, svo hægt væri að framleiða næga mjólk. Nú eru á Reyðarfirði aðeins
21 mjólkurkýr, en þyrftu að vera nær 60 til að fullnægja mjólkurþörf hreppsbúa. Fóður þeirra kúa, sem nú eru i þorpinu, er að miklu sótt lengra að og
á óræktað land, því þorpsbúar hafa ekkert land til ræktunar.
Þess skal getið, að ábúandi Kollaleiru mun fús til að gefa eftir forkaupsrétt sinn á jörðinni.

Nd.

236. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag kauptúna og sjóvarþorpa.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.
Við 2. gr.
Greinin fellur niður.

Nd.

237. Nefndarálit

um frv. til laga um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og
Markarfljóts.
Frá samgöngumálanefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt, en hefir þó gert við
það nokkrar breytingar. Taldi hún rétt, að fvrirhleðslur þær og aðgerðir, sem
gera verður til varnar, vegna aðgerða hins opinbera við að veita vötnunum,
skuli kostaðar í sömu hlutföllum og varnir fyrir innan Hlíðarenda. Einn nefndarmanna (SvbH) telur hinsvegar, að allar fvrirhleðslur, sem gerðar eru annaðhvort til að veita vötnum saman eða verjast vegna þess, beri að skoða sem
beinan lið í samgöngubótunum og kostnaðurinn því að greiðast á sama hátt og
við þær. Askilur hann sér rétt til að bera sér fram brevtingartillögu um það.
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Nefndin leggur áherzlu á afgreiðslu þessa máls nú, þar sem þegar er
hafinn undirbúningur um allverulegar framkvæmdir verksins á sumri komanda. Ræður hún þvi deildinni til að samþykkja frv. með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. tölul. 2. í stað orðanna „norðan við“ komi: nálægt.
2. Við 2. gr. Aftan við 4. málsgr. bætist: Ennfremur í sömu hlutföllum þær
varnir, sem annarsstaðar verða nauðsynlegar vegna aukins vatnsmagns af
fyrirhleðslum, svo og endurbætur á Seljalandsgarðinum, sem nauðsynlegar þykja í sambandi við brúargerð á Markarfljóti.
3. Við 3. gr. 2. málsgr. 1 stað orðanna „skemmdir ... fyrirhleðslunum"
komi auknar nytjar, sem jarðirnar hafa fengið vegna fyrirhleðslnanna.
4. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Viðhald mannvirkja þeirra, sem gerð verða skv. lögum þessum, skal
kosta af sýslufélagi Rangárvallasýslu og rikissjóði í sömu hlutföllum og
stofnkostnað. Framkvæmd viðhaldsins annast ríkisstjórnin.
Alþingi, 17. marz 1932.
Sveinn Ólafsson,
Sveinbjörn Högnason,
Jón A. Jónsson.
form.
frsm.
Jóhann Þ. Jósefsson.
Bergur Jónsson,
fundaskr.

Nd.

238. Breytingartillögur

við frv. til laga um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.
Frá Ingólfi Bjarnarsvni.
Við 1. gr.
'
a. 1 27. tölulið. Fyrir „Illugastaðasókn í Hálshreppi" komi: Háls- og Illugastaðasóknir í Hálshreppi.
b. í'28. tölulið. Fyrir „Flateyjarhreppur, Draflastaða- og Hálssóknir í Fnjóskadal“ komi: og Draflastaðasókn i Hálshreppi.
c. I 30. tölul. Á eftir „Húsavíkurhreppur“ bætist inn í: Flateyjarhreppur.

Ed.

239. Frumvarp

til laga um sölu á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu í Svínadal.
Flutningsm.: Guðmundur Ólafsson.
1- gr.
Stjórnarráði Islands er heimilt að selja af landi Auðkúlu i Svinadal það,
sem liggur fvrir sunnan Dældarhaus.
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2. gr.

Um verð á landi þessu fer eftir mati tveggja dómkvaddra manna.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1932.
Greinargerð.
Land það, sem hér ræðir um, er mjó landspilda eftir háliálsi milli heimalanda jarðanna Litladals i Sléttárdal og Holts í Svinadal, svo og selland sunnan
Litladalslands. Verður ekki séð, að Auðkúla geti notað sér þetta land, vegna fjarlægðar, og hefir ekki gert það mörg undanfarin ár, siðan fráfærur lögðust niður,
enda heimaland jarðarinnar afarvíðáttumikið, þó að þetta verði fráskilið. Hinsvegar er beitiland þarna gott, og eftirspurn eftir þessu landi. — Viðkomandi
sóknarprestur mæhr með sölunni.

Nd.

240. Frumvarp

til laga um breyt. á 1. nr. 36, 19. maí 1930, um vigt á síld.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
öll síld, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vínnslu, skal hér eftir vegin,
ef seljandi óskar þess.
Til seljenda teljast allir þeir, sem taka laun sín eða liluta þeirra sem
aflahlut eða uppbót (premíu), er miðast við afla.
Hver bræðsluverksmiðja skal jafnan hafa tiltækar liæfar síldarvogir, er
taki i einu að minnsta kosti innihald tveggja mæhkera ásamt tæki þvi, sem
sildin er vegin í.
Eitt mæliker skal rúma 135 kg. af síld, og telst það verðeining.
2. gr.
Aftan við 2. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Þar, sem síld er mæld samkv. 1. gr., ber hlutaðeigandi yfirvaldi að löggilda nægilega marga mælingarmenn, sem annast mælingu á sildinni jafnóðum
og hún er afhent kaupanda. Mælingarmenn sjá um, að mæhker þau, sem notuð
eru, séu löggilt og skoðuð árlega, áður en bvrjað er að nota þau.
3. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Mál samkvæmt lögum þessum skal farið með sem almenn lögreglumál.
Brot gegn lögunum varða sektum frá 300—30000 kr.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

<»<i
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4. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Greinargerð.
Neðri deild Alþingis hefir nú fellt frv., þar seni farið var fram á, að vigt
á bræðslusíld vrði skilyrðislaust lögskipuð. En samkvæmt gildandi lögum eiga
seljendur kröfu á, að síld sé vegin, ef þeir óska þess.
Ágreiningur getur orðið um það, hverjir skuli teljast seljendur, og er ætlazt til þess, að hásetar og aðrir, sem hlut taka eða premíu á síldveiðum, séu
taldir seljendur i þessu samhandi. En þá þvkir sjálfsagt að skylda allar hræðsluverksmiðjur til að hafa hæfar vogir jafnan til taks, ef þessi kröfuréttur á ekki
að vera dauður bókstafur gagnvart sumum verksmiðjunum. Loks þykir ekki
verða komizt hjá því að hafa tilsvarandi ákvæði um eftirlit með mælikerum og
notkun þeirra og nú gilda um sildarvogir.

Nd.

241. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á hafnarlögum fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19,
11. júlí 1911.
'
Frá Einari Arnórssyni.
1. gr. frv. orðist svo:
1. gr. laganna orðist þannig:
Reykjavíkurhöfn takmarkast landmegin af strandlengjunni frá vesturtakmörkum lögsagnarumdæmis Reykjavíkur og til Geldinganess að austan, að
undanskildum Grafarvogi og netlögum fvrir landi Grafar og Keldna. Sjávarmegin
nær Revkjavíkurhöfn að netlögum evja þeirra, er að henni liggja og eigi eru í
lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. Svo tekur og Revkjavíkurhöfn yfir skipalægi við
strandlengju lögsagnarumdæmis Revkjavikur við Skerjafjörð.

Nd.

242. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að reka síldarbræðslu á Raufarhöfn.
Flutningsm.: Rjörn Kristjánsson.
1. gr.
Ríkisstjórnin hefir heimild til að leigja síldarverksmiðjuna á Raufarhöfn,
ásamt bryggjum og öðrum nauðsvnlegum mannvirkjum, og reka þar síldarhræðslu, ef viðunandi leigusamningar nást og fært þykir að öðru leyti.
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2. gr.

Stjórn síldarverksmiðju rikisins á Siglufirði hefir á hendi stjórn verksmiðjunnar á Raufarhöfn undir vfirumsjón atvinnumálaráðuneytisins.
3. gr.
Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð nánari ákvæði um rekstur
verksmiðjunnar.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Kauptúnið við Raufarhöfn hefir að mestu vaxið upp siðasta áratug. Áður voru þar aðeins 4—6 fjölskyldur, en nú er ibúatala um 200. Atvinna þorpsbúa hefir verið sjávarútgerð og daglaunavinna við síldarbræðslustöð, sem þar
hefir starfað 7—8 ár, og liefir atvinnuvon við það fyrirtæki mestu valdið um aðstreymi fólks til þessa staðar. Um fleiri atvinnumöguleika er ekki að ræða að
svo stöddu.
Fiskveiðar verða ekki stundaðar frá þessum stað nema 3—4 sumarmánuðina, eða þann tima, sem sildveiði stendur yfir. Hefir útgerðinni verið
ómetanlegur stuðningur að rekstri bræðslustöðvarinnar, þvi hans vegna hefir
venjulega fengizt ný og ódvr beitusild frá skipum þeim, sem þangað leita til
aflasölu.
Síldarbræðslustöðin er norskt fvrirtæki. Hefir eigandinn jafnframt verið atvinnurekandi á fleiri stöðum hér á landi og i Noregi, og munu þau fyrirtæki hafa borið sig misjafnlega vel. Er nú fullyrt, að hann muni verða að hætta
verksmiðjurekstrinum á Raufarhöfn, vegna fjárhagsörðugleika. Missa þá
verkamenn þeir, sem þar hafa unnið, atvinnu sina og útgerðin þann óbeina
stuðning, sem verksmiðjureksturinn hefir veitt þeim.
Sjávarútgerð Raufarhafnarbúa hefir ekki farið varhluta af þeim erfiðleikum, sem þjakað hafa þann atvinnuveg annarsstaðar á landinu hin síðustu
ár. Er nú svo komið, að tvísýnt mun vera um möguleika fyrir áframhaldi útgerðar á þessum stað, þótt beita vrði jafnauðfengin og áður, en ef það bregzt,
er útgerðin dauðadæmd að sinni. Eru þá allar bjargir bannaðar fyrir þorpsbúa og fvrirsjáanlegt fullkomið hallæri.
Auk þeirra beinu og óbeinu hagsiiiuna, sem rekstur sildarverksmiðju
mundi veita Raufarhafnarbúum, þá hlýtur hann einnig að vera síldarútgerðinni mikið hagsmunamál. Síldargöngur eru oft mjög miklar á Öxarfirði og
Þistilfirði og austanvert við Langanes, og stundum hefir það komið fyrir, að
þvi nær allur síldarflotinn hefir leitað til þessara stöðva, þegar lítil síld er
annarsstaðar. Þegar svo stendur á, hafa skipin lagt mikið kapp á að selja veiðina á Raufarhöfn, því þangað er langskemmst sigling. Auk þess hefir reynslan
sýnt, að verksmiðjurnar á Siglufirði og Krossanesi geta ekki annað þvi að
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taka á móti allri síld, þegar mikið veiðist, og liefir þá skipunum komið það
vel að geta selt á Raufarhöfn.
Rekstur síldarverksmiðju á Raufarhöfn ætti ekki að þurfa að baka ríkinu teljandi áhættu, þar sem ekki er gert ráð fyrir að festa fé í vélum eða öðrum mannvirkjum, og sildareigendum mundi aðeins verða greitt það verð, sem
fengist fyrir afurðirnar að frádregnum kostnaði.
Um leigukjör á verksmiðjunni verður ekkert fullyrt. En líklegt er, að
núverandi eigandi mundi eftir atvikum telja sig fullsæmdan af eftirgjaldi,
sem svaraði til vaxta af mannvirkjunum.
Frumvarp þetta, ef að lögum vrði og heimildin notuð, mundi tryggja
atvinnu þorpsbúa á Raufarhöfn og þeirra manna, sem síldveiðar stunda við
Norðurland.

Ed.

243. Frumvarp

til laga um síldarmat.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. gr.
• Skoðun og mat skal fara fram á allri nýveiddri síld, sem ætluð er til útflutnings, liversu sem hún er veidd, ef hún er söltuð, sykursöltuð eða kryddsöltuð hér á landi eða hér við land.
Skoðun þessa og mat framkvæma lögskipaðir matsmenn undir umsjón
yfirmatsmanna, og skal söltun síldarinnar fara fram undir eftirliti þeirra.
Öll sild, sem söltuð er til útflutnings í lagarlieldar tunnur, skal vera undir
eftirliti matsmanna frá því liún kemur að landi og til þess er hún er flutt út, nema
hún sé bituð smátt eða meðfarin á sérstaka iðnaðarvisu, alveg fráhrugðna venjulegri söltun.
2. gr.
Yfirmatsmenn skulu vera fjórir, skipaðir af atvinnumálaráðherra. Hefir
einn þeirra aðsetur á Akurevri og liefir til vfirsóknar svæðið milli Ólafsfjarðarmúla og Langaness. Annar hefir aðsetur á Siglufirði og hefir til vfirsóknar svæðið
milli Ólafsfjarðarmúla og Hornbjargs. Þriðji hefir aðsetur á Isafirði og hefir til
yfirsóknar svæðið nn'lli Hornbjargs og Dyrhólaeyjar. Fjórði hefir aðsetur á Austfjörðum og hefir til yfirsóknar svæðið milli Langaness og Dyrhólaevjar. Atvinnumálaráðuneytið setur þeim erindisbréf.
Yfirmatsmenn hafa að launum hver 2000 kr. á ári. Auk þess skal þeim
greiddur ferðakostnaður og fæðispeningar, ef þeir þurfa að takast ferð á hendur
vegna starfa síns, eftir reikningi, sem atvinnumálaráðuneytið úrskurðar.
Laun þeirra, ferðakostnaður og fæðispeningar greiðist úr ríkissjóði. Þeir
fá einnig greiddan úr ríkissjóði nauðsvnlegan símakostnað vegna síldarmatsstarfa.
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Undirmatsmenn skipar lögreglustjóri eftir tillögum yfirmatsmanna, og
svo marga sem þörf þvkir. Atvinnumálaráðunevtið setur þeim erindisbréf, en
yfirmatsmenn ákveða starfssvið þeirra, og skulu þeir hlýða fyrirskipunum vfirmatsmanna í hvívetna. Kaup undirmatsmanna ákveða vfirmatsmenn, og greiðir það síldareigandi, en sá, er síldina verkar, ber ábyrgð á greiðslunni.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýða ákvæðum
þeim, sem sett eru um starf þeirra, og rækja stöðu sína með alúð og kostgæfni.
3. gr.

Aður en síldveiðaskip fer á veiðar skal skipstjóri afla sér eyðublaða undir skýrslur um veiði sína. Ráðuneytið gefur út eyðublöð þessi, og skulu yfirmatsmenn sjá um, að hvert sildveiðaskip geti fengið hæfilega mörg. Ber skipstjóra að
fylla út eyðublöðin og tilgreina á þeim mánaðardag og klukkustund, þegar byrjað er að innbvrða veiðina og hve inikil hún er í hvert skipti. Skýrslur þessar
skulu siðan afhentar matsmanni síldarinnar, áður en byrjað er að salta liana.
Vanræki skipstjóri að útfvlla skýrslur þessar, má ekki salta síldina til útflutnings í lagarheldar tunnur.
Nú gefur skipstjóri ranga skýrslu um, hve gömul síldin er þegar hann
kemur með hana til söltunar, og varðar það sektum samkvæmt 10. gr.
4. gr.
Nú kemur síldveiðaskip að landi með nýja síld, sem ætluð er til söltunar
og útflutnings, og skal flytja hana þangað, sem matsmaður er fvrir, og ber skipstjóra þegar að tilkynna honum komu sína, og má eigi byrja á söltun síldarinnar fyrr en matsmaður hefir skoðað hana.
Alla síld, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka. Flokkunina skal framkvæma samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðuneytið setur þar uin. Skal í
reglugerðinni svo vera fyrir mælt, að sérhverjum, sem salta vill sild, skuli gert
að skyldu að flokka nákvæmlega eftir stærð og gæðum að minnsta kosti 15%
af allri þeirri sild, er hann lætur salta til útflutnings af framleiðslu ársins 1932,
og er atvinnumálaráðunevtinu heimilt að fyrirskipa aukningu á slikri stærðarog gæðaaðgreiningu árlega næstu þrjú ár um allt að 15% hvert ár.
Meðan á söltun stendur ber matsmanni að gæta þess vandlega, að það
af sildinni, sem flokka skal nákvæmlega eftir stærð og gæðum, blandist ekki
saman við það, sem flokkað er aðeins eftir gæðum. Nú gætir einhver, sem að
verkun vinnur, ekki fyrirskipana matsmanna, eða sýnir óvandvirkni í starfi sínu,
og getur matsmaður þá krafizt þess, að honum sé vikið frá starfinu um tiltekinn tíma.
Atvinnumálaráðuneytið getur ákveðið, hvaða salttegundir megi nota í sild
til útflutnings og hversu mikið það skuli vera í hverja tunnu i minnsta lagi.
5. gr.
Undir matsskylda síld má einungis nota hreinar og' ógallaðar tunnur, enda
séu þær úr góðu efni og vel smiðaðar. Getur matsmaður bannað að láta salta í
þær tunnur, sem hann telur til þess óhæfar.
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Að söltun lokinni skulu tunnurnar gcymdar á góðum, þurrum stað, og á
svo góðuin undirlögum, að þær liggi hvergi við jörð eða í bleytu.
:
Gamlar eða notaðar síldartunnur má ekki flytja til landsins til notkunar
undir síld til útflutnings nema með samþykki atvinnumálaráðherra, að fengnum tillöguin yfirsíldarmatsmanns.
6. gr.
Nú liefir síldarmatsmaður grun um, að síld hafi skemmzt eftir söltun, af
sólarliita eða öðrum ástæðum, eða að i henni sé mikil áta, og skal liann þá tilkynna það yfirmatsmanni, sem lætur nákvæma skoðun fara fram á hinni
grunsömu sild.
7. gr.
Nú vill eigandi eða umráðamaður síldar senda hana til útlanda, og skal
hann þá tilkynna það yfirmatsmanni svo tímanlega, að liann geti látið fara fram
frekari skoðun á síldinni áður en hún er flutt í skip, ef hann telur þess þörf, og
skal slík skoðun jafnan fara fram á allri sendingunni, ef síldin jiefir ekki verið
flutt út innan þriggja vikna frá því hún var söltuð.
8. gr.
Allri síld, sem send er héðan á erlendan markað, skal fylgja matsvottorð
yfirsildarmatsmanns, eða þess matsmanns, sem hann kann að veita umboð til að
gefa út slíkt vottorð, ef hann, einhverra orsaka vegna, getur ekki verið viðstaddur, þegar vottorð þarf að gefa. Matsvottorð þetta skal rita á farmskirteini þau,
er fylgja hverri síldarsendingu. í vottorðinu skal það tekið fram, að ferming
skipsins hafi farið fram undir eftirliti matsmanns, enda getur hann stöðvað ferminguna, ef ekki er í hvívetna farið eftir fyrirskipunum hans um umbúnað og frágang síldarinnar í skipinu. Atvinnumálaráðunevtið gefur út fvrirmvnd að farmskírteini með árituðu matsvottorði.
Lögreglustjórar eða umboðsmenn þeirra skulu hver í sinu unidæmi sjá
um það, að síldarfarmskírteini séu rituð á fyrirskipuð evðublöð, og fylgi matsvottorð hverri síldarsendingu, sem þeir afgreiða, enda votti þeir undirskrift hlutaðeigandi matsmanns á farmskírteinið
9. gr.
Alla matsskylda síld, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu merki,
sem nánar verður ákveðið af atvinnumálaráðuneytinu. Skal það málað á efri
botn hverrar tunnu. Ennfremur skal setja í þar til ætlaða reiti söltunardag, merki,
er tilgreini veiðiaðferð, gæðamerki og flokkunarmerki sildar eftir stærð, sbr. 1.
gr. Ennfremur neðan undir merkjunum einkennisstafi þess, er síldina verkar, og
útflytjanda hennar.
10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 100—5000 kr. sektum, er renna í ríkissjóð, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt hinum almennu hegningarlögum.
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11- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þegar Síldareinkasala íslands var sett á stofn 1928, voru úr gildi nuniin
lög nr. 56, 28. nóv. 1919, um skoðun á síld. Nú þegar Sildareinkasalan er lögð
niður, verða ekki i lögum nein fyrirmæli um skoðún eða mat á síld. Virðist því
óhjákvæmilegt, að á þessu þingi verði sett lög um það efni. Sjávarútvegsnefnd
hefir því, eftir tilmælum atvinnumálaráðherra, ákveðið að flytja frv. þetta.
Er frv. i flestum meginatriðum samhljóða frumvarpi, sem lagt var fyrir Alþingi 1928, er samið hafði milliþinganefnd, sem skipuð var af atvinnumálaráðherra 27. des. 1926.
Til leiðbeininga við frágang frv. nú liefir sjávarútvegsnefnd notið aðstoðar fvrrv. yfirsíldarmatsmanns Jóns Bergsveinssonar, og eru þær brevtingar, sem
gerðar eru á frv. frá þvi, sem það var, þegar það var lagt fyrirþingið 1928, gerðar í samráði við hann.
.
1 frv. 1928 var gert ráð fyrir, að öll síld, sem söltuð er til útflutnings,
skuli aðgreind eftir stærð og gæðum. Þessu hefir nefndin breytt þannig, að nú
er í frv. þessu gert ráð fyrir, að aðgreiningin sé reglugerðarákvæði, þar sem
svo skuli fyrir mælt, að aðeins 15% af framleiðslunni 1932 skuli aðgreint nákvæmlega eftir stærð og gæðum, en atvinnumálaráðherra heimilt, með reglugerð, að láta auka það næstu þrjú ár um allt að 15<í á ári. Að öðru leyti sé aðeins um gæðaflokka að ræða. Það er þó sjálfsagt, að þeir, sem óska, geta fengið
meira af síld þeirri, er þeir láta salta, aðgreinda nákvæinlega eftir stærð og
gæðum.
í reglugerð, sem sett var er síldareinkasalan hóf starfsemi sína, var gert
ráð fyrir, að öll síld, sem söltuð væri til útflutnings, yrði flokkuð eftir stærð og
gæðum. Þetta reyndist óframkvæmanlegt þá, og iná gera ráð fyrir, að svo revnist einnig framvegis, ef heimta á flokkun eftir stærðum á allri síld allt í einu.
Þess vegna er hér farið fram á, að þetta verði gert smámsaman og reynt að auka
stærðaraðgreininguna árlega.
Nokkrar smærri breytingar eru frá nefndinni nú, og verður nánari grein
gerð fvrir þeim í framsögu.
Að öðru leyti visast til greinargerðar, er fylgdi frv. 1928 (Alþt. 1928, A.
þskj. 31).

Ed.

244. Nefndarálit

um frv. til laga um bvggingu fvrir Háskóla íslands.
Frá minni hl. menntamálanefndar.
Ég legg til, að frv. þetta verði samþykkt með eftirfarandi
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BREYTINGU.
Við 1. gr.
Fyrsti málsliður orðist svo:
A árunum 1936—1946 er landsstjórninni heimilt að láta reisa byggingu
fyrir Háskóla íslands.
Alþingi, 21. marz 1932.
Páll Hermannsson,
fundaskrifari.

Nd.

245. Frumvarp

til laga um byggingarsamvinnufélög.
Flutningsm.: Steingrímur Steinþórsson, Jónas Þorbergsson.
1. gr.
Tilgangur byggingarsamvinnufélaga er að reisa íbúðarhús fyrir meðlimi
þeirra til eigin afnota með sem liagfelldustum kjörum, að safna eiginframlögum félagsmanna <sjá 3. gr.) og reka lánastarfsemi.
2. gr.
Nú vilja menn stofna byggingarsamvinnufélag, og skulu þeir þá kveðja
til almenns fundar á því svæði, sem félaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið
upp til umræðu og atkvæða. Ef 15 menn eða fleiri koma sér saman um stofnun
bvggingarsamvinnufélags og bindast samtökum um að gerast félagsmenn, setja
þeir félaginu samþykktir í samræmi við lög þessi, og er þá félagið löglega stofnað.
3. gr.
Byggingarsamvinnufélögum sé aflað fjár:
A. Með frjálsum framlögum hvers félagsmanns í stofnsjóð, unz fjárhæð hans
í sjóðnum nemur minnst Vs hluta andvirðis þess húsnæðis, sem hann ákvéður, að félagið komi upp fvrir hann. Þegar þessari fjárhæð er náð, situr
félagsmaður fyrir um byggingu húss, enda gangi stofnsjóðsinnieign hans
upp í byggingarkostnaðinn. Eftir það greiðir félagsmaður í stofnsjóð fjárhæð, sem nemur 1%«- af kostnaðarverði húsnæðis þess, sem hann hefir
eignazt frá félaginu. Vextir af stofnsjóði leggjast við höfuðstól, og skulu
þeir á hverjum tíma jafnháir og innlánsvextir í sparisjóði hjá Landsbanka
íslands. Um rétt til útborgunar stofnfjár fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 frá 1921.
B. Þá skulu félagsmenn árlega leggja fram fé í rekstrarsjóð, sem eigi nemi
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minnu en Y/c og eigi meiru en 2%c af kostnaðarverði húsnæðis þess, er
byggt hefir verið af félaginu. Er þessum sjóði ætlað að standa straum af
rekstrarkostnaði félagsins. Kostnaður við að reisa nýjar bvggingar telst ekki
rekstrarkostnaður.
C. Ennfremur getur félagið tekið lán til útlánsstarfsemi sinnar. Lánin ábyrgist rikissjóður, með sameiginlegri ábyrgð félagsmanna að baktryggingu.
Lánin má taka i erlendri mynt og gefa út skuldabréf fyrir þeim, er hvert
um sig hljóðar á fjárhæðir, er fjármálaráðherra samþykkir.
4. gr.
Byggingarsamvinnufélag veitir félagsmönnum sínum lán til þess að koma
upp byggingum til eigin afnota, enda hafi þeir uppfyllt skilvrði þau um stofnsjóðstillög, sem um getur i 3. gr. A. hér að framan.
Lán þessi skulu tryggð með fyrsta veðrétti í húsum og lóðaréttindum
allt að 60% af virðingarverði eignarinnar. Ennfremur veitir félagið lán gegn
öðrum veðrétti i eignunum, þó þannig, að samanlagðir fyrsti og annar veðréttur
nemi ekki meiri fjárhæð en 80% af kostnaðarverði eignarinnar. Félagið veitir
lánin með sömu kjörum og það nýtur á lánum þeim, sem tekin eru í þessu skyni.
5. gr.
Stofnsjóður skal jafnan vera í handbæru fé í banka eða sparisjóði, þar
sem ávaxta má fé ómyndugra, að svo miklu leyti, sem honum er eigi varið til
að standast framkvæmdir við byggingar eða til útlána. Nú kemur fram hagnaður við útlán eða aðra ávöxtun stofnfjár, og rennur hann í varasjóð félagsins.
Um ráðstöfun varasjóðs félagsins gilda ákvæði laga um samvinnufélög, nr. 36
frá 1921.
6. gr.
Félagsmenn í byggingarsamvinnufélagi fá því aðeins lán hjá félaginu, að
þeir uppfylli eftirfarandi skilyrði auk þess, sem um ræðir í 3. gr. A.:
A. að húsin séu, gerð úr varanlegu efni með tveggja til fimm herbergja íbúðum, auk eldhúss og geymslu, með venjulegum nútímaþægindum og eftir
fastákveðnum fyrirmyndum, sem stjórn félagsins hefir ákveðið og samþykktar hafa verið af atvinnumálaráðunevtinu.
B. Að húsin séu byggð á þeim stöðum, sem félagsstjórnin ákveður og saniþykktir eru af atvinnumálaráðuneytinu, enda útvegi félagsstjórnin leigulóðir.
C. Að félagið annist um byggingu hússins að öllu leyti, og sé það afhent honum gegn skuldabréfum með veði í húseigninni, er nemi þeirri fjárhæð, sem
húsið kostar umfram stofnfjárframlagið.
7. gr.
Nú ákveður félagsstjórn, að félagsmenn skuli reisa sambyggingar, og fær
til þess samþykki atvinnumálaráðuneytisins, og er félaginu þá heimilt að annast viðhald slikra bygginga utanhúss. Noti félag heimild þessa, skal gera reglugerð um eftirlit og framkvæmd viðhalds, svo og skiptingu kostnaðar á eigendAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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nr. Um sameiginleg tæki innanhúss í sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hitunartæki, fer eftir því, sem segir í reglugerð. Um reglugerðir, er samdar kunna
að verða samkvæmt þessari grein, skal leita samþvkkis atvinnumálaráðunevtisins.
8. gr.
Byggingarsamvinnufélagi, sem kemur upp sambyggingum, er heimilt að
eiga til frambúðar sameiginlegt miðstöðvarhús og þvottahús fyrir margar íbúðir, húsnæði fyrir fasta starfsmenn félagsins og fvrir inatvöruverzlun. Ákvæði
skulu sett í reglugerð um þátttöku eigenda íbúðanna í kostnaði, sem af þessu
hlýzt.
9. gr.
Akveðið skal í samþykktum byggingarsamvinnufélags, að enginn, sem
fengið hefir ibúð að tilhlutun félagsins, megi selja hana, nema stjórnin hafi áður
hafnað forkaupsrétti félagsins vegna, og aldrei framleigja nema nokkurn hluta
af ibúðinni, og þarf þó samþykki stjórnarinnar til. Þó getur eigandi, að fengnu
leyfi stjórnarinnar, leigt heila íbúð um stundarsakir, ef sérstakar ástæður eru
fyrir hendi. Söluverð slíkrar íbúðar, hversu oft sem eigendaskipti kunna að verða,
má aldrei vera hærra en stofnverð hennar, að viðbættu virðingarverði þeirra
endurbóta, er á kunna að hafa verið gerðar, en að frádreginni hæfilegri fvrningu, hvorttveggja samkvæmt mati dómkvaddra manna. Sé um framleigu að
ræða, ákveður stjórn félagsins, hve há leigan megi vera, og miðast hún við raunverulegan kostnað eiganda, samkvæmt mati, af ibúðinni eða hluta hennar, sem
leigður er.
Xú sannast, að félagsmaður hefir selt hús hærra verði en leyfilegt er samkvæmt þessari grein, og rennur þá sá hluti söluverðsins, sem er uinfram hið löglega verð, til félagsins og leggst í varasjóð. Verði seljandi einhverra orsaka vegna
eigi fær um að greiða fjárhæð þessa, á félagið kröfu á hendur kaupanda, en þó
því aðeins, að honum hafi þegar kaupin fóru fram verið kunnugt um, að seljandi hafi brotið á móti ákvæði þessarar greinar, og er þá fjárhæðin forgangsskuld með veði i húsinu næst á eftir veðréttum félagsins. Auk þess eru þá öll
lán félagsins, sem á húsinu hvila, þegar fallin i gjalddaga.
10. gr.
Xú neytir stjórn byggingarsamvinnufélags eigi forkaupsréttar, og er þá
eiganda heimilt að selja eignina hverjum þeim manni, sem félagsstjórn samþvkkir, en þó verður kaupandi að gerast meðlimur í hyggingarsamvinnufélaginu
og hlita samþvkktum þess.
11- gr.
Óheimilt er að veðsetja húseigrtir byggingarsamvinnufélaga fyrir hærri
fjárhæð samtals en nemur 80% af upphaflegu kostnaðarverði þeirra og endurbóta, sem á kunna að hafa verið gerðar, að frádreginni eðliiegri fymingu, eins
og hún kann að vera á hverjum tíma, enda verður eigi gert fjámám í eigninni
fyrir meiri fjárhæð.

Pingskjal 245

531

12. gr.
Um stjórn, reikningsskil og fundi bvggingarsamvinnufélaga fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 frá 1921. Fjármálaráðherra skipar annan endurskoðanda, enda skal félaginu skvlt að senda ráðuneytinu samrit af aðalreikningi sinum árlega.
Þóknun til stjórnar og endurskoðenda greiðist úr rekstrarsjóði félagsins.
13. gr.
Ríkisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti bæði að sérbyggingum
og sambyggingum, til afnota fvrir byggingarsamvinnufélög, og lætur þær í té
án endurgjalds.
Sömuleiðis sér ríkisstjórnin um öruggt eftirlit með framkvæmdum og húsbyggingum þeirra félaga, er starfa samkvæmt lögum þessum.
14. gr.
Um skrásetningu og félagsslit byggingarsamvinnufélaga fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 1921.
15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Með frv. þessu um byggingarsamvinnufélög er lagður grundvöllur að
því, að mikill hluti manna, sem vill eignast hús, geti með fyrirhyggju og sparsemi smátt og smátt nálgazt þetta takmark, og ennfremur til þess, að þeir, sem
eitthvert fé eiga, geti byggt hús, þótt það fjármagn nægi ekki eins og skipulagi
byggingamála er nú háttað í Reykjavik og annarsstaðar á landinu. Er sú leið
farin í frv. þessu, að sneitt er hjá þvi, að hið opinbera þurfi að leggja fram fé,
einungis styðja málefnið með ábvrgð og fjárútvegunum á svipaðan hátt og átt
hefir sér stað um veðdeildir bankanna. Ef hið opinbera á að leggja fram verulegan beinan fjárstyrk til húsabygginga alls almennings eins og nú er gert um
byggingu verkamannabústaða, er sýnilegt, að ekki verður hægt að styrkja húsabyggingar nema fyrir fátækasta og tekjulægsta hluta fólksins, en hinir, sem
betur mega, verði að biða, og sennilegt, að fjármagn hins opinbera geti ekki í
nokkurri fyrirsjáanlegri framtíð nægt til þess að hjálpa meira en nú er gert ráð
fyrir með lögunum um verkamannabústaði. Enda verður það að teljast æskilegasta leiðin, að allur fjöldi manna geti bvggt sér hús án þess að fá heinan
styrk frá ríkinu eða sveitarfélögum.
Jafnframt er i frumvarpinu stefnt að þvi að beita skipulagi samvinnunnar til þess að leita hagfelldrar úrlausnar um húsnæðismáhn.
Aðalerfiðleikarnir við að koma upp húsum eins og nú standa sakir eru
dýr og óhagkvæm lán, sem fyrst fást útborguð eftir að búið er að reisa húsið,
en af því leiðir, að ekki verður komizt að hagkvæmari kaupum, hvorki á efni né
vinnu. En þetta tvennt gerir það að verkum, að húsin verða miklum mun dýr-
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ari en þau þvrftu að verða. Loks er það afleiðing af Iánsörðugleikunum, að
minna hefir verið reist af húsum, sérstaklega í Reykjavík, en sem svarar til
fólksfjölgunar, og þess vegna hefir verzlunin með hús orðið til þess að bæta
enn nýrri og eigi óverulegri hækkun á liúsaverðið. Og er nú svo komið, að húsnæðisdýrtíðin í höfuðstaðnum er þegar orðin alvarlegur þátiur í þeirri dýrtíð,
sem nú liggur eins og farg á atvinnuvegum þjóðarinnar og telja verður fullkomna nauðsyn að fá af létt.
Með byggingarsamvinnufélögum er stefnt að þvi:
1. Að menn safni sér fé til þess að geta fengið aðstöðu til þess að eignast húsnæði, ef þeir eiga það ekki þegar handbært.
2. Með félagsskap þessum myndast grundvöllur til fjárútvegunar. Verður það
að teljast fullvist, að verðbréf byggingarsamvinnufélaga, trvggð með fyrsta
og öðrum veðrétti í húsum, reistum úr varanlegu efni, og ennfremur með
sainábyrgð félagsmanna, vrðu talin fullkomin baktrygging fyrir verðbréfum, sem út vrðu gefin til sölu á erlendum markaði, þegar ábyrgð ríkissjóðs komi til.
3. Með því að reisa mörg hús í senn sparast talsvert fé við hagkvæinari kaup
á efni, eigi aðeins fvrir það, að greitt yrði við móttöku, heldur einnig fyrir
hitt, að um stærri kaup er að ræða en ef hver borgaði og semdi sér í lagi. '
I. Að sjálfsögðu yrði i samþykktum og reglugerðum mælt fyrir um það, að
húsum byggingarsamvinnufélaga yrði stillt í hóf um stærð ibúða og allan
tilkostnað, enda þarf samþykki ráðuneytis um teikningar í hvert sinn.
5. Með slíkri starfsemi, sem nú liefir verið lýst, yrði lnisum komið upp fyrir
sannvirði.
6. Með byggingarsamvinnufélögum er loks samkvæmt frumvarpinu (sbr. 9.—
11. gr.) fyrirbyggð öll verðhækkun húsanna, sem ekki á sér stað i varanlegum endurbótum þeirra.
í frumvarpinu er gert ráð fyrir þvi, að ríkisstjórnin láti gera fyrirmyndaruppdrætti að húsum, sem byggingarsamvinnufélög létu reisa. Yrði með því
trvggt, að leitað vrði hinna fullkomnustu fyrirmynda í hvert sinn. Ennfremur,
að hún hafi eftirlit með byggingum og starfrækslu félaganna.
Að öðru leyti er ætlazt til þess með frv., að byggingarsamvinnufélög falli
undir og starfi á grundvelli gildandi samvinnulöggjafar.
'
Ekki þykir ástæða til að skýra hinar einstöku greinar frv. nánar en gert
hefir verið i þessari almennu greinargerð.

Ed.

246. Nefndarálit

um frumv. til laga um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla íslands.
Frá allsherjarnefnd.
Þetta frumvarp sameinar í einn skóla kennslu ljósmæðra og hjúkrunarkvenna. Er skólinn rekinn i sambandi við landsspitalann, og hefir stjórn spital-
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ans stjórn skólans á hendi. Aðalkennarar við ljósmæðradeildina eru yfirlækuirinn og yfirljósmóðirin við fæðingardeildina. Námstíminn er i frumvarpinu ákveðinn 1 ár fyrir ljósmæðraefnin, í stað þess, að nú er hann 9 mánuðir.
Skóli fyrir hjúkrunarnema var settur á stofn í sambandi við rekstur
landsspítalans. Er það í fyrsta sinn, sem slíkur skóli er starfræktur hér á landi.
Verður að telja hans mikla þörf, þar sem konur þær, er ætluðu að stunda hjúkrunarnám, hafa til skamms tíma orðið að sækja það til útlanda.
Nefndin fellst i öllum aðalatriðum á það fyrirkomulag, sem felst í þessu
frumvarpi, og leggur til, að það v'erði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGARTILLÖGUM:
1. Við 1. gr. Aftan af greininni falli: „og skal vfirlæknum spítalans“ o. s. frv.
til enda greinarinnar.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: yfirlæknar annast kennslu við hjúkrunarkvennadeildina án sérstakrar aukaþóknunar.
3. Við 7. gr. Aftan við greinina bætist: 5. Þóknun til kennara.
Einar Árnason,
form. og frsm.

Ed.

Alþingi, 22. marz 1932.
Jón Jónsson,
Pétur Magnússon.
fundaskr.

247. Nefndarálit

um frv. til laga um kirkjugarða.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með því, að frumv. verði samþykkt, en einstakir nefndarmenn áskilja sér þó rétt til að bera fram breytingartillögur við það.
Einar Árnason,
form.
með fyrirvara.

Nd.

Alþingi, 22. marz 1932.
Jón Jónsson,
fundaskr., frsm.

Pétur Magnússon.

248. Frumvarp

til laga um að banna hér á landi lögskráningu islenzkra manna á erlend fiskiskip.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.
1- gr.
Bannað er hvarvetna á landi hér að lögskrá íslenzka ríkisborgara á erlend fiskiskip.
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2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Það færist ískyggilega í vöxt nú á síðustu tinium, að erlendar þjóðir, sem
senda skip til fiskveiða við Island, ráði í sina þjónustu innlenda menn til þess
hvorstveggja að vísa þeim á miðin og kenna þeim flatningu og söltun fiskjarins að okkar liætti. A þennan hátt gerast innlendir menn sínir eigin böðlar, bæði
með því að jafna aðstöðumun kunnugra og ókunnugra á miðum vorum og í
annan stað hlynna að hættulegri samkeppni við okkur um sölu fiskjarins og
þar með þrengja fyrir okkur markaðinn. En skammgóður verður sá vermir um
atvinnuauka okkur til handa, því útlendingarnir læra á skömmum tíma það,
sem þeim var áfátt i þessu efni, og þurfa þeir þá ekki lengur á Islendingunum
að halda.
Frumvarp þetta miðar að því að girða fyrir slikar þjóðhættulegar athafnir.
‘

Nd,

249. Nefndarálit

um frv. til laga um breyt. á lögum nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð.
Frá rninni hl. fjárhagsnefndar.
Við leggjum til, að frv. verði samþykkt. Þó þykir okkur ekki ástæða til að
ákveða fvrir lengri tíma en yfirstandandi ár, að hálfar tekjur sjóðsins falli í
ríkissjóð, svo að taka verði nýja ákvörðun á næsta Alþingi, ef þá kynni enn að
þvkja rétt að ákveða sömu ráðstöfun á tekjum sjóðsins. — Leggjum við til, að
frv. verði samþ. með svofelldri
BREYTINGU:
Upphaf greinarinnar orðist svo:
Árið 1932 fellur i ríkissjóð o. s. frv.
Alþingi, 22. marz 1932.
H. Stefánsson,
form., frsm.

Steingr. Steinþórsson.
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250. Breytingartillaga

við frv. til laga um lækningaleyfi o. fl., þskj. 35.
Frá Sveini Ólafssvni.
Við 1. gr.

Fyrir „Rétt til að fást við lækningar“ komi: Rétt til að stunda lækningaatvinnu.

Ed.

251. Tillaga

til þingsályktunar um skipun nefndar til að gera tillögur um niðurfærslu á útgjöldum ríkisins.
Flutningsm.: Jón Þorláksson.
Efri deild Alþiugis ályktar að skipa þriggja manna nefnd til þess:
1. Að rannsaka möguleika á og gera tillögur um lækkun á útgjöldum ríkissjóðs, t. d. með fækkun opinberra starfsmanna, afnámi ónauðsvnlegra styrkveitinga og sparnaði í þjóðarbúskapnum vfirleitt.
2. Að rannsaka rekstur hinna ýmsu stofnana og fvrirtækja ríkisins og gera tillögur um niðurfærslu tilkostnaðar við þær.
Embættismönnum og starfsmönnum ríkisins eða rikisstofnana skal skylt
að láta nefndinni í heild eða hverjum einstökum nefndarmanna i té sérhverjar
upplýsingar, er varða embætti þeirra eða stofnun þá, er þeir vinna við.
Á s t æ ð u r.
Sökum erfiðrar afkomu atvinnuveganua og þverrandi gjaldþols landsmanna virðist fyrirsjáanlegt, að tekjur ríkissjóðs hljóti að rýrna tilfinnanlega.
Meðan svo er ástatt sem nú er, getur ekki komið til mála að auka skattabyrði
landsmanna, heldur væri miklu fremur ástæða til að létta álögum af að einhverju leyti. Þegar þessa er gætt, er Alþingi skylt að gera þær ráðstafanir, sem
unnt er til þess að draga úr útgjöldum ríkisins, og þessar ráðstafanir hefir þingið
í hendi sér að gera, ef meiri hluti þess vill svo vera láta.
Ríkið hefir ennfremur margskonar starfsemi með höndum, svo sein verzlunarrekstur, skipaútgerð o. fl., meiri og margþættari en áður hefir átt sér stað.
Þessi rikisrekstur fer vaxandi hröðum skrefum, og er því engu siður nauðsynlegt,
að Alþingi beini athygli sinni að stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem rekin
eru fyrir ábyrgð og áhættu ríkisins, þegar um það er að ræða að draga úr kostnaði liins opinbera.

536

Pingskjal 252—253

Nd.

252. Tillaga

til þingsályktunar ura skipun nefndar til að gera tillögur um niðurfærslu á útgjöldum ríkisins.
Flutningsm.: Jóliann Jósefsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skipa fimm manna nefnd til þess:
1. Að rannsaka möguleika á og gera tillögur uin lækkun á útgjöldum rikissjóðs, t. d. með fækkun opinberra starfsmanna, afnámi ónauðsynlegra stvrkveitinga og sparnaði i þjóðarbúskapnum yfirleitt.
2. Að rannsaka rekstur hinna ýmsu stofnana og fvrirtækja rikisins og gera tillögur um niðurfærslu tilkostnaðar við þær.
Embættismönnum og starfsmönnum ríkisins eða rikisstofnana skal skylt
að láta nefndinni i heild eða hverjum einstökum nefndarmanna í té sérhverjar
upplýsingar, er varða embætti þeirra eða stofnun þá, er þeir vinna við.
Á s t æ ð u r.
Sökum erfiðrar afkomu atvinnuveganna og þverrandi gjaldþols landsmanna virðist fyrirsjáanlegt, að tekjur ríkissjóðs hljóti að rýrna tilfinnanlega.
Meðan svo er ástatt sem nú er, getur ekki komið til mála að auka skattabyrði
landsmanna, lieldur væri miklu fremur ástæða til að létta álögum af að einhverju leyti. Þegar þessa er gætt, er Alþingi skvlt að gera þær ráðstafanir, sem
unnt er til þess að draga úr útgjöldum ríkisins, og þessar ráðstafanir hefir þingið
í hendi sér að gera, ef meiri hluti þess vill svo vera láta.
Rikið hefir ennfremur margskonar starfsemi með höndum, svo sem verzlunarrekstur, skipaútgerð o. fl., meiri og margþættari en áður hefir átt sér stað.
Þessi ríkisrekstur fer vaxandi hröðum skrefmn, og er því engu síður nauðsynlegt,
að Alþingi beini athygli sinni að stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem rekin
eru fyrir ábyrgð og áhættu ríkisins, þegar um það er að ræða að draga úr kostnaði hins opinbera.

Ed.

253. Nefndarálit

um frv. til laga um kartöflukjallara og markaðsskála.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 23. marz 1932.
Páll Hermannsson,
form. og frsm.

Pétur Magnússon,
fnndaskrifari.

Jón Jónsson.
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254. Nefndarálit

um frv. (il laga um undirbúning á raforkuveitum til almenningsþarfa (þskj. 130).
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin er sammála um að mæla með þvi, að frv. nái fram að ganga
með þeirri einu efnisbrevtingu, að ekki sé lögákveðin skipun nefndar þeirrar,
sem 3. gr. frv. fjallar um, beldur verði ráðherra veitt beimild til skipunar
slikrar nefndar. Þarf að orða upphaf greinarinnar öðruvisi en er i frv., til
þess að slik efnisbreyting komist að, og er þvi borin fram eftirfarandi
BREYTINGARTILLAGA.
Við 3. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Jafnóðum og starfinu miðar áfram skal vegamálastjóri leggja shýrslur
og áætlanir fyrir atvinnumálaráðuneytið. Raðberra er beimilt að skipa fimm
manna raforkumálanefnd rikisstjórninni til aðstoðar i þessum efnum. I
nefndinni eiga sæti o.s.frv. sem i frv.greininni.
Alþingi, 23. marz 1932.
Ingvar Pálmason,
form.

Ed.

Einar Árnason,
fundaskrifari.

Jón Þorláksson,
frsm.

255. Nefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um breyting á erfðalögunum.
Frá allsherjarnefnd.
Gildandi erfðalöggjöf hér á landi er að mestu milli 80 og 90 ára gömul
og þvi eðlilega í ýmsum atriðum orðin úrelt. Er án efa full þörf breytinga á
henni, meðal annars i þá átt, sem ráðgert er i þáltill. Nefndin telur réttast, að
erfðalöggjöfin væri tekin til rækilegrar endurskoðunar i heild sinni og að frv.
til nýrra erfðalaga væri lagt fyrir þingið, að þeirri endurskoðun lokinni.
Nefndin leggor því til, að tillagan verði samþykkt með nokkuð breyttu orðalagi, og ber þvi fram við bana svofellda
BREYTINGARTILLÖGU.
Tillgr. orðist þannig:
Efri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að leggja fyrir
næsta þing frv. til nýrra erfðalaga.
Alþingi, 23. marz 1932.
Einar Árnason,
form.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Alþt. 1932. A. (4ö. löggjafarþing).

Pétur Magnússon,
frsm.
68
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256. Frumvarp

til laga um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Frá landbúnaðarnefnd.
1- gr.
Þeir, sem hafa landbúnað að aðalatvinnu eða útgerð báta, sem eru 30
brúttó smálestir að stærð samtals eða minna, eiga rétt á að fá gjaldfrest á
skuldum sínum eftir reglum þessara laga.
Fresturinn nær aðeins til böfuðstóls þeirra skulda, sem stofnaðar eru
fyrir 1. jan. 1932 vegna landbúnaðar og bátaútvegs. Fresturinn nær ekki til
opinberra skatta og gjalda.
2. gr.
I sýslufélagi bverju og kaupstað skal skipa nefnd þriggja manna til að
inna af hendi það starf, sem lög þessi ákveða, og jafnmarga til vara. Nefnd
þessi, sem heitir skilanefnd, skal skipuð þannig, að atvinnumálaráðherra tilnefnir formann, en sýslunefnd og búnaðarsamband héraðsins tilnefnir sinn
manninn hvort. Um val varamanna fer eftir sömu reglum. Skilanefndarmenn
skulu vera búsettir á starfssvæði sínu.
3. gr.
Xú telur atvinnurekandi, sem um ræðir i 1. gr., sig ekki geta innt af
hendi umsamdar eða umkrafðar afborganir skulda, er á honum hvila, og hann
nær ekki þeim samningum við lánardrottna sína, sem hann treystist að uppfvlla, og er honum þá rétt að snúa sér til formanns skilanefndar með skriflega beiðni um að njóta verndar þeirrar, sem lög þessi heimila. Beiðninni
skal fylgja:
a) Afrit af síðustu skattskýrslu.
b) Skrá yfir ábvrgðir beiðanda.
c) Skýrsla um breytingar, sem orðið hafa á efnahag eða ástæðum skuldunauts síðan skattskýrsla var gefin.
d) Sundurliðuð skrá um skuldir, og skulu tilgreindir eigendur þeirra, greiðsluskilmálar og vaxtakjör.
4. gr.
Nú liefir skilanefnd borizt beiðni eins og i 3. gr. getur, og skal hún þá
þegar tilkynna það dómara þeim, sem í hlut á, enda er aðför gegn skuldunaut
og ábyrgðarmönnum lians óheimil fyrir þeim skuldum, sem lög þessi ná til,
þar til úrskurður skilanefndar um, að frestur verði ekki veittur, er fallinn.
Hið sama er um málssókn á hendur skuldunaut eða ábvrgðarmönnum hans,
nema um skuld sé að ræða, sem ekki er viðurkennd.
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5. gr.

Skilanefnd skal, svo fljótt sem ástæður leyfa, taka gjaldfrestsbeiðni
til meðferðar og rannsaka hana nákvæmlega. Hún heimtar frekari skýrslur af
beiðanda, ef hún telur nauðsyn á. Hún á kröfu á að fá hjá formönnum skattanefnda allar þær upplýsingar um hag þeirra, sem skuldunautur er í ábyrgð
fyrir, er skattskýrslur þeirra geta veitt, enda er skilanefnd í öllum störfum
sínum bundin sömu þagnarskyldu og skattanefndir.
6. gr.
Þegar skilanefnd hefir fengið þau gögn, sem hún telur þörf á til þess að
úrskurða um málið, fellir hún úrskurð sinn eins fljótt og við verður komið, og
eigi síðar en 3 mánuðum eftir, að frestbeiðni barst henni, nema leita þurfi
skýrslna úr fjarlægum landshlutum. Lengur en 5 mánuði frá móttöku frestbeiðni má úrskurður þó aldrei dragast.
1 skilanefnd ræður afl atkvæða úrslitum, enda taki 3 skilanefndarmenn
þátt i úrskurði.
7. gr.

Skilanefnd skal liafa gerðabók. Sýslumaður eða bæjarfógeti löggildir
hana, en i Reykjavik lögmaður. 1 gerðabók skal skrá allar ályktanir skilanefndar og stutt yfirlit vfir það, sem fram fer á fundum hennar. Þar skal og
getið móttökudags frestbeiðna.
8. gr.

Skilanefnd á rétt á, ef liún telur ástæðu til, að kalla fvrir sig skuldunaut, lánardrottna lians og þá, sem liann er í ábyrgð fyrir, eða umboðsmenn
þeirra, til þess að revna að koma á samkomulagi urn frest til lianda skuldunaut. Ef samkomulag næst, skal niðurstaðan skráð i gerðabók, og gildir hún
sem úrskurður væri. Ef samkomulag næst ekki, gengur málið til úrskurðar
skilanefndar.
9- grEinróma úrskurði skilanefndar verður ekki áfrýjað, en verði nefndarmenn ekki á eitt sáttir, getur skyldunautur eða skuldheimtumaður áfrýjað til
atvinnumálaráðunevtisins, og kveður það upp fullnaðarúrskurð eins fljótt og
verða má.
Úrskurðir skilanefndar og ráðunevtis eru bindandi fyrir aðilja sem dómur væri.
10. gr.
Skilanefnd er óheimilt að úrskurða skuldunauti frest á afborgunum, ef
hún telur:
1. Að hann geti innt þær af hendi eftir samningum eða kröfum án verulegs
hnekkis þeirri atvinnu hans, sem i 1. gr. getur.
2. Að hann sé líklegur til að nota frestinn til að rýra trvggingar skuldunauta
sinna.
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3. Að ástæður hans séu svo erfiðar, að ekki séu likur til, að hann geti uppfyllt skuldbindingar sínar i venjulegu árferði.
4. Að hann eigi ekki fyrir skuldum, þegar lagt er til grundvallar:
a) Á fasteignum gildandi fasteignamat.
b) A bústofni, búshlutum, bátum, veiðarfærum og öðrum eignum meðaltal þess verðs, sem lagt er til grundvallar mati við framtal til tekju- og
eignarskatts 3 síðustu árin.
c) Um ábvrgðir, hverjar likur séu til, að þær falli á hann.
11- gr.

Nú telur skilanefnd, að skuldunautur falh ekki undir ákvæði 10. gr., og
úrskurðar hún honum þá frest á þeim afborgunum, sem hann, að áliti hennar,
getur ekki innt af hendi án verulegs hnekkis fvrir atvinnu þá, sem i 1. gr.
getur.
12. gr.
Skilanefnd má ekki úrskurða skuldunaut lengri frest en 1 ár, talið frá
úrskurðardegi.
13. gr.
Fjármálaráðherra hefir heimild til, að fengnum tillögum þeirra lánsstofnana, sem gefa út vaxtabréf, að ákveða dráttarvexti af vaxtabréfalánum.
14. gr.
Nú kemur það í ljós, að skuldunautur hefir skýrt skilanefnd rangt frá
fjárhag sínum, eða hagur hans hefir breytzt í verulegum atriðum, og getur
nefndin þá fellt úr gildi úrskurð sinn eða breytt honum, ef atvik eru þannig,
að þau hefðu leitt til annarar niðurstöðu, ef kunn hefðu verið, er úrskurðað
var í byrjun.
15. gr.
Nú sannast það, að skuldunautur notar frest, sem hann hefir fengið
samkvæmt lögum þessum, til þess að rýra tryggingar skuldheimtumanna sinna
í sviksamlegum tilgangi, og varðar það refsingu eftir 26. kap. hinna almennu
hegningarlaga. Auk þess fellur úrskurður skilanefndar úr gildi þegar er brot er
sannað.
•
16. gr.
Ef lög þessi valda þeim stofnunum, sem gefið hafa út vaxtabréf, erfiðleika um innlausn þeirra bréfa, sem út eru dregin til greiðslu, er fjármálaráðherra heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs lán til greiðslu á þeim, ef ekki er
til þess veitt fé í fjárlögum. Þetta lán telst veitt þeim skuldunautum, sem
greiðslufrest fengu, er tryggt með lögveði næst á eftir þeirri skuld, sem afborgunin er hluti af, og endurgreiðist ríkissjóði á þann hátt og með þeim vöxtum, að
rikissjóður sé skaðlaus af.
Ef aðrar lánsstofnanir, þar með taldir sparisjóðir, lenda í greiðsluörðugleikum vegna þessara laga, veitir rikissjóður nauðsvnlega hjálp á þann hátt,
sem fjármálaráðherra ákveður.
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17. gr.
Atvinnumálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.
18. gr.
Kostnaður af framkvæmd þessara laga greiðist úr ríkissjóði, eftir reikningum, sem fjármálaráðherra úrskurðar.
19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. júlí 1933.
Greinargerð.
Það er kunnugra en frá þurfi að segja, að framleiðendur til lands og
sjávar eiga við hina mestu örðugleika að striða vegna geysilegs verðfalls á
framleiðsluvörunum og mikils rekstrarkostnaðar. Útlitið bendir til þess, að
hinir mestu erfiðleikar verði um greiðslu skulda, og verði ekkert að gert i þessu
efni og skuldareigendur gangi fast eftir skuldum, sýnist ekkert líklegra en að
margir atvinnurekendur verði að ganga frá eignum sínum, til stórskaða fvrir
þá og þjóðarheildina.
Að þessu athuguðu hefir landbúnaðarnefndin tahð rétt að flytja frv.
þetta, til þess að gera tilraun til að útvega bændum og bátaútvegsmönnum,
sem ekki eru þess megnugir að standa i skilum með greiðslúr sinar, nokkurn
frest. Það er sem betur fer sjaldgæft, að grípa þurfi til þeirra meðala, sem
frv. ráðgerir, og er þvi ekki hægt að vísa til fyrri reynslu i þessum efnum. Þau
ráð og þær aðferðir, sem stungið er upp á, verður þvi að skoða sem tilraunir,
sem líklegt er, að reynslan sýni, að sé í einhverju ábótavant. Fyrir þvi er ekki
ráðgert, að lög um þetta efni gildi lengur en til 1. júlí 1933, og eigi shk löggjöf
sem þessi að gilda lengur, verður næsta þing að taka málið til meðferðar að
nýju. Verður þá sennilega fengin nokkur reynsla af lögum þessum og vonandi
eitthvað byrjað að rofa til i kreppu þeirri, sem nú grúfir yfir.
Nefndinni er það ljóst, að löggjöf um þetta efni er hið mesta vandamál,
er saman fer erfiður hagur ríkissjóðs og einstaklinga, en væntir hinsvegar, að
nokkur bót verði að frv., ef að lögum verður.
Búnaðarþingið i vetur hafði mál þetta til meðferðar, og hefir við samning þessa frv. verið höfð hhðsjón af því, er þar gerðist.
Nefndin sendi Búnaðarbankanum, Landsbankanum og Sambandi ísl.
samvinnufélaga til umsagnar frv. það, sem búnaðarþingið hafði samið, en
þegar frv. þetta var afgreitt frá nefndinni. hafði svar aðeins komið frá Búnaðarbankanum. Hinsvegar sér nefndin ekki fært að draga lengur að afgreiða
málið, þar sem svo langt er liðið af þingi.
Skýringar á hinum einstöku ákvæðum frv. verða að bíða frajnsögu og
umræðna.
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Nd.

257. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
Frá fjárveitinganefnd.
1. Viö
2. 3. 4. —
5. 6. -

7. —
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. —
15. —
16. 17. -

2. gr. 2. (Tekjuskattur og eignarskattur).
Fyrir »850000« kemur.................................. • •» • • »
2. — 11. (Útflutningsgjald).
Fyrir »900000« kemur.................................. • • • • • ■
2. — 15. (Annað aðflutningsgjald).
Fyrir »250000« kemur.................................. ... ...
2. — 16. (Vörutollur).
Fyrir »1450000« kemur.................................. ...........
2. — 17. (Verðtollur).
Fyrir »1400000« kemur.................................. ••• ...
3. — A. Siminn II. b. 14.
Aftan við liðinn bætist þessi athugasemd:
Uppbót á launum simritará, kvenvarðstjóra,
kvensimritara o. fl., svo sem Steindórs Björnssonar,
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhofl, greiðist
eftir sömu reglum og verið befir, enda færist þær
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.
3. — A. Siminn II. d. (Viðbót og viðbald).
Fyrir »50000« kemur .................................. ..........
3. — A. Útvarpið I. a. 8. (Húsaleiga).
Fyrir »15000« kemur .................................. ...........
7. — 2. (Dönsk lán).
Fyrir »156624,95« kemur .......................... ......... .
8. — (Borðfé konungs).
Fyrir »73200« kemur .................................. ...........
10. — III. 4. (Sambandslaganefnd).
Fyrir »500« kemur
.................................. ..........
11. — A. 3. (Laun hreppstjóra).
Fyrir »25000« kemur .................................. ...........
11. — A. 8. (Skrifstofukostn. sýslum.).
Fyrir »100000« kemur.................................. ... ...
11. — A. 12. (Litla-Hraun).
Fyrir »24250« kemur .................................. ..........
11. — B. 3. (Embættiseftirlitsferðir).
Fyrir »9000« kemur .................................. ..........
12. — 5. a. (Augnlæknir í Reykjavík).
Fyrir »800« kemur.......................................... ..........
12. — 7. (Ólafur Þorsteinsson).
Fyrir »800« kemur.......................................... ..........

800000
800000
200000
1300000
1100000

60000
25000
156642,95
60000
5000
24000
90000
21250
6000
500
500
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18. Við 12. gr. 9. (Utanferðir héraðslækna).
Liðurinn fellur burt.
19. — 12. — 10. (Landsspitalinn).
Liðurinn orðist svo:
Landsspitalinn:
Rekstrarkostnaður........................................
S& kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna ..........................................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsfólks
.........
79000
2. Fæði ... ..........................
68000
3. Þvottur og ræsting..........
32000
4. Lyf og umbúðir ...........
17000
5. Ljós og hiti ..................
24000
6. Viðbald og umbætur ...
25000
7. Skattar
..........................
5000
8. Yms gjöld................
16500
9. Fyrning búsa og áhalda
24000
C. Til Ijósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar, þar í fæði Ijósmæðranema ...

47000
41000

290500
8000

339500
Þar frá dregst:
1. Daggjöld sjúklinga...........
2. Tekjur af röntgendeild...
3. Skurðstofugjald o. fl. ...

232000
45000
15500

Mismunur
20. — 12. — 12. II. B. 1. (Starfsm. á Nýja Kleppi).
Fyrir »30000« kemur ...............................
21. — 12. — 13. C. 1. (Starfsm. á Vífilsst.).
Fyrir »37000« kemur ...............................
22. - 12. - 13. C. 8. (Húsbún. og áböld á Vifilsst.).
Fyrir »7000« kemur ...............................
23. — 12. — 14. (Reykjahæli í Ölfusi).
Liðurinn orðist svo:
Rekstrarkostnaður.......................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og annars starfsfólks ...
B. Annar kostnaður:
1. Fæði..................................
14000
2. Lyf og bjúkrunargögn ...
1000
3. Ljós ..................................
1000
4. Þvottur og ræsting
...
2000
5. Viðbald húsa og ábalda
2000
2000
6. Flutningur og simakostn.

292500
47000
25000

32000
10000

500
9000
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7. Ýms gjöld..........................
8. Fyrning búsa og ábalda

1500
3000

26500
35500

Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 7000 legud. 5 kr. á dag 35000
Mismunur
500
12. — 15. (Kristneshæli).
Liðurinn orðist svo:
Rekstrarkostnaður..........................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis .......................... ...........
5600
B. Annar kostnaður:
19200
1. Laun starfsfólks ..........
2. Fæði
..........................
45000
3. Lyf og hjúkrunargögn
3200
4. Ljós og biti ..................
9<M»0
5. Þvottur og ræsting ...
2500
6. Viðhald húsa og véla...
4500
7. Viðbald læknistækja ...
500
8. Húsbúnaður og áböld
5500
9. Flutningskostnaður ...
3900
10. Ýms gjöld ..................
11000
11. Fyrning húsa og ábalda
7670
111970
117570
Hér frá dregst:
Daggjald 64 sjúklinga, 5 kr. á dag .........
116800
Mismunur
770
13. — A. II. a. (Nýir akvegir).
Liðurinn orðist svo:
1. Kiósarvegur ..........................
10000
2. Stykkisbólmsvegur
...........
10000
3. Vesturlandsvegur..................
5000
.3.
4. Holtavörðubeiðarvegur
...
50000
5. Geiradalsvegur
..................
4000
6. Breiðadalsbeiðarvegur í Isafj.s
5000
7. Húnavatnssýsluvegur...........
5000
8. Vatnsskarðsvegur..................
15000
9. Blöndublíðarvegur
..........
10000
10. Öxnadalsvegur
..................
5000
13000
11. Ljósavatnsskarðsvegur..........
12. Þistilfjarðarvegur..................
7000
13. Brunahraunsvegur
..........
6000
14. Hreppavegur.......... ...........
5000

770

150000
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26. Við 13. gr. A. IX. a. (Vetrarflutn. á Hellisheiði).
Fyrir »8000« kemur
..........................................
27. - 13. - A. IX. b. og c. (Holtavörðuheiði og Fagridalur).
Liðirnir falli burt.
28. - 13. - C. I. 2. (Aðstoðarverkfr. vitamálastj.).
Fyrir »5375« kemur
..........................................
29. - 13. - C. VI. (Ýmislegt). Nýr liður:
Til hafnargerðar á Akranesi
..........................
30. - 13. - C. VII. (Bryggjugerðir og lendingarbætur).
Fyrir »30000« kemur ..........................................
31. - 14. - B. III. 4. (Fræðslumálarit).
Liðurinn fellur burt.
32. - 14. — B. IV. b. 4. (Stundakennsla).
Fyrir »12000« kemur ..................................
33. - 14. - B. IV. b. 6. (Námsstyrkur).
Fyrír »2500« kemur
... ..........................
34. - 14. — B. IV. b. 8. (Kennslutæki).
Fyrir »1000« kemur ..................................
35. — 14. — B. IV. b. 11. (Kostnaður við skólastjórn).
Fyrir »1600« kemur
..................................
36. - 14. — B. V. b. 3. (Bækur og kennsluáhöld).
Fyrir »1200« kemur
..................................
37. - 14. — B. VI. b. 1. (Stundakennsla).
Fyrir »4500« kemur
..................................
38. — 14. - B. VI. b. 3. (Bækur og áböld).
Fyrir »400« kemur
..................................
39. — 14. — B. VI. b. 5. (Vornámsskeið).
Liðurinn fellur burt.
40. - 14. — B. VII. b. 1. (Stundakennsla).
Fyrir »2000« kemnr
..................................
41. - 14. — B. VIII. b. 1. (Stundakennsla).
Fyrir »1200« kemur
..................................
42. - 14. - B. XIII. 1. (Laun kennara við fasta skóla).
Fyrír »370000« kemur..................................
43. - 14. — B. XIII. 5. (Barnaskólahús).
Liðurinn fellur burt.
44. - 14. — B. XIII. 6. (Utanfararstyrkur).
Liðurinn fellur burt.
45. - 14. - B. XIV. 6. (Gagnfræðaskólahús).
Liðurinn fellur burt.
46. - 14. — B. XVII. 2. (Iðnaðarnám blindra manna).
Fyrir »500« kemur........... ...........................
B.
XVIII. 4. (Steinsteyptar sundlaugar).
47. - 14. —
Fyrir »10000« kemur ..................................
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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5000

6125
25000
20000

7000
2800
500
1000
500

3500
200

1500
1000
360000

1000
5000
09
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48. Við 15. gr. 12. (Sögufélagið).
Liðurinn fellur burt.
49. — 15. — 13. (Fornritaútgáfan).
Liðurinn fellur burt.
50. — 15. — 22. (Þórbergur Þórðarson).
Fyrir »2000« kemur
..................................................
51. — 15. — 29. (Frimann B. Aragrimsson).
Fyrir »800« kemur
..................................................
52. — 16. — 1. (Búnaðarfél. Isl.).
Fyrir »210000« kemur..................................................
53. — 16. — 2. (Tilraunastarfsemi).
Liðurinn fellur burt.
54. — 16. — 3. (Sandgræðsla).
a. Fyrir »20000« kemur
..........................................
b. Aftan við liðinn bætist þessi atbugasemd:
Þar af 3000 kr. tíl áveitu og sandgræðslu i Meðallandi.
55. — 16. — 5. a. (Búfjártryggingarsjóður).
Liðurinn fellur burt.
56. — 16. — 6. a. (Byggingar- og landnámssjóður).
Athugasemdin fellur burt.
57. -- 16. — 6. c. (Bústofnslánadeild).
Liðurinn fellur burt.
58. — 16. — 6. e. (Lánadeild smábýla).
Liðurinn fellur burt.
59. — 16. — 8. (Báðstafanir um tilbúinn áburð).
Liðurinn fellur burt.
60. — 16. — 9. (Raforkuveitur).
Liðurinn fellur burt.
61. — 16. — 21. b. (Skrifstofukostn. skipaskoðunarstj.).
Fyrir »8000« kemur ..................................................
62. — 16. — 43. (Vatnsrennslismælingar). Nýr liður:
Til Guðm. Einarssonar myndböggvara, til fullnaðarrannsókna á leirtegundum til postulinsgerðar o. fl.
63. — 17. — 7. (Slysavarnir).
Fyrir »4000« kemur ... ..........................................
64. — 18. — II. c. 12. (Magnús Bjarnason). Nýr liður:
Til ólafs prófasts Stepbensens..................................
65. — 18. — II. d. 37. (Ástriður Petersen). Nýir liðir:
a. Til Margrétar Sigurðardóttur prófastsekkju
...
b. Til Jóbönnu Magnúsdóttur prófastsekkju..........
66. — 20. — Út. II. 3. (Bikisvélsmiðjan).
Liðurinn fellur burt.
67. — 20. — Út. II. 4. (Rikisprentsmiðjan).
Liðurinn fellur burt.

1600
1200
200000

30000

6000

2500
8000
550
300
300
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68. Við 20. gr. Út. III. (Bygging nýrra vita).
Fyrir »65000« kemur ..................................................
50000
69. — 22. — a. Fyrir ártalið »1931« kemur: 1932.
b. Nýir liðir:
Að greiða af fé því, sem inn kemur vegna alþingishátiðarinnar, til Jóns Guðmundssonar, eiganda gistihússins Valhallar á Þingvelli, 5000 kr. upp i halla þann, er hann hefir
orðið fyrir af byggingu vegna alþingisbátiðarinnar.
Að semja við Jóhannes Jósefsson hóteleiganda um greiðslu
á skuld hans við ríkissjóð, að upphæð kr. 40850,10, þannig,
að hann greiði skuld þessa með jöfnum afborgunum á næstu
10 árum, ásamt 6* 0 vöxtum, og fari greiðsla afborgana og
vaxta fram 1. júli ár bvert, i fyrsta skipti 1. júli 1932.
70. — 24. — Fyrir »Alþingi 1931« kemur: Alþingi 1932.

Nd.

258. Frumvarp

til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.
Frá fjárveitinganefnd.
1- gr.
1. Framkvæmd laga nr. 50, 10. nóvember 1913, uin að landssjóður leggi
Landsbankanum til 100 þúsund krónur á ári í næstu 20 ár, er frestað til
ársloka 1933.
2. Tekjur eftir lögum nr. 56, 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, renna i ríkissjóð til ársloka 1933.
3. Tekjur eftir lögum nr. 58, 8. september 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, skulu renna i ríkissjóð til ársloka 1933.
4. Framkvæmd laga nr. 63, 8. september 1931, um hýsing prestssetra, er frestað til ársloka 1933.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Fjárveitinganefndinni þykir sennilegt, eftir því úthti, sem nú er, að
ríkissjóður muni eiga erfitt um greiðslur á yfirstandandi ári. Fyrir þvi telur
liún rétt að bera fram þetta frv., og munar þetta ríkissjóð um nálægt 400000 kr.
á ári, eftir undanfarinni reynslu og þeim áætlunum, sem gerðar liafa verið.
Rikissjóð munar talsvert um þetta, og eins og ástatt er virðist tæpast unnt að
komast hjá að létta í bili á rikissjóði ýmsum byrðum, enda þvkist nefndin
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hafa sýnt í verkinu þessa skoðun sína í brtt. þeim, er hún flytur við fjárlagafrv. fyrir árið 1933, og auk þess koma fvrir 3. umr. enn meiri brtt.
1 2. gr. er gert ráð fyrir, að lögin öðlist þegar gildi, en af þvi leiðir, að á
árinu 1932 nýtur ríkissjóður einnig góðs af lögunum, að því leyti sem greiðslur
samkvæmt 1. gr. hafa ekki farið fram að því er snertir vfirstandandi ár, þegar
lögin öðlast gildi.

Ed.

259. Nefndarálit

um frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsrikisins
íslands, 18. mai 1920.
Frá meiri hluta stjórnarskrárnefndar.
Þótt nefndin hafi haft málið til meðferðar nokkuð langan tíma, hefir
því miður ekki orðið sýnilegur árangur af nefndarstarfinu að því er snertir höfuðatriði málsins, sem felst í 1. gr. frumvarpsins. Fulltrúar Framsóknarflokksins i nefndinni gerðu ráð fyrir því snemma á starfstíma nefndarinnar, að þeir
mundu leggja fram í nefndinni brevtingartillögur við frv., ef þeir fengju tiltekinn frest til þess. Féllst nefndin á að veita þann frest, og hefir hann síðan
verið framlengdur tvisvar, en þó hafa engar ákveðnar breytingartillögur komið
fram í nefndinni frá þeim, heldur aðeins lauslegar uppástungur um tilliögun
kjördæma, sem gera ráð fyrir að ákvarða með tölum ýmislegt viðvikjandi þingmannafjölda í heild og í einstökum atriðum, en engar uppástungur komu fram
um þessar tölur, og þótti meiri hlutanum því ekki unnt að taka þessar ófullkomnu uppástungur til umræðu.
Atkvæðagreiðsla fór fram i nefndinni um fyrstu efnismálsgrein 1. gr.
frv., og var hún samþykkt með 3 atkv., en fulltrúar Framsóknarflokksins í
nefndinni greiddu ekki atkv. Var þá talið þýðingarlaust að halda áfram sameiginlegum nefndarstörfum að svo stöddu.
Meiri hlutinn leggur til, að frv. verði samþykkt, en einstakir nefndarmenn áskilja sér að bera fram brtt. við 3. umr., sem þó hagga að engu við þeim
grundvelli frv., að Alþingi verði svo skipað, að hver þingflokkur hafi þingsæti
í samræmi við atkvæðatölu þá, seni greidd er frambjóðendum flokksins samtals við almennar kosningar.
Að öðru leyti gera þeir Jón Þorláksson og Jón Baldvinsson nánari grein
fyrir afstöðu meiri hlutans við umr. sem framsögumenn hvor af hendi síns
flokks.
Alþingi, 26. marz 1932.
Jón Þorláksson,
form.

.Tón Baldvinsson, Pétur Magnússon.
skrifari.
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260. Breytingartillaga

við frv. til laga um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla íslands.
Flutningsm.: H. Steinsson.
Við 2. málsgr. 3. gr.
Orðin „Heimilt skal þó landlækni“ o. s. frv. til enda setningarinnar
falli niður.

Nd.

261. Nefndarálit

um frv. til laga um erfðaleigulönd i kaupstöðum, kauptúnum og þorpum.
Frá landbúnaðarnefnd.
Frv. þetta er nú borið fram af ríkisstjórninni, en er samið af milliþinganefnd í landbúnaðarmálum og var til meðferðar á siðasta vetrarþingi, en varð
ekki útrætt.
Nefndin hefir athugað frv. allrækilega og er hún í aðalatriðunum samþykk þeirri stefnu frv. að tryggja það, að kaupstaðar- og þorpsbúar geti átt kost
á að fá skákir til ræktunar með bærilegum kjörum. Síðastliðin ár hefir á nokkrum stöðum í grennd við bæi og kauptún verið tekið land til ræktunar og skipt
í smáspildur milli þorpsbúa, og virðist það hafa lánazt vel, og mun því rétt
stefnt að hlynna að sbku áframhaldandi.
Nefndin hefir þó gert nokkrar breytingar á frv., og skal farið fám orðum um þær helztu:
I 4. gr. frv., þar sem ákvæðin eru um eignarnám, þótti nefndinni allhart að gengið, því eftir ákvæðum greinarinnar er ekki loku skotið fyrir, að
taka megi allt óræktað land jarða eignarnámi. Við þessu vill nefndin setja
nokkrar skorður og leggur til, að jarðareigandi geti þó alltaf haldið eftir landi,
sem jörðin þarfnast til nýræktar og til hagbeitar fyrir búpening.
Þá eru ákvæði 11. gr. um að leigutaki greiði 5% af matsverði landsins í
leigu. Nefndin sér ekki ástæðu til að fastákveða eftirgjaldið með lögum, en
leggur til, að leigumálinn sé ákveðinn að ráði Búnaðarfél. Islands og atvinnumálaráðherra úrskurði, ef ágreiningur verður. Mætti þá liðka nokkuð til með
eftirgjaldið eftir mismunandi ástæðimi á hinum ýmsu stöðum.
1 18. gr. er sérstökum launuðum manni falið eftirlit þessara mála. Þetta
getur nefndin ekki aðhyllzt, en telur réttara og eðlilegra, að umsjón og eftirlit
allra erfðaleigumála sé í höndum Búnaðarfélags Islands undir yfirumsjón atvinnumálaráðuneytisins.
Nefndin leggur því til, að frv. sé samþykkt með eftirfarandi
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BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Orðið „aðra“ í siðustu línu falli burt.
2. Við 4. gr.
a. I stað „er landræktarfélagi heimilt eignarnámið** komi: er landræktarfélagi, er Hafi minnst 10 félaga, heimilt eignarnámið.
b. Eftir 1. málsgrein komi nýr málsliður, er hljóði svo:
Aldrei má þó taka meira af landi jarðar eignarnámi en svo, að
jörðin hafi eftir, að dómi úttektarmanna, nægilegt land til útfærslu túns
og nógu mikla liagbeit fyrir búpening. Greini úttektarmenn á, sker eftirlitsmaður Búnaðarfélags Islands úr.
3. Við 6. gr. Fyrir „framræslu“ i 2. línu komi: aðalframræsluskurði.
4. Við 11. gr. Greinin orðist þannig:
Búnaðarfélag íslands skal ákveða leigumála á erfðaleigulöndum. Nú
vill leigusah eigi una ákvæðum Búnaðarfélagsins um eftirgjaldið, og sker
þá atvinnumálaráðherra úr.
Leigan skal goldin í peningum 31. des. ár hvert. Leiguréttur leigutaka og mannvirki þau, er hann á á landinu, standa að lögveði fyrir leigunni. Um leið og fasteignamat fer fram ber að endurskoða leiguinálann, ef
leigusah eða leigutaki krefst þess. 1 leigusamningum sé að jafnaði ákveðið,
að landið skuli komið í rækt eftir 5 ár, og gilda þau ákvæði einnig um lönd
þau, er landræktarfélög hafa tekið eignarnámi.
5. Við 12. gr. Við greinina bætist: og kostnaður við ræktun landsins og önnur
inannvirki á því.
6. Við 14. gr. Aftan við greinina hætist: jafnskjótt og eldri samningar eru
endurnýjaðir eða ganga úr gildi.
7. Við 18. gr. Greinin orðist svo:
Búnaðarfélag Islands liefir umsjón allra erfðaleigumála í landinu,
undir vfirumsjón atvinnumálaráðuneytisins. Stjórn Búnaðarfélagsins felur
jarðræktarráðunaut eða öðrum liæfum starfsmanni sínum eftirlit þetta.
8. Við 19. gr.
a. I stað „Eftirhtsmaður .... landinu" komi: Öll erfðaleigulönd skal skrásetja, og annast sveitarstjórn eða bæjarstjórn um það, þar sem leigutaki
er heimihsfastur.
h. Aftan við greinina bætist: Skrár þessar skulu sendar eftirlitsmanni Búnaðarfélagsins, er semur aðalskrá um öll erfðaleigulönd.
9. Við 20. gr. Eftir „Eftirlitsmaður“ komi: Búnaðarfélagsins.
Alþingi, 28. marz 1932.
Bjarni Ásgeirsson,
Steingrímur Steinþórsson,
Þorleifur Jónsson,
form.
fundaskrifari.
frsm.
Magnús Guðmundsson.
Pétur Ottesen.
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262. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 14, 15. júni 1926, um breyting á lögum nr. 43,
3. nóveinber 1915, um atvinnu við vélgæzlu á gufuskipum.
Frá sjávarútvegsnefnd.

’

1- gr.
Aftan við 1. gr. laganna (16. gr. laganna frá 1915) bætist:
Þeir menn, sem gegnt hafa vélstjórastörfum samkvæmt bráðabirgðaskírteinum þeim, sem inn ræðir í 3. málsgr. þessarar greinar, 5 ár eða lengur og
hafa vottorð vélstjóra þess og skipstjóra, sem þeir liafa unnið hjá, um að þeir
hafi gegnt starfinu vel og samvizkusamlega, geta til ársloka 1935 fengið lijá lögreglustjóra endanlegt skírteini til að vera undirvélstjórar á fiskigufuskipum með
minna en 900 hestafla vél eða yfirvélstjórar á gufuskipum með minna en 200
hestafla vél.
Þeir menn, sem gegnt liafa yfirvélstjórastarfi á línuveiðagufuskipum eða
öðrum gufuskipum með minna en 900 hestafla vél, geta fengið vélstjóraskírteini svo sem segir í málsgreininni næst liér á undan, ef vfirvélstjóratími þeirra,
eða samanlagður yfirvélstjóratími og undirvélstjóratími samkvæmt bráðabirgðaskirteini er meira en 5 ár.
2. gr.
Nú æskir maður, sem hefir gegnt vélstjórastörfum samkvæmt bráðabirgðaskirteini lengur en 3 ár, inntöku í vélstjóraskólann, og skal þá heimilt að
stytta smíðanámstíma þann, sein krafizt er í 4. gr. laga nr. 37, 3. nóv. 1915, til
inntöku í skólann þannig, að í stað smíðanámstimans komi tvöfaldur vélstjórnartími, þó svo, að smíðanámstími hans verði jafnan að minnsta kosti 12 mánuðir.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.
Það er alkunnugt, að vélstjóraskólinn hefir eigi útskrifað svo marga vélstjóra, að nægt hafi á fiskigufuskip landsins á undanförnum árum, og hefir
því orðið mjög mikið að nota heimild þá, sem atvinnumálaráðherranum er
gefin i 16. gr. vélgæzlulaganna frá 1915 (1. nr. 14, 15. júní 1926) til að veita
mönnum bráðabirgðaskirteini til vélgæzlu á fiskigufuskipum. Sú heimild hefir
þó ekki nægt, þvi það hefir oft eigi verið unnt að fá yfirvélstjóra á línuveiðagufuskipin, og hefir þvi ráðherra oft veitt þeim mönnum, sem þóttu færir um
að hafa þá vélstjóm á hendi, bráðabirgðaskirteini til þess, enda þótt eigi sé til
þess bein heimild í lögum. Þetta hefir verið talið heppilegra en að reyna að út'
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vega útlenda menn í vélstjórastöðurnar, en hinsvegar þótt illt að láta skipin
liggja aðgerðalaus sökum vélstjóraskorts.
Þessi vélstjóraekla hefir leitt til þess, að margir af framangreindum
bráðabirgðavélstjórum hafa gegnt vélstjórastörfum árum saman og eru bæði
orðnir æfðir í þeim störfum og afvanir annari sjómennsku. Væri það ósanngjarnt gagnvart þeim að svipta þá störfum eftir svo langan tíma. Það virðist
því rétt að tryggja þeim, sem gegnt hafa þessum störfum 5 ár eða lengur, rétt
til að stvrnda þessa atvinnu áfram, og sömuleiðis er rétt að stytta nokkuð járnsmiðatima þeirra manna, sem taka vilja vélstjórapróf, ef þeir hafa þannig mn
langt árabil unnið að vélstjórn sem undirvélstjórar á togurum eða yfirvélstjórar á minni skipum.

Nd.

263. Frumvarp

til 1. um breyting á 1. nr. 55, 7. mai 1928, um bann gegn dragnótaveiðum í landhelgi.
Flutningsm.: Héðinn Valdimarsson.
1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Hvarvetna í landhelgi við ísland skulu veiðar með dragnótum bannaðar
frá 1. marz til 31. júlí ár hvert, með undantekningum þeim, sem 2. gr. nefnir.
Til dragnóta teljast nætur þær, sem til botns taka og eru dregnar með
botni þegar veitt er, þar á meðal kolanót (snurrevaad).
Atvinnumálaráðherra skal setja reglugerð um möskvastærð og gerð dragnóta, sem heimilt er að nota innan landhelgi á öðrum timum árs en í 1. málsgr. segir. 1 reglugerð þessa skal og setja ákvæði um lágmarksstærð þess fisks,
sem leyfilegt er að hagnýta úr afla dragnóta.
2. gr.

•

8. gr. laganna falli burt.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.
Greinargerð.
Frv. þetta hefir verið flutt á tveimur undanförnum þingurn, en ekki orðið
að lögum. Á síðasta þingi varð frv. ekki útrætt, en meiri hluti þingmanna skoraði
á ríkisstjórnina að semja bráðabirgðalög um þetta efni, sem hún þó ekki gerði.
Atvinnuástand bátaútvegsins er nú svo iskyggilegt, að fyllsta ástæða er
til, að löggjafarvaldið létti undir með honum. þar sem unnt er, og má vænta,
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að frv. þetta, ef að lögum yrði, mundi verða til þess að gera útveginn arðvænlegri og lengri atvinnutima hans.
Á siðasta þingi fylgdi rækileg greinargerð með frv., og visast til hennar.
Auk þess má visa tii nýrrar bókar eftir Arna Friðriksson fiskifræðing um þetta
efni, þar sem það er íekið til vísindalegrar meðferðar.

Ed.

264. Breytingartillaga

við frv. til laga um byggingu fyrir Háskóla íslands.
Flutningsm.: Jón Þorláksson.
Við 3. gr. Fyrir orðin „og að láta reisa heimavist“ konii: og að ætla svæði
undir heimavistarhús.

Nd.

265. Frumvarp

til laga um sölu á Revkjatanga í Staðarhreppi í Húnavatnssýslu.
Flutningsm.: Hannes Jónsson.
1- gr.
Rikisstjórninni er heimilt að selja héraðsskólanum á Revkjuni í Hrútafirði hinn svonefnda Reykjatanga i Hrútafirði.
2. gr.
Um mat á landinu og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 31,
20. október 1905, um sölu þjóðjarða.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Árið 1914 var þjóðjörðin Reykir i Staðarhreppi seld, en hinn svonefndi
Reykjatangi var undanskilinn sölunni. Nú hefir héraðsskóh verið reistur á
tanga þessum, og virðist þvi eðlilegt, að skólinn fái land þetta til eignar og umráða, vegna þeirra margháttuðu afnota, sem honum eru nauðsynleg af landinu,
og þeirra mannvirkja og umbóta, sem þar verður að gera i þarfir skólans.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Fylgiskjal.

6. maí 1915.

'

Með afsalsbréfi til Steinunnar Friðriksdóttur, dags. 25. maí f. á., fvrir
þjóðjörðinni Reykjum í Staðarhreppi var undanskilið sölunni „Revkjatangi og
spilda þar upp af, upp fvrir Reykjahver, með þessum merkjum: Suðurhlið frá
lækjarsitru efst á tanganum beint í vestur til sjávar, 310 faðmar, vesturhlið úr
yzta odda tangans í Hveralæk, 172 faðmar, þaðan bein lína norðanvert við
Reykjahver, 127 faðmar frá Reykjahver, suður í lækinn að sunnan, 286 faðmar,
þó telst stærð liins undantekna 35,20 engjadagsláttur. Ennfremur er undanskilinn aðgangur að landsspildunni yfir land jarðarinnar. Svo er og sú kvöð lögð á
jörðina Reyki eins og hún er seld með bréfi þessu, að eigendur hennar skuli
setja og halda við á sinn kostnað sauðhcldri girðingu milli hinnar undanskildu
landsspildu og landareignar Revkja, þar sem ekki er sjálfvarið af náttúrunnar
hendi“.
Jafnframt því að tilkynna yður, herra umboðsmaður, þetta, skal yður
tjáð, að yður ber að hafa eftirlit með þvi, að girðing þessi sé sett og að reyna
að fá það eftirgjald handa umboðssjóði eftir hina undanskildu landsspildu, seni
kynni að fást.
F. h. r.
Kl. Jónsson.
Jón Hermannsson.
Til umboðsmanns Þingeyraklaustursumhoðs.

Ed.

266. Lög

um breyting á lögum nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis.
(Afgreidd frá Ed. 29. marz).
1- gr.
A eftir „5) sjávarútvegsnefnd" i 16. gr. laga nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, kemur: 6) iðnaðarnefnd.
2. gr.
Tölurnar „6)“ og „7)“ verða 7) og 8).
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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267. Breytingartillögur

við frv. til laga um Brunabótafélag Islands.
Frá fjárhagsnefnd.
1. Við 2. gr. Orðin „og í Reykjavik, ef uni semst“ falli burt.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er félaginu að taka eldsvoðaábyrgð á öllum öðruni húsum í
sveitum, svo sem gripahúsum og hlöðum. Sömuleiðis er félaginu heimilt
að taka í ábyrgð í sveitum utan kauptúna innanstokksmuni og aðra búslóð,
ennfremur hev í hlöðum og undir beru lofti og loks búpening í húsum. 1
kauptúnum og kaupstöðum er félaginu einnig heimilt að taka í áhyrgð innanstokksmuni og búslóð, sem húseigandi á í hinum tryggðu lnisum.
3. Við 6. gr. Greinin orðist svo: •
Tryggingar félagsins skiptast í tvo flokka, og mvndast af iðgjöldum til félagsins tveir tryggingarsjóðir, livor fvrir sinn flokk:
1. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir tryggingar í skvlduábyrgð i kaupstöðum og kauptúnum, 1. flokkur.
2. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fvrir tryggingar i sveitum utan kauptúna, livort sem þær eru í skvlduábvrgð eða frjálsri trvggingu, 2. flokkur.
4. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Félagið leitar endurtryggingar eða samtrvggingar (,,eoassurance“)
hjá öðrum tryggingarfélögum, fyrst og fremst innlendum. þannig að upphæðir þær, sem félagið hefir í eigin ábyrgð, fari ekki fram úr þvi, sem hér
segir, á hverri einstakri áhættueiningu:
í kauptúnum og kaupstööum:

1. Steinhús ............................... kr. 20000,00
2. Timburhús eldvarnarklædd . -- 15000,00
3. Önnur hús .......................... - 10000,00

5.

•
6.
7.

í sveitum utan kauptúna:

kr. 12000,00
— 10000,00
— 8000,00

Áhætlueining getur hér verið einstakt liús eða fleiri en eitt hús, ef um samhrunaliættu er að ræða, hvorttveggja að meðtöldu lausafé, sem trvggt kann
að vera i húsunum.
Við 16. gr.
a. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Iðgjöld af fasteignum i skyldutryggingu hvila á eiguunum sjálfum
og ganga í tvö ár o. s. frv.
b. Upphaf 2. málsgr. orðist svo:
ÖH skyldubundin iðgjöld o. s. frv.
Við 23. gr. Greinin falli niður.
Við 26. gr. Á eftir orðunum „Brunahótafélags íslands og“ bætist inn i greinina: lög nr. 53, 28. nóv. 1919, um hreyting á þeim lögum, ennfremur.
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Nd.

268. Frumvarp

til áfengislaga.
Flm.: Jón Auðunn Jónsson, Bergur Jónsson, Lárus Helgason,
ólafur Thors, Jónas Þorbergsson.

I. KAFLI.

Almenn ákvæði.
.

1. gr.

Afengi telst samkvæmt lögum þessum hver sá vökvi, sem meira er í en
2*4% af vinanda að rúmmáli. Duft, kökur og annað, er þau efni eru í, sem
sundur má leysa í vökva og hafa nefndan áfengisstvrkleika, skal fara með sem
áfengan drykk.
2. gr.

Veiti Alþingi með sérstökum lögum heimild til tilbúnings áfengs öls á
íslandi, skal það, að því leyti sem þau lög ná til, vera undanþegið ákvæðum
þessara laga um tilbúning, sölu og veitingar í landinu.

II. KAFLI.
lnnflntningur áfengis.
3. gr.

Ríkisstjórninni einni er heimilt að flytja hingað til lands áfenga drykki
eða áfengisvökva, hverju nafni sem nefnast. Afengisverzlun ríkisins annast
innflutninginn.
Sendiræðismönnum erlendra rikja skal þó heimilt að flytja frá útlöndum hæfilegan áfengisforða til heimilisþarfa sinna án tollgreiðslu og álagningar, en tilkynna skulu þeir Áfengisverzlun ríkisins í hvert skipti, er innflutningur á sér stað.
4. gr.

*

Nú kemur skip frá útlöndum, og er skipstjóra þá skylt að tilkynna löggæzlumanni þegar í stað, eða um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort nokkurt
áfengi sé í skipinu og hve mikið.
Nii hefir skipið áfengi frá útlöndum, sein ekki er flutt inn samkvæmt
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heimild i 3. gr., og skal þá löggæzlumaður á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur
til, setja embættisinnsigli sitt fyrir hið aðflutta áfengi, og ábyrgist skipstjóri,
að engu áfengi sé skotið undan innsiglan og að innsigli séu ekki brotin eða af
áfenginu tekið fyrr en skipið er alfarið frá landinu, enda gangi> löggæzlumaður
úr skugga um það, áður en skip lætur úr siðustu höfn, að innsiglin séu heil
og ekkert hafi verið tekið af áfenginu. Þó má skipið hafa hæfilegan skipsforða
af áfengi óinnsiglaðan, en aldrei má gefa eða selja af þeim forða öðrum en
skipverjum.
Skrá yfir innsiglað áfengi og óinnsiglaðan skipsforða áfengis skal fylgja
skipinu og samrit af skránni liggja hjá þeim, er innsiglaði.
Dómsmálaráðherra ákveður með reglugerð, hvað teljast skuli hæfilegur
skipsforði af vínum, svo og um varnir gegn misnotkun hans.
Löggæzlumaður skal jafnan rannsaka á fyrstu höfn, hvort áfengi er i
skipi, hvort heldur skipið er íslenzkt eða erlent. Hefir hann vald til þess að opna
hirzlur skipverja og farþega og rannsaka aðra staði í skipinu, til þess að ganga
úr skugga um, hvort áfengi sé þar.
Skipstjóri ber ábyrgð á brotum skipverja gegn þessari grein, en farþegar
á farangri sínum.
Fyrirmæli þessarar greinar ná ekki til herskipa eða skemmtiferðaskipa.
5. gr.
Strandi skip hér við land og hafi meðferðis áfengi, eða berist þvilikt
vogrek á land, skal hreppstjóri i forföllum lögreglustjóra þá þegar taka áfengisílátin til varðveizlu og innsigla þau. Hann segir lögreglustjóra tafarlaust
til áfengisins, og kemur lögreglustjóri þvi til gevmslu á óhultum stað.
Sé eigandi kunnur, skal tilkynna honum með fyrstu ferð um björgun áfengisins. Kjósi hann innan 12 mánaða frá tilkvnningu, að það sé sent úr landi
á hans kostnað, skal það gert, ella sé það eign ríkissjóðs. Sama er, ef eigandi
gefur sig fram samkvæmt auglýsingu, og skal þá telja frestinn frá því, að
hann segir til sin.
Gefi enginn eigandi sig fram áður en hinn lögskipaði auglýsingarfrestur
er útrunninn, skal áfengið eign rikissjóðs.
6. gr.
Enginn má taka við neinskonar ólöglega aðfluttu áfengi úr skipi hér við
land eða í íslenzkri landhelgi né heldur taka við áfengi á floti, hvort sem hann
gerir það endurgjaldslaust eða gegn endurgjaldi.
Landhelgi telst samkvæmt þessum lögum 4 sjómílur á haf út frá stórstraumsfjöruborði, og sé talið frá yztu skerjum og hólmum, er upp úr sjó
koma, enda teljast firðir og vikur í landhelgi, allt það, sem landmegin verður
innan við beina linu, er dregin sé þar milli nesja, sem næst fjarðarmynni verða
12 sjómílur, og 4 sjómílur til hafs frá þeirri línu.
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III. KAFLI.
Tilbúningur áfengis.
7. gr.
Bannað er að brugga á íslandi eða búa til áfenga drykki eða áfengisvökva og gera drykkhæft það áfengi, sem er eða gert hefir verið óhæft til
drykkjar, sbr. þó 2. gr.
8. gr.
Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld, sem nota á eða hafa verið notuð við
bruggun eða tilbúning áfengra drvkkja eða til þess að gera drykkhæft það áfengi, sem ódrykkhæft var. Áfengi það, sem búið hefir verið til eða aftur gert
drykkhæft, skal og upptækt ásamt ilátunum. Andvirðið rennur i ríkissjóð.

IV. KAFLI.
Sala og veitingar áfengis.
9. gr.
Áfengisverzlun ríkisins annast sölu áfengis þess, sem ríkið flytur inn
samkvæmt 3. gr. Heimilt er henni að leggja á áfengið allt að 100%, miðað við
verð þess, hingað komið, að tolli viðbættum.
10. gr.
Heimilt er Áfengisverzlun ríkisins að selja annað áfengi en það, sem um
ræðir í lögum nr. 3, 4. apríl 1923, á útsölustöðum í kaupstöðum landsins nejna
meiri hluti viðkomandi bæjarstjórnar greiði atkvæði gegn þvi.
Áfengisverzluninni er og heimilt að setja á stofn nýja útsölustaði áfengis,
þó aðeins í kauptúnum, sem hafa vfir 300 íbúa. Áður en útsalan er sett á stofn
skal fara fram atkvæðagreiðsla kosningabærra manna i kauptúninu, eða í viðkomandi hreppi, ef kauptúnið er ekki hreppur út af fyrir sig, um það, hvort útsalan skuli leyfð. Atkvæðagreiðslan skal fara fram á almennum hreppsfundi.
Verði meiri hluti greiddra atkvæða móti útsölunni, skal hún ekki leyfð.
11- gr.
Heimild til þess að selja aftur áfengi, er keypt hefir verið af Áfengisverzlun ríkisins eða útsölum hennar, hafa þeir einir, er hér greinir:
1. Lyfsalar og læknar, sem rétt hafa til lyfjasölu, þó eingöngu þau vín, sem
talin eru i lyfjaskrá, og aðeins til lyfja. Smáskammtalæknum, sem lækningaleyfi hafa samkvæmt lögum, er og heimilt að selja smáskammtalyf með vínanda í, er þeir kaupa í innlendum lyfjabúðum, enda fylgi pöntun þeirra meðmæli lilutaðeigandi lögreglustjóra.
2. Veitingastaðir þeir, sem rétt hafa til veitingar áfengra drykkja, þó aðeins

Þingskjal 268

559

til neyzlu á staðnum og með þeim takmörkunum, er veitingaleyfið og reglugerð ákveður.
3. Sala vinanda til eldsneytis, er gerður hefir verið óhæfur til drykkjar, skal
• lúta sömu reglum og um venjulegar verzlunarvörur gilda.
12. gr.
Dómsmálaráðherra hefir heimild til þess að levfa veitingahúsum i kaupstöðum veitingar á vinum þeim, er um ræðir í lögum nr. 3, 4. apríl 1923. Hann
getur og leyft veitingar annara vína, ef levfisbeiðni fylgja meðmæli hlutaðeigandi bæjarstjórnar, og með þeim skilyrðum um veitingastað og veitingatíma, sem bæjarstjórnin setur.
13. gr.
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu og veitingar vína samkvæmt þessum kafla. Ákveðið skal meðal annars í reglugerðinni, að áfengissölubúðir skuli lokaðar frá hádegi á laugardögum og aðfangadögum stórhátíða til kl. 9 að morgni næsta virkan dag.
Brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varða refsingu samkvæmt lögum
þessum.
V. KAFLI.
Meðferð áfengis í landinu.
14. gr.
Áfengi má ekki afhenda né veita neinum, sem er bersýnilega ölvaður,
og ekki heldur yngri mönnum en 21 árs, og varðar sektum samkvæmt 32. gr., ef
út af er brugðið.
15. gr.
Allt það áfengi, sem Áfengisverzlunin lætur af hendi, skal merkt innsigli hennar. Finnist ólöglegt áfengi i vörzlum manns, skal honum skylt að færa
sönnur á, hvernig hann hafi fengið það. Geri hann það ekki, skal hann sæta
sektum samkvæmt 24. gr.
16. gr.
Með þeirri undantekningu, sem í 10. og 11. gr. segir, skal öllum óheimilt
að veita, selja eða láta af hendi áfengi til annara manna gegn því, að gjald eða
annað verðmæti komi fyrir.
17. gr.
Láti nokkur viðgangast ólöglegan tilbúning áfengis, ólöglega sölu eða
geymslu þess í húsum sínum eða á landi sínu, skal hann sekur samkv. 30. gr.
Sama refsing liggur við, ef skip, bátur eða flutningatæki eru með vitund og
vilja eigandans notuð til gevmslu, flutnings eða sölu ólöglegs áfengis.
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18- gr.

Bannað er að neyta áfengis i veitingastofum, veitingatjöldum eða öðrum stöðum, þar sem veitingar fara fram.
Ekkert félag manna má hafa um hönd í félagsskap áfengisveitingar né
heldur má áfengisnautn fara fram í félagsherbergjum, hvort sem þau eru í húsi
félagsins eða annara, nema levfi lögreglustjóra komi til.

VI. KAFLI.

Ölvun.
19- gr.
Hver sá, sem sökum áberandi ölvunar veldur óspektum eða hneyksli á
almannafæri, opinberum samkomum eða skipum hér við land, skal sæta ábyrgð samkvæmt lögum þessum.
20. gr.

Hver sá embættismaður eða starfsmaður ríkisins, sem er ölvaður, þegar
hann er að gegna embætti sinu eða starfi, skal sæta refsingu. Þriðja brot varðar embættismissi eða frávikning úr stöðunni um stundarsakir, eigi skemur en 3
mánuði, eða að fullu og öllu, ef miklar sakir eru. Sé um lækni að ræða, missir
hann lækningaleyfi sitt ásamt embættinu.
Sömu refsingu skal hver sá læknir sæta, þótt hann sé ekki embættismaður, sem er ölvaður, þegar hann er að gegna læknisstörfum sínum, og kemur þá
missir lækningaleyfis um stundarsakir eða fyrir fullt og allt í stað embættiseða sýslunarmissis.
21. gr.
Séu lyfsalar eða þjónar þeirra ölvaðir við störf sin, sæti þeir söjnu refsingu og læknar.
22. gr.
Séu skipstjórar, stýrimenn, bátaformenn eða vélstjórar ölvaðir við störf
sin á skipi, sem þeir eiga að stjórna, sæta þeir sömu refsingu og embættismenn samkvæmt 20. gr. Kemur þá missir réttar til skipstjórnar, stýrimennsku
eða vélgæzlu, eftir því sem við á, í stað embættismissis eða sýslunarmissis.
23. gr.
Ef flugmenn eða bifreiðarstjórar eru undir áhrifum áfengis við flug eða
akstur, varðar það missi flug- eða ökuskirteinis ujn stundarsakir, þó eigi skemur en 3 mánuði, eða fyrir fullt og allt, ef miklar sakir eru eða brot er itrekað.
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VII. KAFLI.
Refsiákvæði.
24. gr.

Fyrir brot gegn3. gr. skal refsa þannig:
1. Ef áféngi er flutt inri í því skyni að selja það eða veita fyrir bórgun, þa
varðar það sektura:

Fyrsta sinni....................... 1000— 5000 kr.
Öðru sinni ......................... 2000—10000 —
Þriðja sinni....................... 4000—20000 —
Auk þess greiðist í sekt 40 kr. á hvern lítra þess áfengis, sem innflutt er.
Sé um verulegt brot að ræða, má ennfremur dæma sökunaut í fangelsi, og skáí það jafnan gert, þegar um margítrekáð brot er að ræða.
FÍytji skip hingað ólögléga áfengi, svo að telja megi það verulegan
hluta af farmi þess, skal það gert upptækt með dómi handa ríkissjóði.
Brot gegn 3. gr. telst fullfrairiið, þégar áfengi það, sem til sölu eða veitinga er ætláð, ér fíutt irin i landhélgi.
Skip skal ávallt veTa að veði til tryggingar gréiðslu á sekturii og miálskósttíáði, og má kyrrsetja það óg selja, að undangéngnu fjártíáriu, tll lúkniflgar hÝörutveggja.

2. Nú þykir eigi sannað, að áfengið sé flutt inn til sölu eða veitinga fyrir borgun,
svo og þegar skipstjóri ber ábyrgð á broti skipverja, en er ekki við það riðinn
að öðru leyti, þá varðar það sektum frá 100—3000 kr.
Jafnan skál hið ólöglega aðflutta áfengi verða eign rikissjóðs.
25. gr.

Skýri skiþstjóri lögreglustjóra, hreppstjóra eða sérstökum löggæzlumáurii rangf frá urn áférigi það, er hann hefir meðferðis, eða dragi að skýrá frá
áfengisbirgðum samkvæmt 3. gr., skal liann sekur um 500^-5000 kr., liggi ekki
þyngri refsing við broti hans samkvæmt öðrum lagáákváeðum. Skip er að veði
fyrir sektum og málskostnaði eins og segir i 24. gr. 1., siðustu málsgrein.
Áfengi það skal gert upptækt, sem skotið var undan innsiglan eða vanrækt að skýra frá.
26. gr.
Brot gegn fyrri málsgrein 6. gr. varða refsingu samkvæmt 24. gr.
27. gr.
Brot gegn 7. gr. varða sektum, 100—5000 kr., og skal sökunautur ennfremur sæta fangelsi, ef áfengið hefir verið ætlað til sölu eða veitinga fyrir
borgun og brot er margítrekað, eða miklar sakir eru að öðru leyti.
28; gr.
Misbeiti’ læknir lækníngaleyfi sínu til þess að útvega mönnum áfengi til
nevzlu, með þvi að láta af hendi áfengi eðá áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi án
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþingj.

71

562

Þingskjal 268

þess að áfengið sé nauðsvnlegt til lækninga, skal hann við fyrsta brot sæta sektum, 200—2000 kr. ftrekað brot varðar sektum 400—5000 kr.
Sama gildir um lyfsala og þjóna þeirra, ef þeir misnota aðstöðu sína til
þess að selja mönnum áfengi til nevzlu.
Sé brot margítrekað, eða að öðru levti stórfellt, skal auk sektar svipta
sökunaut leyfi til þess að láta af hendi áfengi eða áfengisblöndur eða gefa út áfengisseðfa. Lágmark levfissviptingar skal vera 2 ár. Sé brot svo vaxið, að það
falli undir ákvæði 30. gr. 2. málsgr., skal beita refsingu samkvæmt þeirri grein.
29. gr.
Misnoti veitingamaður, sem leyfi hefir til áfengisveitinga, leyfi sitt með
því að veita áfengi á öðrum tímum eða á annan hátt en honum er heimilt, eða
aðrar vintegundir, svo og með því að selja áfengi án þess að neytt sé á staðnum, varðar það refsingu samkvæmt 30. gr. og levfissviptingu samkvæmt 31. gr.
.

30. gr.
Brot gegn ákvæðum 16. gr. varða sektum frá 200—2000 krónum. Sé brotið
ítrekað, varðar það sektum frá 400—5000 krónum.
. . Brjöti nokkur oftar ákvæði þessarar greinar eða geri sér að atvinnu sölu
eða veitingar áfengra drvkkja, varðar það, auk sektar, fangelsi allt að 3
mánuðum.
.
31. gr.

Verði maður, sem levfi hefir til veitingasölu eða gistihúshalds samkvæmt
lögum nr. 21, 15. júní 1926, sekur um hrot á ákvæðum 16. gr., varðar það refsingu samkvæmt 30. gr. Hafi brotið átt sér stað í sambandi við atvinnurekstur
hans, skal hann auk refsingarinnar sviptur veitingaleyfi, í fyrsta sinni ekki
skemur en einn mánuð, í annað sinni ekki skemur en þrjá mánuði og í þriðja
sinni að fullu og öllu.
Þjónustumenn sæti sektum, 50—1000 kr.
32. gr.
Brot gegn ákvæðum 14. gr. varða sektum frá 25—500 krónum.
33. gr.

Brot gegn 17. gr. varða sektum 50—2000 kr. og ítrekað brot 100—4000 kr.
Fjárnám fyrir sektum og kostnaði skal gera i bátum og flutningatækjum,
sem notuð eru til ólöglegs áfengisflutnings.
34. gr.

Brjóti nokkur ákvæði 18. gr. 1. málsgr., varðar það veitingasala, ef það
er með vitund hans, 50—1000 kr. sekt og neytanda 25—500 kr. sekt. Þriðja brot
varðar veitingasala missi veitingaleyfis.
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Brot gegn 2. rnálsgr. 18. gr. varðar félagsstjórn, þjónustumenn og neytendur 50—2000 króna sektum.
35. gr.
Brot gegn 19. gr. varða sektuni frá 25—500 kr., nema þyngri refsing liggi
við að öðrum lögum.
36. gr.
Brot gegn 20.—22. gr. varða sektum: Fyrsta sinni 100—500 kr. Öðru sinni
200—1000 kr. Þriðja sinni stöðu- eða starfsmissi samkvæmt ákvæðum áðurnefndra greina.
.
.
37 • gr’
Sá, sem kemur því til leiðar með fortölum eða fjárframlögum, heitum,
hótunum eða ráðum sínum, að 3., 6. gr. 1. málsgr. eða 7. gr. þessara laga verði
brotin, veitir til þess aðstoð i orði eða verki, tekur þátt í gróða af þeim brotum
eða aðstoðar aðra til þess að halda þeim gróða, skal, þótt hann verði ekki talinn
aðalmaður í verknaðinum, sæta sektum, 50—4000 kr.

VIII. KAFLI.
Ýms ákvæði.
38. gr.
Af ágóða ríkisins af áfengissölu skulu árlega ganga 15000 kr. til Stórstúku íslands til bindindisstarfsemi innanlands.
39. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna allar í Menningarsjóð.
Gera skal aðför hjá hinum seku til lúkningar sektum samkvæmt lögum
þessum, og þvi aðeins skulu þeir afplána sektir i fangelsi, að fé þeirra hrökkvi
ekki fyrir þeim.
40. gr.
Vinnuskylda má vera samfara afplánun sekta samkvæmt lögum þessujn.
41. gr.
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum sem almenn
lögreglumál.
•
42. gr.
Lög þessi skal prenta á islenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku, og svo
mörg eintök, að nægi til að senda umboðsmönnum rlkisins i öðrum löndum.
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'

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 64, 19. maí 1930, og öll
þau lagaákvæði, er koma í bág við þessi lög.
Greinargerð.
Þvi verður ekki mótmælt, að á ýmsum tímum liefir áfengisneyzla Islendinga verið úr hófi fram og þjóðinni skaðleg. T. d. er það kunnugt, að á niðurlægingartimum þjóðarinnar var óspart haldið að lienni sterkum drykkjum af
erlendum kaupmönnum, þótt önnur föng væru af skornum skammti í verzlunum þeirra. Alkunnar eru og hinar illræmdu staupagjafir og staupasníkjur, er
tíðkuðust í verzlunum hinna erlendu selstöðukaupmanna langt fram eftir síðustu öld.
Tilraunir i þá átt að draga úr ofnautn áfengis hér á landi voru gerðar þegar á fyrri hluta 18. aldar, shr. almenna bænarskrá frá Alþingi 1733, þar sem
farið er fram á algert aðflutningshann á áfengi, eða því sem næst. Síðar á öldinni var þess og oft farið á leit af Islendingum, að takmarkaður væri innflutningur áfengis, en engar af þessum tilraunum báru árangur.
A 19. öldinni kemur hér fram ný stefna í þessum málum, bindindishreyfingin, sem miðar að því að ráða bót á óhóflegri áfengisnautn, með fræðslu
og öðrum uppeldislegum áhrifum öllu fremur en með bannstarfsemi. Þessari
stefnu óx ásmegin við stefnu Góðtemplarareglunnar hér á landi á síðari hluta
aldarinnar.
Samliliða bindindisstarfseminni og að sjálfsögðu sökum áhrifa hennar
fer löggjafinn nú að gera ýmsar takmarkanir á tilbúningi, sölu og veitingum
áfengra drykkja. Er þess fvrst að geta, að með tilsk. 26. febr. 1872 er lagður sérstakur innflutningstollur á brennivín og aðra áfenga drykki, en allar aðrar vörur voru þá tollfrjálsar. Með 1. nr. 3 frá 10. febr. 1888 eru fyrst lagðar verulegar
hömlur á sölu og veitingar áfengra drykkja í landinu. Auk lvfsala er kaupmönnum einum, þ. e. þeim, sem verzlunarlevfi höfðu, leyfð sala áfengis, en
staupagjafir þeirra og aðrar vínveitingar í verzlunarliúsunum bannaðar með
öllu. Vínveitingar mega engir hafa með höndum aðrir en veitingamenn, sem til
þess höfðu fengið levfi, en það var því aðeins veitt, að meiri hluti viðkomandi
hreppsbúa eða bæjarbúa samþvkkti það með almennri atkvæðagreiðslu, og
þurfti auk þess samþykki hlutaðeigandi hreppsnefnda og sýslunefnda í sveitum og bæjarstjórna í kaupstöðum.
Með 1. nr. 26, 11. nóv. 1899, er enn hert á takmörkun vínsölu og vinveitinga. 500 króna árlegt gjald er lagt á livern þann, sem verzlun rekur með áfenga drykki. Xý levfisbréf til áfengissölu kosta auk þess 500 kr. og eru aðeins
veitt til 5 ára. Bannað er að veita þau nema hreppsnefnd, sýslunefnd eða bæjarstjórn sé því meðmælt. — A veitingar áfengra drykkja eru settar svipaðar
hömlur. Veitingaleyfi kostar 300 kr. í kaupstöðum og utan kaupstaða 200 kr.
Auk þess greiðist af veitingunum jafnhátt árlegt afgjald. Veitingaleyfi eru ekki
veitt nema meðmæli lilutaðeigandi hrepps- eða hæjarbúa, hrepps- og sýslunefnda og hæjarstjórna komi til.
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Loks var með 1. nr. 5, 12. jan. 1900, lagt bann við tilbúningi áfengra
drvkkja á Islandi, að öli undanskildu.
Áfengislöggjöf þá, sem hér hefir verið skýrt frá i aðalatriðum, áttu Islendingar við að búa þar til aðflutningsbannlögin frá 30. júli 1909 koma í gildi.
Það mun kunnara en frá þurfi að segja, að á árunum frá 1890—1912 dró
mjög úr ofdrykkju og áfengisnautn hér á landi. Er líklegt, að á fyrsta tug þessarar aldar hafi minna verið neytt áfengis hér en tíðkazt hafði um margar undanfarnar aldir. T. d. fækkaði áfengissölustöðunum stórum ár frá ári, svo að
árið 1906 var áfengi aðeins selt á 14 verzlunarstöðum af um 70 alls. Þessa breytingu má óefað þakka hæfilega takmarkaðri áfengislöggjöf samfara ötulli bindindisstarfsemi i landinu.
En Góðtemplarar og aðrir, sem unnið liöfðu að bindindisstarfsemi,
hugðu, að þeir mundu geta gert áfengisnautn með öllu landræka með aðflutningsbanni á áfengi. Fengu þeir þvi framgengt, að aðflutningsbannlögin frá 1909
voru samþykkt, að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem ca. 60%
greiddra atkvæða féllu með banninu.
Bannlögin koma í gildi 1. janúar 1912, og eru því nú liðin 20 ár frá gildistöku þeirra.
Tilefnið til þess, að frumvarp þetta er flutt, er sú sannfæring, að bannlögin hafi í engu náð markmiði sínu, að þau hafi þvert á móti stuðlað að aukinni áfengisnautn og að þau séu skaðleg að ýmsu öðru leyti. Skal til sönnunar
þessu áliti bent á eftirfarandi atriði, sein alþjóð eru kunn:
1. Að bannlögin hafa ekki náð því takmarki að útrýma vínnautn úr landinu, er hverjum manni kunnugt. Spánarvínaundanþágunni er ekki einni um
þetta að kenna, því að ólöglegur aðflutningur áfengis og ólögleg áfengisbruggun fer fram jafnhliða Spánarvínasölunni. Mundi hvorttveggja að öllum likindum vera stórum meira, ef innflutningur Spánarvínanna hefði ekki komið til.
Á þeim tíma, sem bannlögin hafa staðið, hefir drýkkjuskapur aukizt
stórum hjá öllum stéttum. Sérstaklega kemur það frain hjá yngri kynslóðinni,
konum sem körlum. Fvrir tima bannlaganna drukku konur ekki svipað því
eins almennt og nú.
Þá hefir hugsunarháttur manna gagnvart vínnautn um hóf fram breytzt
á þá leið, að nú þykir hún „sport“, en var áður talin til vansæmdar.
Á síðustu árum er að rísa upp nýr atvinnuvegur í landinu, þar sem heimabruggunin er. Er reynsla fyrir því, að hún þrífst bezt í skjóli bannlaga, og væri
mikils um vert, ef unnt yrði að koma í veg fyrir vöxt hennar. Hafi bannið
nokkursstaðar á landinu dregið úr vinnautn, mun það hafa verið til sveita, en
nú má búast við, að bruggið auki þar vínnautn hraðfara i náinni framtíð, ef
engin breyting verður á bannlögunum.
2. Auk aukinnar áfengisnautnar, margvíslegrar innsmyglunar, leynisölu
og heimabruggs, sem allt má að mestu leyti skrifa á reikning bannlaganna,
liggur ýms önnur skaðsemi þeirra í augum uppi.
Lögin hafa sýnt sig að vera þess eðlis, eins og í upphafi var fyrir þeim
spáð, að allur fjöldi þeirra manna, sem á annað borð neyta áfengis, hafa enga
samvizku haft af að brjóta þau. Af þessu leiðir aftur, að lögin eru óframkvæm-
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anleg, svo að gagni sé. Þeir, sem sektum sæta, eru ekki nema örlitið brot allra
hinna seku. Hert hefir verið hvað eftir annað á hegningarákvæðum laganna og
virðist að litlu eða engu gagni hafa komið. Löggæzlan hefir verið aukin svo, að
kostnaðar vegna er ekki á bætandi, og þó virðist ólögleg áfengisnotkun ekki
réna og á sumum sviðum aukast (heimabruggunin). Að þetta getur og veikt
löghlýðni manna á öðrum sviðum, þarf ekki að efa.
Á þeim tíma, sem bannlögin hafa staðið, hefir ógrynni áfengra drykkja
verið flutt ólöglega hingað til lands, og er enn. Heilir skipsfarmar hafa verið
fluttir hingað, og þótt náðst hafi í suma og þeir verið gerðir upptækir, má alveg
eins búast við, að fleiri hafi sloppið inn, ef miðað er við aðr_a framkvæmd bannlaganna. Af þessu smyglaða víni greiðist enginn tollur, heldur rennur gróðinn
óskertur í vasa leynisalanna og annara innflytjenda. Þegar nú athugað er, að
tollur er lagður á hverskonar innfluttar nauðsynjavörur, sést það bezt, hve
fjarri lagi það er, að vínnautn manna, ekki sizt hinna efnaðri stétta, skuli vera
skattfrjáls.
Við samninga frumvarps þessa hefir það vakað fyrir, að sleppa úr islenzkri löggjöf þvi slitri, sem enn er eftir af bannlögum, en færa áfengislöggjöfina i svipað horf og hún var á fyrsta tug aldarinnar, sem reynsla er fyrir, að
þá reyndist vel. í stað þess, að innflutningur var þá frjáls þeim, sem verzlunarleyfi og veitingaleyfi höfðu, er nú ætlazt til, að rikið eitt flytji inn áfengi og
annist sölu þess í landinu, en um útsölustaði og veitingastaði eru svipuð takmörk sett og áður var. Með vilja er ekkert hrevft við núgildandi ákvæðum um
sölu Spánarvina, þar sem þau verða að haldast óbreytt meðan samningurinn
við Spán stendur.
Þá er og til þess ætlazt, að nokkuð af ágóða ríkisins af sölu áfengis gangi
jafnan til eflingar bindindistarfsemi i landinu, svo að hún geti notið sin eins
og þá, er bezt var. Hafa Stórstúku Islands verið ætlaðar framkvæmdir i þvi efni.
Einstakir flutningsmenn áskilja sér að bera fram breytingartillögur um
einstök atriði frumvarpsins.
Um einstakar greinar frv. skal þetta tekið fram:
Um 1. gr.
Skilgreiningu á áfengi er haldið óbrevttri frá því, sem er í 1. nr. 64 1930.
Um 2. gr.
Rétt þykir að hafa sérlög um tilbúning, sölu og veitingar áfengs öls, ef
svo fer, að tilbúningur þess verður heimilaður. Hinsvegar ná ákvæði II. kafla,
um innflutning áfengis, og VI. kafli, um ölvun, svo og önnur ákvæði laganna,
að þvi leyti sem sérlögin um ölið mæla ekki öðruvísi fyrir, til áfengs öls.
Um 3. gr.
Einkasölu ríkisins á áfengi, sbr. 1. nr. 69, 7. maí 1928, er hér gefinn frjáls
innflutningur hverskonar áfengis, sbr. 1. gr. Ekki þykir rétt að skylda hana til
að flytja inn ákveðnar tegundir eða hverja þá tegund, sem menn óska eftir,
því að vænta má, að innflutningurinn verði i samræmi við óskir landsmanna.
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Um 4. gr.
Nauðsyn mun verða á strangri tollgæzlu að því er vín snertir, þótt lög
þessi nái gildi. Rétt þykir, að skip fái að halda hæfilegum skipsforða til eigin
neyzlu, en veitingar á skipum þykja of viðsjárverðar til þess að leyfðar verði.
Um 6. gr.
Þótt innflutningur ólöglegs áfengis sé fullframinn þegar skip er komið í
íslenzka landhelgi, sbr. 25. gr., þykir verða að taka eins strangt á þvi, að tekið
sé við áfengi á sjó úti, þótt i landlielgi sé, t. d. úr erlendum skipum, og það flutt
inn 1 landið.
Ákvæðið um landhelgina er hundið við þessi lög ein, þar sem almennt
ákvæði um hana gæti farið í bág við önnur lög, en tilgangur þessara Iaga nær
ekki til þess að ákveða hana í öllum samböndum.
Um 7. gr.
Bann við bruggun áfengis i landinu er látið haldast hér óbreytt frá eldri
lögum. Setji ríkið upp bruggun, mundi þurfa sérlög um það, og er þvi ekki
ástæða til slíkrar heimildar í þessum lögum.
Um 9.—10. gr.
Ætlazt er til, að Áfengisverzlun rikisins hafi vínútsölur í kaupstöðum
landsins, svo sem nú er, og að þar verði selt vín, sem inn er flutt samkv. 1. nr.
31 1923. Þvi aðeins verði sterkari vín seld á útsölustöðunum, að meiri hluti
viðkomandi bæjarstjórnar greiði ekki atkvæði gegn því. Er ekki til þess ætlazt,
að vinunum sé þrengt upp á bæjarfélögin gegn vilja þeirra.
Ekki þykir rétt, að settar séu vínútsölur utan kaupstaða annarsstaðar
en í kauptúnum með minnst 300 ibúum og að íbúarnir fái sjálfir að ráða þvi,
hvort útsalan skuli sett.
Um 12. gr.
Um veitingar vína samkv. I. ur. 3 1923 eru látin haldast óbreytt núgildandi ákvæði. Til þess að leyfð verði veiting annara vina útheimtist í hverju
falli meðmæli hlutaðeigandi bæjarstjórnar.
Um 13. gr.
I reglugerð samkv. þessari gr. verða sett öll nánari skilyrði fyrir sölu
og veitingum áfengra drvkkja, m. a. á livaða timum veitingar megi fram fara
og hvort aðrar veitingar megi fram fara í sömu herbergjum og áfengi er veitt í.
Um 18. gr.
Með ákvæðinu í síðari hluta gr. á að koma i veg fyrir það, að farið verði
í kringum bann við veitingum áfengra drvkkja með málamyndafélagsstofnunum, sem auðvelt er að fá aðgang að. Hinsvegar er ákvæðið ekki því tíl fyrirstöðu, að einstakir menn geti haft ókeypis áfengisveitingar um hönd, t. d. í
veizlum, er þeir halda, án levfis lögreglustjóra.
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Um 19. gr.
Ekki þótti ástæða til þess að refsa fyrir ölvun út af fyrir sig, geri hinn
ölvaði sig ekki jafnframt sekan um óspektir á ahnannafæri eða aðra hneykslanlega framkomu.

Um 20.—-23. gr.
Samhljóða að mestu 17.—20. gr. í 1. nr. 64 1930.
(

Um 24. gr.
Refsingar samkvæmt lögum þessum eru víðast færðar til rnuna niður
frá því, sem nú er. Að þvi er snertir ólöglegan innflutning áfengis til sölu eða
veitinga þótti þó rétt að hafa sektarákvæði þau sömu og nú eru, en færa hi®svegar fangelsisrefsingu niður og gera ekki að skyldu að beita henni nenja urn
margitrekað brot sé að ræða. Við fyrsta eða annað brot mundi lienni ekki verða
beitt nema miklar sakir væru, svo sem stórfelld smyglun, eða smærri smyglun
sem atvinnugrein um lengri tíma.
Samkv. 2. tölul. gr. er það lagt á vald dómara að meta, hvort liklegt sé,
eftir öllum atvikum, að innflutt áfengi hafi verið ætlað til sölu eða veitiaga
gegn borgun. .
Hin lægri sekt, sem skipstjóra er gerð samkv. 2. tölul., er bundin við það,
að vin finnist i skipi, sem skipstjóri ber ábyrgð á, sbr. 4. gr., en ekki sannist
hver valdur er að innflutningnum.
Um 28. gr.
Sjálfsagt þykir að halda ákvæðum um refsingu við því, ef læknar eða
lyfsalar niisnoia leyfi sitt til útvegunar eða sölu áfengis til lyfja. Hætta á misnotkun mundi einkum vera á stöðum, þar sem áfengisútsala hefði ekki verið
leyfð, og sé ekki fyrir hana girt, mundi sjálfsákvörðunarréttur einstakra ka»pstaða eða kauptúna um vínsöluleyfi koma að litlu haldi.
Um 30.—36. gr.
Refsingar eru yfirleitt færðar niður frá því, sem nú er.
Um 37. gr.
Refsing fyrir hlutdeild er hér eingöngu bundin við ólöglegan innflutning
áfengis, sbr. 3. gr., ólöglega viðtöku áfengis í ísl. landhelgi, sbr. 6. gr. 1- ragr., og
ólöglegan tilhúning áfengis skv. 7. gr., sbr. og 17. gr., þar sem refsing er sérstaklega lögð við hlutdeildarbroti.
Um 38. gr.
Gr. er í samræmi yið það álit, að bindindisstarfsemi sé nayðsynleg i
landinu, sbr. greinargerð frv.
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269. Frumvarp

til laga um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla íslands.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
1 sambandi við landsspítalann i Reykjavák skal vera ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli.
2. gr.
Stjórn landsspitalans hefir á hendi stjórn skólans.
3. gr.

Skólinn skal vera í tveimur deildum, Ijósmæðradeild og hjúkrunarkvennadeild, og er námið í háðum deiidum bæði bóklegt og verklegt.
Námstími i ljósmæðradeildinni er eitt ár. Yfirlæknir og yfirljósmóðir fæðingardeildar landsspitalans skulu vera aðalkennarar ljósmæðradeildarinnar, og
þar fá ljósmæðraefnin hina verklegu tilsögn. Einnig má ráða eina eða fleiri
ljósmæður í Reykjavik til að taka ljósmæðraefnin til skiptis með sér út í bæinn,
tii þess að þau kynnist þar ljósmóðurstörfum í heimahúsum.
Námstími í hjúkrunarkvennadeildinni er 3 ár. Yfirlæknar og yfirhjúkrunarkona landsspítalans skulu vera aðalkennarar hjúkrunarkvennadeildarinnar.
í hinum ýmsu deildum landsspitalans, hinum öðrum ríkisspítölum og stærri
sjúkrahúsum landsins fá hjúkrunarkvennaefnin hina verklegu tilsögn. Yfirlæknar annast kennslu við hjúkrunarkvennadeildina án sérstakrar aukaþóknunar.
4. gr.
Tala nemenda ljósmæðradeildarinnar skal að jafnaði ekki vera hærri
en 12.
Tala nemenda hjúkrunarkvennadeildarinnar skal að jafnaði ekki vera
hærri en nemi tveimur á hverja fulllærða hjúkrunarkonu í þeim sjúkrahúsum,
þar sem þeim er séð fyrir verklegri tilsögn.
5. gr.

Nemendur ljósmæðradeildarinnar fá styrk úr ríkissjóði, sem stjórnarráðið ákveður, allt að því, að hann nemi fæðiskostnaði þeirra, meðan þær eru
við námið. Fæðið leggur landsspitalinn til með kostnaðarverði, en húsnæði með
ljósi og hita, vinnuföt og þjónustu ókeypis. Styrkurinn greiðist mánaðarlega, og
skal hann að jafnaði vera bundinn því skilvrði, að ljósmæðraefnin hafi skuldbundið sig til að þjóna ljósmóðurumdæmi að afloknu prófi og gegna því ekki
skemur en 3 ár samfleytt, nema sérstök forföll banni, en endurgreiða styrkinn
að öðrum kosti.

Nemendur hjúkrunarkvennadeildarinnar hafa ókeypis vist og vinnuföt
í sjúkrahúsum þeim, er þeir starfa í, en laun eftir því sem um semst.
6. gr.
Ríkissjóður leggur fram styrk til skólans, er nema má allt að 4000 kr.
á ári.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Stjórn skólans seraur reglugerð fyrir skólann, seui stjórnarráðið
staðfestir.
I reglugerðinni skal gera grein fyrir:
1. Inntökuskilyrðum, og má krefjast inntökuprófs í almennum fræðum eða
sérstaks undirbúningsnáms.
2. Tilhögun kennslunnar.
3. Tilhögun prófa.
4. Kjörum nemendanna.
5. Þóknun til kennara.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og eru jafnframt ýr gildi felld lög uin
ljósmæðraskóla i Reykjavik, nr. 49, 4. júni 1924.

Ed.

270. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag kauptúna og
sjávarþorpa.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. grAftan við 13. gr. koini ný setning, svolátandi:
Nú hefir skipulagsuppdráttur ekki hlotið staðfestingu stjórnarráðs áður
tvö ár séu liðin frá framlagningu, og er hann eigi lengur bindandi.
2. gr.
Nú hefir skipulagsuppdráttur verið framlagður áður en lög þessi hafa
öðlazt konungsstaðfestingu, en eigi náð staðfestingu stjórnarráðs, og fellur hann
þá úr gildi, ef hann hefir eigi verið staðfestur áður ár sé liðið frá þeim tíma.

Nd.

271. Frumvarp

til laga um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og
Markarfljóts.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1- grTil þess að bæta samgöngur um vatnasvæði Þverár og Markarfljóts í
Rangárvallasýslu og varna skemmdum og ágangi vatns, skal gera þessi mannvirki:
1. Rrú á Þverá nálægt Dufþaksholti.
2. Brú á Affall nálægt Ossabæ.
3. Brú á Markarfljót móts við Litlu Dímon.
4. Nauðsynlegar fyrirhleðslur til þess að veita Markarfljóti og Álum að brúaropinu hjá Litlu Dímon.
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5. Nauðsynlegar vegabætur í sambandi við brýrnar.
6. Nauðsynlegar fyrirhleðslur og önnur mannvirki til varnar yfirvofandi stórfelldum skemmdum á vatnasvæðinu að dómi atvinnumálaráðherra.
7. Flóðgáttir til áveitu, þar sem öruggt er og nauðsyn þykir.
.
,
2’
Vegurinn frá vegamótum Fljótshlíðarvegur fyrir vestan Garðsauka um
brýr þær, sem taldar eru í 1. gr., skal vera þjóðvegur, og kostar ríkissjóður að
öllu mannvirki þau, sem talin eru i 1. gr. 1.—5. lið.
Brýr á Þverá og Affall skal gera sem fulltraustar bráðabirgðabrýr.
Nauðsynlegar fyrirhleðslur og önnur mannvirki, sem talin eru í 1. gr. 6.
og 7. lið, skal kosta þannig:
Varnir fyrir innan Hlíðarenda í Fljótshlíð fvrir ágangi Þverár kostar
ríkissjóður að % hlutum, en sýslufélag Rangárvallasýslu að % hluta. Ennfremur i sömu hlutföllum þær varnir, sem annarsstaðar verða nauðsynlegar vegna
aukins vatnsmagns af fyrirhleðslum, svo og endurbætur á Seljalandsgarðinum,
sem nauðsynlegar þykja í sambandi við brúargerð á Markarfljóti.
Varnir annarsstaðar og flóðgáttir kosta sömu aðilar að % og
hluta.
3. gr.
Sýslunefnd Rangárvallasýslu veitist lieimild til að jafna niður, að einhverju eða öllu leyti, þeim hluta fyrirlileðslukostnaðarins, sem sýslufélaginu
ber að inna af hendi samkvæmt 2. gr., á þær jarðir í sýslunni, sem hagnað
hafa af fyrirhleðslunni.
Við niðurjöfnun þessa skal aðallega miðað við þær auknar nytjar, sem
jarðirnar hafa fengið vegna fyrirhleðslnanna. Skal sýslunefnd afla
ábyggilegra skýrslna um þetta áður en jafnað er niður gjaldinu, og skulu
skýrslurnar gefnar af tveim óvilhöllum mönnum, er til þess skulu sérstaklega
dómkvaddir. Verði þeir eígi sammála um einhver atriði, dómkveður héraðsdómari, ef liann á hér eigi hagsmuna að gæta, ella næsti héraðsdómari, þriðja
manninn sem oddamann.
Niðurjöfnun sýslunefndar geta jarðeigendur, sem gjaldið er jafnað niður
á, skotið tii atvinnumálaráðherra, er lætur rannsaka málavöxtu og leggur á þá
fullnaðarúrskurð.
4. gr.

Sé gjald það, sem þannig er jafnað niður á jarðir þær, sem hér eiga hlut
að máli samkvæmt 3. gr., eigi greitt með þeim hætti, er sýslunefnd áskilur, gétur hún látið taka eignarnámi jörð þá, sem vanskilin stafa frá, og verður sýslufélagið eigandi jarðarinnar. Greiðir það jarðeiganda það, sem umfram er af
matsverði jarðarinnar, gjaldi þvi og kostnaði, sem honum ber að greiða.
Til þess að meta jörð til eignarnáms samkvæmt þvi, sem hér segir, dómkveður héraðsdómari 3 óvillialla menu, sem ekki eru við fyrirtækið riðnir.
Um mat þetta, og yfirmat, þurfi á því að halda, fer að öðru leyti eftir ákvæðum
vatnalaganna frá 20. júni 1923.
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5. gr.
Ríkisstjórnin sér um framkvæmd allra þeirra mannvirkja, er um ræðir
i lögum þessum, en umsjón og viðhald mannvirkja þeirra, er um ræðir i 1. gr.
6. og 7. lið, að þeim loknuin, annast sýslunefnd, þó með þeirri undantekningu,
er um getur i 7. gr. Kostnaði, sem af viðlialdi leiðir, getur sýslunefnd jafnað
niður á hlutaðeigandi jarðir, eftir sömu reglum og' í 3. gr. segir um niðurjöfnun
á stofnkostnaðarhlutdeild sj'slufélagsins.
Leiguliði á jörð skal skyldur, ef jarðeigandi krefst, að viðlögðum ábúðarmissi, að greiða hinn árlega niðurjafnaða viðhaldskostnað, en af stofnkostnaði
eigi meira en vexti af þvi, sem jarðeigandi hefir lagt fram.
6. gr.
Bætur fyrir skemmdir á laiidi, er sannað þykir að fyrirhleðslur þær,
sem gerðar eru til þess að veita vötnunum i farveg Markarfljóts, hafi beinlinis
valdið, skal telja með kostnaði við verkið. Má ákveða slikar skaðabætur eftir
samkomulagi milli landeiganda og umboðsmanns stjórnarvalda þeirra, sem
hætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, eða ef um verulegt tjón er að
ræða, og skal þá ákveða bætur eftir mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Skal að öðru leyti fara um framkvæmd matsins og greiðslu skaðabóta svo sem fyrir er mælt í vatnalögunum frá 20. júni 1923.
7. gr.
Viðhald mannvirkja þeirra, sem gerð verða skv. lögum þessum, skal
kosta af sýslufélagi Rangárvallasýslu og ríkissjóði í sömu hlutföllum og stofnkostnað. Framkvæmd viðhaldsins annast ríkisstjórnin.
8. gr.

Ákvæði laga þessara um viðhald flóðgátta og mannvirkja til vamar
ágangi vatns skulu einnig gilda að því er snertir mannvirki, sem gerð hafa
verið samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917, um fyrirhleðslu fyrir Þverá og
Markarfljót.
9. gr.
Ríkisstjórnin skal liafa eftirlit með því, að jnannvirkjum þeim, er gerð
verða, sé vel við haldið, og skal sýslunefnd Rangárvallasýslu skvlt að hlita
fyrirskipunum hennar hér að lútandi.
Um viðhaldið og allt það, er þar til heyrir, skal sýslunefnd gera samþykkt, og skulu þar greindar þær jarðir allar, sem verkið nær til samkvæmt
ákvæðum þessara laga. Samþykktin öðlast gildi, er hún hefir hlotið staðfesting atvinnumálaráðuneytisins.
Sektir má ákveða í samþykktinni fyrir brot gegn henni, og renna þær í
sérstakan sjóð, til viðhalds fyrirhleðslunum. Með mál út af brotum gegn samþykktinni skal fara sem almenn lögreglumál.
10. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 69, 14. nóv. 1917, um fyrirlileðslu fyrir Þverá og Markarfljót.
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272. Breytingartillaga

við frumv. til laga um opinbera greinargerð starfsmanna ríkisins.
Frá Jónasi Þorbergssyni.
Við 1. gr. Upphaf annarar málsgreinar orðist svo:
Lengd erindanna miðast við venjuleg útvarpserindi o. s. frv.

Nd.

273. Frumvarp

til laga um alþýðutrvggingar.
Flutningsmenn: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson,
Vilmundur Jónsson.
I. KAFLI.
Um tryggingarskyldu og svið tryggingar.
1- gr.
Tryggingarskyidir samkvæmt lögum þessum eru allir íslenzkir ríkisborgarar, konur jafnt sem karlar, á aldrinum frá 15 til 65 ára, sem hér á landi
framfæra sig með vinnu í þjónustu annara, einstakra nianna, félaga, stofnana eða hins opinbera, og þiggja kaup fyrir í peningum eða friðindum, sem
meta má til peninga, ef samanlagðar árstekjur þeirra, þar með taldar árstekjur eiginkonu, fara eigi fram úr 4000 krónum auk 500 króna fyrir hvern skylduomaga, ef sá, er í hlut á, er búsettur í Reykjavík, 3300 kr. auk 400 króna fyrir
hvern skylduómaga, ef hann er búsettur í öðrum kaupstöðum, og 2700 kr. auk
300 króna fyrri hvern skylduómaga, ef hann er búsettur annarsstaðar á landinu, og skuldlaus eign þeirra eigi nemur yfir 10000 krónum.
Sama gildir um þá, sem ekki er goldið ákveðið kaup, ef aðaltekjustofn
þeirra er ávöxtur af vinnu í þjónustu annara, svo sem fiskimenn, sem ráðnir
eru upp á hlut úr afla, fólk, sem vinnur ákvæðisvinnu, o. fl. Ennfremur eru
iðnnemar, verzlunarnemar og aðrir verknemar trvggingarskyldir.
2. gr.
Sérhver sá, sem tryggður er samkvæmt 1. gr., hefir rétt til sjúkrahjálpar fyrir sig og skyldulið sitt, ef sjúkdóm ber að höndum, til slysabóta, ef lög
nr. 72, 8. sept. 1931, ná til hans, til lifevris, ef hann eða hún verður öryrki, til
ellilauna eftir að 65 ára aldri er náð, og ef hann er meðlimur í stéttarfélagi
innan vébanda Alþýðusambands íslands, á hann rétt á að fá vinnu, er Alþýðutryggingin veitir stvrk til, eða að öðrum kosti atvinnuleysisstyrk þegar atvinnuleysi ber að höndum, honum sjálfum að ósjálfráðu, allt samkvæmt nánari fyrirmælum þessara laga.
Rétt til þess að trvggja sér sjúkrahjálp, örorkulífevri og ellilaun með
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styrk frá ríki, sveitum og bæjum geta aðrir en þeir, sem taldir eru í 1. gr., öðlazt, ef árstekjur þeirra fara ekki fram úr þeim takmörkum, sem sett eru i 1.
gr., og þeir sækja um upptöku í frjálsar tryggingar samkvæmt ákvæðunum í
VIII. kafla þessara laga og fullnægja að öðru levti skilyrðum, sem þar eru sett
fyrir upptöku í frjálsar tryggingar.
3. gr.

Tryggingarskylda nær ekki til borgara erlendra rikja, sem hér á landi
vinna í þjónustu annara, eða eru ráðnir á íslenzk skip. Þó skulu vinnukaupendur þeirra inna af hendi gjöld til alþýðutrvgginganna jafnt og þeir, sem hafa
tryggingarskylda menn og konur í þjónustu sinni. Ríkisstjórnin getur ákveðið,
að borgarar einstakra erlendra ríkja skuli njóta sömu réttinda og þeirra, er
íslenzkir rikisborgarar rijóta samkvæmt þessum lögum, hafi samningur náðst
við hlutaðeigandi ríki um gagnkvæm réttindi íslenzkra rikisborgara, þar búsettra.
4. gr.

Sá telst framfæra sig af vinnu í þjónustu annara samkvæmt 1. gr., sem
fær helming tekna sinna eða meira fyrir slika vinnu, þótt hann eða hún jafnframt stundi sjálfstæða atvinnu.
Nú vinnur maður eða kona, sem stundar sjálfstæða atvinnu, um stundarsakir hjá öðrum, og skal þá vinnukaupandi hans eða hennar greiða sömu
gjöld til alþýðutrygginganna sem honum bæri að inna af hendi, ef hann hefði
tryggingarskyldan mann eða konu í þjónustu sinni, og getur sá, er vinnuna
framkvæmir, ef hann eða hún er þátttakandi i frjálsri tryggingu samkvæmt
VIII. kafla þessara laga, krafizt þess, að gjaldið verði dregið frá iðgjaldi hans
eða hennar til frjálsra trygginga.
Sama gildir um þá, sem hafa hærri tekjur eða eignir en svo, að tryggingingarskyldir séu samkvæmt 1. gr.
5. gr.
Þeir af starfsmönnum rikisins, sem eiga rétt á lífeyri samkvæmt lögum
frá 27. júní 1925, um lífeyrissjóð embættismanna, og ákvæði 1. gr. þessara
laga ná til, öðlast öll þau réttindi, sem lögin um alþýðutryggingar veita hinum tryggðu, en missa jafnframt allt tilkall til lífeyris samkvæmt lögunum frá
1925.
“
Sama gildir um barnakennara, sem eiga rétt á lífeyri samkvæmt lögum
frá 27. júní 1925, um lífeyrissjóð barnakennara.
Þeir embættismenn og barnakennarar, sem ákvæði 1. gr. þessara laga ná
ekki til, skulu eftir að lög þessi öðlast gildi kaupa sér hjá hinni frjálsu alþýðufryggingu, sem sett verður á stofn með þessum lögum, öll sömu réttindi, sem
þeim áður bar skylda til að tryggja sér samkvæmt lögum frá 1925 um lifeyrissjóð embættismanna og lögum frá sama ári um lífeyrissjóð bamakennara.
Á þeim tíma, er lög þessi öðlast gildi, skal fara fram uppgerð á lífeyrissjóðmn embættismanna og bamakennara, og afhendir ríkið Alþýðutryggingunni allar eignir beggja lífeyrissjóðanna. Jafnframt tekur Alþýðutryggingin á
sig allar skuldbindingar gagnvart þeim, er 1. gr. þessara laga nær eigi til.
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6. gr.

' Nú'breytist efnahagur, atvinna, tekjur eða framfærsluþungi skyldutryggðs meðlims svo, að ákvæði 1. gr. taka eigi til hans, og skal hann þá, ef
hann vill halda rétti sínum til örorkulífevris og ellilauna, sækja um upptöku
í frjábar tryggingar samkvæmt 47. gr.
II. KAFLI.
Um stjórn Alþýðutryggingarinnar.
gr.
Stofnun sú, er annast tryggingarnar, heitir Alþýðutrygging Islands. I
lögum þessum nefnist hún Alþýðutryggingin.
7.

8. gr.
Hin lögboðna alþýðutrygging er í 4 deildum. Annast ein þeirra sjúkratrygginguna, önnur örorku- og ellitrygginguna og sú þriðja atvinnuleysistrygginguna. Ennfremur skal Alþýðutryggingin, þá er lög þessi öðlast gildi,
taka við stjórn Slysatryggingar rikisins, og verður það fjórða deildin innan
Alþýðutryggingarinnar. Hefir hver þessara deilda sérstakt hókhald og fullkomlega aðgreindan fjárhag, enda ber engin deildanna ábyrgð á skuldbindingum annarar.
Á þeim tíma, er lög þessi öðlast gildi, skal fara fram uppgerð á sjóði
Slysatryggingar rikisins, hann afhendast Alþýðutrvggingunni og tekur tryggingarstjórnin við stjórn og rekstri Slysatryggingar ríkisins frá sama tíma.
9. gr.
Aðalskrifstofa Alþýðutryggingarinnar er í Reykjavik, en úti um land
hefir hún skrifstofur og umboðsmenn, svo víða og á þeim stöðum sem þörf
krefur.
10- gr.

Atvinnumálaráðherra hefir yfirstjórn þeirra mála, er heyra undir lög
þessi og Alþýðutrygginguna varða. Hann setur reglugerðir samkvæmt þeim og
úrskurðar ágreining, er rísa kann út af ákvæðum laganna og reglugerða eða
framkvæmd þeirra og eigi er útkljáður af tryggingarstjórn eða gerðardómi eða
skotið til dómstólanna.
11. gr.
Stjórn Alþýðutrygginganna, sem í lögum þessum nefnist tryggingarstjórnin, skipa 7 menn. Skulu 2 þeirra tilnefndir af Alþýðusambandi Islands,
2 kosnir af vinnukaupendum og 2 af meðlimum frjálsu tryggingarinnar, eftir
reglum, er atvinnumálaráðherra setur. Sjöunda manninn skipar atvinnumálaráðherra, og er hann formaður tryggingarstjórnarinnar. Kosning og skipun í
tryggingarstjórn gildir til þriggja ára. Ríkissjóður greiðir laun tryggingarstjórnar, en atvinnumálaráðherra ákveður þau.
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12. gr.
Um þau mál, er varða hina lögboðnu skyldutryggingu sérstákléga, hafa
þeir 2 stjórnarmeðlimir, sem kosnir eru af meðlimum frjálSu tryggingarínnár,
eigi atkvæðisrétt. Eigi heldur hafa hinir 4 stjórnarmeðlimir, sem tilneftídir efu
af Alþýðusambandi Islands og kosnir af vittnukáupeffdum, atkvæðisrétt tim
mál, er varða frjálsu trygginguna sérstaklega.
13. gr.
Tryggingarstjórnití skal skipuleggjá tryggingárnar og stjórna rekstri
þeirra samkvæmt lögum þessum og reglugerðum, er settar verða samkvæmt
þeim. Hún skal hafa nákvæmt eftirlit með því, að ákvæðum laga þessara sé
fylgt i öllum greinum, safna ýtarlegum skýrslum óg færa bækur tim öll þau
atriði, sem máli skipta við ákvörðun iðgjalda ög anttars þéss, eí áð Starfsemi
trygginganna lýtur. Hún ræður forstjóra Alþýðutryggingarinnar, einn eða
fleiri, ákveður laun þeirra og setur þéim erindisbréf. Ef hentugt þykir, getur
hún ákveðið að ráða sérstakátt forstjóra fyrir hvérjá deiíd. Hútt Skál ennfremur
ráðá fasta tryggingarlækna, umbóðsmenn og aðra fastá stárfsmenn og afcveðá
kátip þeirra, semja við aðra lækna og ljósmæður, eftir þvi sem þörf krefuí,
um lækna- og ljósmóðurtaxta og við lyfjabúðir um sérstakt lyfjaverð fyrir
tryggingarmeðlimi. Hún kveður á um upphæð dagpeninga, örorkulifeyris, éllilauna, slysabóta, styrki til atvinnubóta og rétt hinna tryggðu til styrks eða sjúkráhjálpar og hefir alla yfirstjórn á fjárreiðum Alþýðutryggingarinnaf.
Heámilt er tryggingarstjórninni að fela forstjórá og umbóðsmönnum,
auk venjulegra afgreiðslu- og skrifstofustarfa, þáð áf framattgreittdum störfum, sem hentugt þvkir að fela þeim á hverjum stað og tíma.
14. gr.
hverri sveit og kaupstað skal vera þriggja manna néfttd tii þess að
fylgjast með starfsemi Alþýðutryggingarinnár ög gera tillögúr Um tilhögun
hennar hver i sínu umdæmi. Nefndir þessar nefnast tryggingarnefndir.
Af nefndarmönnum skulu tveir kösnir með hlutfallskosningu af sveitareða bæjarstjórn, en þann þriðja tilnefna stjórnir verkalýðsfélagá inilan Alþýðusambands íslands, þar sem þau eru, en stjórn Alþýðusámbandsitís þár,
sem slík verkalýðsfélög eru ekki.
Kostnaður við störf tryggingarnefnda greiðist af bæjar- ög ávéltafsjóðum.
í

15. gr.
Sérhver sá, sem telur sig eiga rétt á að vera skyldutryggðan samkvæmt
1. gr. þessara laga, skal ár hvert fyrir 1. febrúár hafa gert trvggirtgarnefnti grein fyrir lieimili, aldri, hjúskaparstétt, atvittnti, framfærsluþuögá,
eignum og tekjuni á síðástliðnu ári, hve mikið af tekjunum er endurgjald fýrir
vinnu í annara þjónustu, hvort hann er ráðinn til ársvistar eða stundár lattsávirmu og hver eða hverjir eru vinnukaupendur hans. Ef trýggingarnefnd, seitt
prófar sannleiksgildi þessara upplýsinga, telur haffn véra tryggingarskyltiátt
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samkvæmt 1. gr., lætur hún honum í té bók, í formi, sem tryggingarstjórnin
ákveður og gildir fvrir eitt ár í senn sem skirteini fyrir réttindum hans gagnvart Alþýðutryggingunni.
Kærur út af úrskurði tryggingarnefndar sendast tryggingarstjórninni eða
umboðsmönnum hennar. Þó skal hlutaðeigandi tryggingarnefnd, áður en tryggingarstjórnin kveður upp úrskurð sinn, gefið tækifæri til þess að láta uppi álit
sitt í málinu.
Tryggingarnefndir skulu færa skrá yfir alla tryggingarskylda menn og
konur, sem fengið hafa skírteini i umdæmi þeirra. Skulu skrár þessar gerðar
i þvi formi, sem tryggingarstjórnin ákveður, og greina allar þær upplýsingar,
sem taldar eru í 1. málsgr. þessarar greinar. Afrit af skrám þessum skulu tryggingarnefndir senda tryggingarstjórninni fyrir 1. marz ár hvert. Tryggingarstjórnin getur ákveðið, að hinir tryggingarskyldu færi áður nefndar upplýsingar inn á skirteini sín, og að tryggingarnefnd annist um, að þau skirteini, sem
voru i gildi á næstliðnu ári á undan, verði send tryggingarstjórninni. Ef hentugt
þykir, getur tryggingarstjórnin ennfremur ákveðið, að vinnukaupendur skuli
inna af hendi gjöld sin til Alþýðutryggingarinnar með því að kaupa og líma inn
i áður nefnd skírteini tryggingarmerki, sem tryggingarstjórnin gefur út i þeim
tilgangi.
16. gr.
Tryggingarnefndirnar skulu hver i sínu umdæmi vera tryggingarstjórn
og umboðsmönnum hennar til aðstoðar við öflun upplýsinga um þau atriði,
sem máli skipta, þegar ákveða skal rétt þeirra, er sækja um sjúkrahjálp, örorkulífevri, ellilaun, slysabætur, atvinnu eða atvinnuleysisstyrk.
III. KAFLI.

Um sjúkrahjálp.
17. gr.
Alþýðutryggingunni er skylt að láta í té þeim, er skyldutryggðir eru og
hlotið hafa tryggingarskírteini, þá hjálp í veikindum, sem hér er talin:
1. Ókeypis læknishjálp hjá tryggingarlæknum eða öðrum læknum, er tryggingarstjórnin semur við.
2. Ókeypis lyf og umbúðir samkvæmt fyrirsögn tryggingarlæknis, að fullu á
sjúkrahúsi og að % hlutum utan sjúkrahúss. Þegar sérstakar ástæður eru
fyrir hendi, t. d. þörf fyrir óvenjulega dýr lyf, er tryggingarstjórninni heimilt að láta Alþýðutrygginguna greiða lyfin að fullu, þótt sjúklingurinn sé
eigi á sjúkrahúsi.
3. Ókeypis nudd, böð, ljóslækningar og aðrar sérlæknisaðgerðir, sem tryggingarlæknir telur nauðsynlegar, eftir reglum, sem tryggingarstjórnin setur.
4. Ef veikindin hafa i för með sér, að hinn tryggði verður óvinnufær, greiðir
Alþýðutryggingin honum dagpeninga. Upphæð dagpeninga skal vera 5 kr.
á dag, auk einnar krónu á dag, ef tala skvlduliðs að framfæranda meðtöldAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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um fer fram úr þremur, fvrir hvern fjölskvldumeðlim, sem umfram er. Þó
mega dagpeningar eigi fara fram úr
af venjulegu dagkaupi hins tryggða
við þá atvinnu, er telst aðalatvinna hans. og eigi skerðast svo, að þeir verði
lægri en 2 kr. á dag.
Óvinnufær telst sá, sem samkvæmt vottorði íryggingarlæknis getur
eigi unnið, eða á á hættu, að sjúkdómurinn versni. ef hann heldur áfram
að vinna.
5. Ókeypis ljósmóðurhjálp og læknishjálp, ef nauðsvn krefur, við harnsfæðingu. Ennfremur sængurkonupeninga i allt að 2 vikur fvrir og 6 vikur
eftir barnshurð, að upphæð jafna dagpeningum.
6. Stvrk upp í útfararkostnað, allt að 200 kr., eftir nánari ákvörðun trvggingarstjórnar.
18. gr.
Eig'inkonur eða eiginmenn tryggingarskyldra meðlima og börn þeirra og
fósturhörn innan 15 ára aldurs fá hjálp í veikindum samkvæmt eftirfarandi
reglum, ef þessar persónur, sem í lögum þessum nefnast skvldulið hins tryggða,
eru á framfæri hans:
1. Alþýðutrvggingin skal veita skvlduliði meðlimanna ókeypis læknishjálp,
lyf og læknisaðgerðir samkvæmt sömu regluni og í 17. gr. 1., 2. og 3. tölul.
segir.
2. Stvrk upp í útfararkostnað, 100 kr. við fráfall eiginkonu eða eiginmanns og
50 kr. við fráfall harns.
3. Sængurkonupeninga, 50 kr. við barnsfæðingu og ókeypis ljósmóðurhjálp
og læknishjálp, ef nauðsyn krefur.
Ógift kona, sem býr samvistum með ókvæntum manni, hefir sama
rétt til sjúkrahjálpar og eiginkona, ef hún hefir fætt honum barn eða þau
verið samvistum samflevtt í 18 mánuði.
19. gr.
Ef lækning getur eigi farið fram, að dómi trvggingariæknis, á heimili
hins tryggða, skal Alþýðutryggingin sjá sjúklingnum fyrir ókeypis dvöl, læknishjálp og aðhjúkrun á sjúkrahúsi, hressingarhæli eða fæðingarstofnun. Dagpeningar og sængurkonupeningar greiðast eigi á meðan hinn tryggði dvelur á
sjúkrahúsi, hæli eða fæðingarstofnun, nema liann hafi fyrir skylduliði að sjá.
Þegar svo stendur á, greiðir Alþýðutrvggingin fjölskyldupeninga, að upphæð
jafna liálfum dagpeningum, ef fjölskyldumeðlimir eru færri en tveir; ef þeir
eru tveir eða þrir, nema fjölskvldupeningar 3/i af dagpeningum, og fullum, ef
fleiri eru.
20. gr.
Alþýðutrvggingin greiðir ferðakostnað læknis, ef sjúklingur er eigi fær
um að koma á þann stað, þar sem tryggingarlæknir tekur á móti sjúklingum.
Ferðakostnaður meðlima og skvlduliðs þeirra til læknis eða á sjúkraliús greiðist af Alþýðutrvggingunni, ef hinn trvggði sjálfur eða húsbóndi hans gat éigi
veitt sjúklingnum fararbeina.
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21. gr.
Til læknishjálpar telst útdráttur tanna og tannfyllingar, eftir nánari
reglum, er tryggingarstjórn setur.
22. gr.
Ef sjúklingurinn er óvinnufær skernur en 3 daga, greiðast engir dagpeningar, en ef hann er óvinnufær 4 daga eða lengur, greiðast dagpeningar
einnig fyrir 3 fyrstu dagana, reiknað frá þeim degi, sem læknis var leitað,
nema gild rök séu færð fvrir þvi, að hann hafi vérið óvinnufær fyrir þann
tima.
Dagpeningar, lyf og meðlagskostnaður á sjúkrahúsi greiðist fyrir tryggingarskylda meðlimi í allt að 36 vikur fvrir sama sjúkdóm, sbr. þó 23. gr., þó
ekki yfir 26 vikur á samfleyttum 12 mánuðum.
Fyrir skyldulið meðlima greiðist lvf, læknishjálp og sjúkrahúsvist í allt
að 26 vikur fyrir sama sjúkdóm.
Meðlagskostnaður á fæðingarstofnun greiðist i allt að 8 vikur fyrir
tryggðar konur og konur hinna tryggðu. Dagpeningar greiðast ekki, ef hinn
tryggði heldur fullu kaupi meðan hann er óvinnufær. Haldi hinn tryggði hluta
af kaupi sínu, má greiða honum dagpeninga eða liluta af þeim, eftir reglum,
sem tryggingarstjómin setur, þó þannig, að kaup og dagpeningar fari aldrei
fram úr venjulegum daglaunum í starfsgrein hins tryggða.
23. gr.
Nú hefir skvldutryggður meðlimur fengið alla þá sjúkrahjálp, sem hann
á kröfu á samkvæmt 22. gr., og fær hann þá eigi framar hjálp frá sjúkratryggingardeild Alþýðutryggingarinnar, ef hann er lengur veikur eða veikist á ný
af sama sjúkdómi innan 18 mánaða. Ef hinn skyldutryggði er enn óvinnufær,
þegar réttur til sjúkrahjálpar fellur niður skv. 22. gr., og sjúkdómurinn heyrir
ekki undir sérstök lög eða heilbrigðisráðstafanir af hálfu ríkisins, á hann rétt
á að fá örorkulifevri samkvæmt 27. gr. þar til hann verður vinnufær á ný.
24. gr.
Heimilt er tryggingarstjórninni að láta lækna skoða meðlim og skyldulið hans við upptöku og síðar, til þess að ganga úr skugga um, hvort hann er
haldinn af varanlegum sjúkdómi eða öðram sjúkdómi, sem eigi veitir rétt til
sjúkrahjálpar frá sjúkratrvggingardeild Alþýðutryggingarinnar. Nú veikist
tryggingarskyldur meðlimur eða skyldulið hans af sjúkdómi, sem rikissjóði
samkvæmt sérstökum lögum ber að kosta lækningu á, og greiðir Alþýðutryggingin þá eigi þann kostnað. Hafi Alþýðutrvggingin greitt kostnað vegna slíkra
sjúkdóma, endurgreiði ríkissjóður upphæðina.
25. gr.
Nú þarfnast tryggingarskyldur maður eða kona eða einhver af skylduliði
hans læknis- eða ljósmóðurhjálpar, og skal hann þá sýna tryggingarlækni eða
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ljósmóður, sem Alþýðutryggingin hefir samið við, skírteini fvrir þvi, að hann
hafi rétt til sjúkrahjálpar frá Alþýðutrvggingunni.
Tryggingarskyldur maður eða kona, sem gerir kröfu til þess að fá greidda
dagpeninga frá Alþýðutrvggingunni, skal ásamt umsókn sinni senda til tryggingarnefndar skýrslu um tekjur sínar af vinnu og framfærsluskvldu í bvrjun
sjúkdómsins og ennfremur um það, hvort hann heldur kaupi sínu eða hefir
aðrar tekjur á meðan sjúkdómurinn varir. Vmsókninni skal ennfremur fylgja
vottorð frá tryggingarlækni um, að hann sé óvinnufær. Eftir að tryggingarnefnd
hefir litið eftir, að skýrslan hafi að gevma þær upplýsingar, sem krafizt er, og
prófað sannleiksgildi þeirra, skal hún senda umsóknina ásamt skýrslu umsækjanda og vottorði tryggingarlæknis til trvggingarstjórnarinnar eða umboðsmanns hennar.
Tryggingarlæknar halda bók um alla tryggingarskylda menn og konur,
er til þeirra leita, i því formi, er trvggingarstjórnin ákveður. Ennfremur ber
þeim eins fljótt og við verður komið að senda tryggingarstjórn eða umboðsmanni hennar þær tilkynningar, sem tryggingarstjórn telur nauðsynlegar, um
hvern einstakan sjúkling, sem fær læknishjálp. Sama gildir um ljósmæður.
IV. KAFLI.
Um slysabætur.
26. gr.
L’m slysabætur fer eftir lögum nr. 72, 8. sept. 1931.
Atvinnumálaráðherra er heimilt að ákveða, að iðgjöld til slysatryggingarinnar verði innheimt ásamt gjöldum til Alþýðutrvggingarinnar.
V. KAFLI.
Um örorkulífeyri og ellilaun.
.

27. gr.

Útborgun örorkulífevris bvrjar þegar hinn tryggingarskyldi verður að
staðaldri óvinnufær, og útborgun ellilauna þegar hann verður fullra 65 ára
að aldri.
En varanlega óvinnufær telst sá vera samkvæmt þessum lögum, sem
ekki er lengur fær um, við störf, er samsvara líkamskröftum hans og verkkunnáttu og sanngjarnt er að ætlast til af honum, með hliðsjón af uppeldi hans
og undanfarandi starfa, að vinna sér inn lielming þess, er andlega og likamlega
heilbrigðir menn eru vanir að vinna sér inn í því sama héraði.
Þeir skyldutryggðir, sem ekki eiga lengur rétt á að fá greidda dagpeninga frá sjúkratrvggingardeild Alþýðutryggingarinnar, eiga rétt á, ef þeir eru
enn óvinnufærir á þeim tima, sem greiðsla dagpeninga fellur niður, að fá úthorgaðan örorkulifevri' á meðan þeir eru óvinnufærir. Þó er Alþýðutrygging-
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unni eigi skylt að greiða örorkulifeyri til þeirra, sem samkvæmt sérstökum lögum eiga rétt á styrk, aðhjúkrun eða ókeypis vist á berklahælum eða öðrum
stofnunum á kostnað rikisins.
Rétturinn til þess að njóta örorkulífeyris og ellilauna er ennfremur bundinn því skilyrði, að umsækjandi sé tryggingarskyldur á þeim tíma, er hann
verður öryrki eða nær að verða fullra 65 ára.
28. gr.
Arlegur örorkulifeyrir og ellilaun nema þeim upphæðum, er hér segir,
með frádrætti vegna annara tekna samkvæmt 32. gr.:
1. Til hjóna, sem bæði eru tryggingarskyld og bæði fullnægja skilyrðunum
samkvæmt 27. gr., greiðist 1350 kr. í Reykjavík, í öðrum kaupstöðum 1125
kr. og annarsstaðar á landinu 900 kr. Sama gildir um ókvæntan mann,
sem býr með ógiftri konu, ef hún hefir fætt honum barn eða þau búið samvistum lengur en 18 mánuði.
2. Til einhleypinga, manns eða konu, og lijóna, ef aðeins annað þeirra fullnægir skilyrðunum til þess að njóta örorkulifeyris eða ellilauna, greiðist í
Reykjavik 900 kr., i öðrum kaupstöðum 750 kr. og annarsstaðar á landinu
600 kr.
29. gr.

Um greiðslu örorkulifevris og ellilauna til hjóna, þegar maðurinn er tryggingarskyldur en konan eigi, gilda eftirfarandi reglur:
1. Ef maðurinn er öryrki eða fullra 65 ára og konan sömuleiðis er annaðhvort
öryrki eða 65 ára að aldri, greiðist sú upphæð, sem gildir fyrir hjón. sem bæði
fullnægja skilyrðunum.
2. Ef maðurinn er öryrki eða 65 ára, en konan eigi hefir náð þeim aldri né heldur
er örvrki, greiðist sama upphæð og sú, er gildir fyrir einhleypan mann eða
konu, þar til konan verður öryrki eða nær 65 ára aldri, en eftir það greiðist
sú upphæð, sem gildir fyrir hjón.
3. Ef maðurinn er vinnufær, greiðist eigi örorkuhfeyrir eða ellilaun, þótt konan
sé öryrki eða hafi náð 65 ára aldri, en sé svo, greiðist sú upphæð, sem gildir
fyrir hjón frá þeim tíma, að maðurinn verður öryrki eða nær 65 ára aldri.
Tilsvarandi reglur gilda um lífeyri hjóna, þegar konan er trvggingarskyld,
en maðurinn eigi.
30. gr.
Ekkja eftir tryggingarskyldan mann á rétt á örorkulifeyri frá dánardægri
mannsins, ef hún á þeim tíma er öryrki, en annars, hafi hún eigi áður gift sig á
nv, frá þehn tíma, er hún verður óvinnufær. Rétt til ellilauna á hún, ef liún eigi
giftir sig á ný, þegar hún verður 65 ára.
Tilsvarandi regla gildir um rétt ekkjumanns eftir tryggingarskylda konu
til örorkulifeyris og ellilauna.
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31. gr.
Ef örorkan hefir í för með sér, að öryrkinn þarfnast stöðugrar umönnunar
annara, þannig, að hann getur ekki haft ofan af fvrir sér að neinu verulegu leyti,
greiðir Alþýðutryggingin honum til viðbótar við örorkulífeyrinn þær upphæðir,
sem hér greinir: í Reykjavik 360 kr., í öðrum kaupstöðum 300 kr. og annarsstaðar
á landinu 240 kr. Þegar slikur öryrki öðlast rétt til ellilauna, fær hann framvegis
þessa uppbót.
Sömu upphæðir greiðast til viðbótar við ellilaun þeirra, sem náð hafa 75
ára aldri.
Ef hjón, sem búa saman, hvort um sig hafa rétt til þess að fá útborgaða
uppbót, fellur niður greiðsla á % af uppbót hvors þeirra.
Hvíli framfærsluskylda barns innan 15 ára á þeim, er nýtur örorkulifeyris eða ellilauna, greiðir Alþýðutryggingin vegna fyrsta barns, i Reykjavík
360 kr., í öðrum kaupstöðum 300 kr. og annarsstaðar á landinu 240 kr. Ef á
lionum hvíhr full framfærsluskvlda fleiri harna innan 15 ára aldurs, greiðist i
Reykjavik 240 kr., í öðrum kaupstöðum 200 kr. og annarsstaðar á landinu 160
kr. uppbót fyrir livert barn, sem umfram er eitt. Þó geta barnauppbætur samanlagðar eigi farið fram úr 1080 kr. i Revkjavik, 900 kr. í öðrum kaupstöðum og
720 kr. annarsstaðar á landinu.
32. gr.
Rétturinn til þess að fá útborgaðar þær upphæðir i árlegan örorkulífeyri
og ellilaun, sem taldar eru i 28. gr., er bundinn því skilyrði, að aðrar árlegar
tekjur þess, er í hlut á, reiknaðar samkvæmt reglunum i 3. málsgr., fari eigi
fram úr % af hinum föstu upphæðum samkvæmt 28. gr.
Ef tekjurnar eru meiri, skal draga frá lífeyrinum samkvæmt 28. gr. og
uppbótunum samkvæmt 31. gr., ef nokkrar eru, 60% af þeirri upphæð, sem árstekjurnar eru umfram þriðjung liinna föstu upphæða samkvæmt 28. gr.
Tekjurnar, sem koma til greina, eru reiknaðar samkvæmt eftirfarandi
reglum.
1. Til ársteknanna telst allt það, er hlutaðeigandi á siðastliðnu almanaksári
hefir unnið sér inn, sbr. þó 3. tölulið, fastur styrkur frá einstökum mönnum eða opinberum sjóðum, að undanskildum örorkulífeyri og ellilaunum
frá Alþýðutryggingunni, eftirlaun og tekjur af eignum, hæði fasteignum
og lausafé. Hafi hlutaðeigandi skvndilega misst möguleikann til þess að
vinna sér inn það, sem hann áður hafði upp úr vinnu sinni, skal eigi við
fyrstu ákvörðun tekið tillit til þess, er hann vann sér inn á síðastliðnu almanaksári. Tekjur af vinnu skulu þá metnar eftir því, sem sanngjarnt er að
áætla, að hlutaðeigandi sé fær um að vinna sér inn á þeim stað.
2. Ef hlutaðeigandi á fasteign eða aðrar eignir, skal leggja 5% af samanlögðum eignum hans við árstekjurnar.
3. Af því, sem öryrkjar vinna sér inn sjálfir, skal eigi við ákvörðun ársteknanna tekið tillit til upphæðar, sem nemur allt að 30% af hinum föstu upphæðum samkvæmt 28. gr.
4- Ef aðeins annað af hjónum, sem búa saman, á rétt á að fá úthorgaðan ör-
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örkulifeyri eða elblaun, reikuast árstekjurnar vera lielmingur af árstekjum
beggja; sömuleiðis reiknast viðbótin samkv. 2. tölulið af helming af samanlögðum eignum beggja, þó þannig, að lífeyririnn má eigi fara fram úr þeirri
upphæð, sem Alþýðutryggingunni bæri að greiða, ef bæði lijónin fullnægðu
skilyrðunum til þess að njóta örorkulífeyris eða elblauna.
5. Eftir að árstekjurnar hafa verið ákveðnar samkv. þessum reglum, er uppliæð þeirra gerð deilanleg ineð 10, þannig að upphæð, er nemur 5 kr. eða
meiru, er hækkuð upp í 10 kr., en minni upphæðum sleppt, og gildir sú upphæð, sem þá kemur fram, þegar ákveða skal örorkulifeyri eða ellilaun samkvæmt 1. og 2. málsgrein.
33. gr.
Umsóknir um örorkulifeyri og ellilaun sendist til tryggíngarnefndar, þar
sem umsækjandi er búsettur. Umsókninni skal fylgja skýrsla, undirrituð af umsækjanda og í því formi, sem tryggingarstjórnin ákveður, með upplýsingum
um öll þau atriði, er skipta máli þegar ákveða skal rétt umsækjanda til örorkulífeyris eða elblauna. Auk þess skulu 2 menn, nákunnugir liöguin umsækjanda,
undirskrifa vfirlýsingu um, að upplýsingar þær, er skýrslan hefir að geyma,
séu sannleikanum samkvæmar. Umsókninni skal ennfremur fylgja, auk skirnarvottorðs, vottorð frá tryggingarlækni um heilbrigðisástand umsækjandans.
Tryggingarnefnd skal á hverjum fundi taka til umræðu allar umsóknir,
sem henni hafa borizt, og ber henni að líta eftir, að skýrslurnar hafi að geyma
þær upplýsingar, sem krafizt er, prófa sannleiksgildi þeirra og leiðrétta, ef rangar
eru, og að því búnu senda umsóknirnar til tryggingarstjórnarinnar eða umboðsmanna hennar.
Tryggingarstjórn sker úr því, hvort umsækjandi á rétt á örorkulífeyri eða
elblaunum og ákveður upphæð lífeyrisins.
34. gr.
Tryggingarstjórninni er lieimilt að gera ráðstafanir til þess að koma i veg
fvrir, að tryggingarskyldir menn og konur, eiginmenn þeirra og eiginkonur verði
öryrkjar, með þvi að láta þá læra störf við þeirra liæfi, veita þeim viðeigandi
læknishjálp eða sérlæknishjálp, æfa þá við notkun umbúða, gerfilima, gleraugna,
sjúkravagna og annara tækja, ef fyrirsjáanlegt er, að vanræksla á þessu hafi í
för með sér verulega rýrnun á starfsgetu hins tryggingarskylda í nánustu framtið. Sama gildir um þá, sem þegar eru orðnir öryrkjar, ef likur eru til, að slíkar
ráðstafanir muni geta veitt þeim aftur starfsgetu þeirra eða bætt liana að verulegum mun. Neiti hinn tryggingarskyldi, eða sá, er nýtur örorkubfeyris, að undirgangast slíkar ráðstafanir af hálfu tryggingarstjórnar, getur hún ákveðið, að
liann hafi með neitun sinni fyrirgert að nokkru eða öllu leyti réttinum til örorkulífeyris. Þó skal hún jafnan, áður en slík ákvörðun er tekin, senda í áhyrgðarbréfi þeim, er lilut á að máb, tilkynningu um það, livaða álirif neitun lians
getur liaft. Enginn er þó skyldur að láta gera á sér uppskurð, sem getur haft í
för með sér hættu á lifi eða limum.
Tryggingarstjórnin getur ennfremur ákveðið, þegar svo stendur á sem í
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1. málsgr. segir, að veita skyldutryggðum og þeim, er njóta örorkulifeyris eða
ellilauna, hjálp til þess að byrja sjálfstæða atvinnu, með þvi að styrkja þá til
náms, bóklegs eða verklegs, til þess að kaupa vinnuvélar og veita þeim aðstoð
til þess að afla sér vinnu.
Allur kostnaður af ráðstöfunum þessum greiðist af örorkutryggingunni.
Sjúkratryggingardeild Alþýðutryggingarinnar ber kostnað við læknishjálp og lyf
að % til þeirra, er njóta örorkulífeyris og ellilauna, og skylduliðs þeirra, ef eigi
er að ræða um ráðstafanir af hálfu tryggingarstjórnar til þess að hindra, að
þeir verði öryrkjar eða til þess að auka starfsgetu þeirra, sem þegar eru orðnir
öryrkjar.
VI. KAFLI.
Um atvinnutryggingar og atvinnuleysisstyrki.
35. gr.
Allir þeir meðlimir stéttafélaga Alþýðusambands fslands, er samkvæmt
1. gr. eru tryggingarskyldir, eiga rétt á að fá vinnu, er Alþýðutryggingin veitir
styrk til, þegar atvinnuleysi ber að höndum, eða að öðrum kosti atvinnuleysisstyrk frá Alþýðutryggingunni samkvæmt nánari ákvæðum þessara laga.
Rétturinn er þó bundinn því skilyrði, að hlutaðeigandi hafi verið meðlimur í stéttarfélagi innan Alþýðusambands tslands í minnst 26 vikurnar næstu
á undan atvinnumissi.
36. gr.
í hverju bæjar- og sveitarfélagi, þar sem er verkalýðsfélag innan Alþýðusambands fslands, skal vera þriggja manna atvinnunefnd. Af nefndarmönnum
skipar hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélag einn, Alþýðusamband fslands einn
og Alþýðutrvggingin einn. Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist af hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélagi. Störf atvinnunefndar má, ef hentugt þykir, fela
tryggingarnefnd. Til þess þarf þó samþykki tryggingarsljórnar.
Hlutverk atvinnunefndar er að vísa atvinnulausuin mönnum og konum
endurgjaldslaust á allskonar vinnu, aðstoða tryggingarstjórn við söfnun athugana um atvinnumálefni og gera tillögur út af umsóknum um styrk til atvinnuhóta.
Nú er fyrirsjáanlegt, að atvinnuleysi muni verða i náinni framtíð, ef eigi
eru gerðar ráðstafanir af hálfu bæjar- eða sveitarfélags til atvinnubóta, og skal
atvinnunefnd þá safna gögnum um málið. Nú sækir bæjar- eða sveitarstjórn um
styrk frá Alþýðutryggingunni til atvinnubóta, og skal þá jafnan láta umsögn atvinnunefndar fylgja umsókninni.
37. gr.
Við ákvörðun þess hundraðshluta verkalauna, er vinnukaupendum er
skylt að greiða til Alþýðutryggingarinnar samkvæmt 43. gr., skal tekið tillit til
væntanlegra útgjalda Alþýðutryggingarinnar vegna greiðslu á atvinnuleysisstyrk
á næsta ári. Af samanlögðum tekjum Alþýðutryggingarinnar fær atvinnutryggingarsjóður til fullra umráða hlutfallslega við áætlun.
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38. gr.
Heimilt er tryggingarstjórn að veita úr atvinnutrvggingarsjóði styrk til
bæjar- og sveitarfélaga, er láta vinna að verklegum framkvæmdum til atvinnubóta, ef sýnt þykir, að með því fáist tilsvarandi léttir útgjalda til atvinnuleysisstyrks.
Styrkur til atvinnubóta er bundinn eftirfarandi skilyrðum:
1. Að hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélag leggi fram eigi minna en % kostnaðar við framkvæmdir þær, sem styrktar eru sem atvinnubótavinna.
2. Að þeir, sem eiga rétt á að fá vinnu samkvæmt 35. gr., fyrir tilstuðlun Alþýðutryggingarinnar, hafi forgangsrétt til vinnunnar.
3. Að kaupgjald og vinnutími sé í samræmi við taxta, viðurkenndan af verkalýðsfélagi á þeim stað, sem unnið er.
4. Að vinnunni sé úthlutað i samráði við stjórnir verkalýðsfélaga á staðnum.
Nú hefir tryggingarnefnd ákveðið að leggja fram styrk til atvinnubóta
bæjar- eða sveitarfélags, og skal þá rikissjóður ábvrgjast lán til hlutaðeigandi
bæjar- eða sveitarfélags, að upphæð allt að helmingi þeirrar upphæðar, er því
ber að leggja fram á móti atvinnubótastyrknum, enda sé lilutaðeiganda þörf
slikrar lántöku.
39. gr.
Til þeirra, er samkvæmt 35. gr. eiga rétt á atvinnuleysisstyrk, greiðast
dagpeningar, er nema 5 kr. á dag auk einnar krónu fyrir hvern þann, er sá, er
nýtur dagpeninga, hefir á sínu framfæri umfram tvo, að honum sjálfum undanskildum. Dagpeningar mega þó eigi fara fram úr 3/i af venjulegum verkalaunum
i starfsgrein hins tryggða.
Greiðsla dagpeninga byrjar eftir að hlutaðeigandi hefir verið atvinnulaus
í 2 vikur, eða ef hann hefir liaft skerta vinnu vfir lengra timabil, þegar tapaður
vinnutimi nemur sem svarar tveim vikum, þó þannig, að vikulegt vinnutap, er
nemur minna en 1% vinnudegi, telst eigi með töpuðum vinnutíma, heldur einungis það, sem umfram er 1% vinnudag á viku.
Ef sá, er nýtur styrks í atvinnuleysi, hefir tekjur af lausavinnu, koma þær
tekjur að % hlutum til frádráttar þegar dagpeningar eru útborgaðir.
Atvinnutryggingarsjóður á kröfu á endurgreiðslu frá bæjar- og sveitarfélögum á upphæð, er nemur 20% af atvinnuleysisstyrkjum, greiddum atvinnulausum mönnum innan takmarka þeirra.
40. gr.
Atvinnuleysisstyrkur greiðist ekki:
1. Ef atvinnuleysið stafar af sjúkdómi eða örorku, greiðist eigi atvinnulevsisstyrkur á meðan sjúkdómurinn eða örorkan varir.
2. Til þeirra, er vfirgefa vinnu, sem þeir hafa haft, án þess að gild ástæða sé
til þess.
3. Til þeirra, er koma sér hjá að vinna þá vinnu, er atvinnunefnd vísar á, þó
því aðeins, að eigi hvíli verkbann eða verkfall á vinnunni, enda sé kaupgjald og vinnutimi eigi undir taxta, viðurkenndum af verkalýðsfélagi á
þeim stað, er hlutaðeigandi er búsettur.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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4. Til þeirra, er hafa vinnu sem svarar % af venjulegum vinnutíma.
5. A meðan verkfall eða vinnubann af hálfu verkamanna stendur yfir, til
verkafólks, sem riðið er við það.
41. gr.
Umsóknir um atvinnuleysisstvrk sendast ásamt skilríkjum fyrir rétti
umsækjanda til atvinnunefndar, er rannsakar, hvort umsækjandi á rétt á atvinnulevsisstyrk samkvæmt þessum lögum, og sendir umsóknina því næst ásamt fvlgiskjölum og eigin umsögn til trvggingarstjórnar eða umboðsmanns
hennar.
VII. KAFLI.
l 'm tekjur tryggingarinnar.
42. gr.
Allan kostnað við sjúkrahjálp, örorkulífeyri og ellilaun til tryggingarskyldra, við atvinnulevsisstvrki skv. 37. gr., svo og önnur útgjöld, sem hvíla á
Alþýðutryggingunni samkvæmt þessum lögum vegna hinna trvggingarskyldu,
bera vinnukaupendur, ríkið, sveitir og ba'jarfélög í sameiningu, þannig að vinnukaupendur bera % kostnaðarins, ríkið V, og sveitir og hæjarfélög h5, er skiptist
samkvæmt ákvæðum 45. gr. Þó fer um kostnað vegna slysatrvggingarinnar
samkv. ákvæðum laga nr. 72, 8. sept. 1931.
43. gr.
Yinnukaupendur greiða til Alþýðutryggingarinnar fastákveðinn hundraðslduta af verkalaunum allra, er vinna í þeirra þjónustu, og mega þeir eigi
við útborgun verkalauna draga upphæðina eða lduta af henni frá verkalaunum
fólks, er hjá þeim vinnur, eða færa hana verkafólki sínu til útgjalda.
Atvinnumálaráðherra ákveður ár hvert, eftir tillögum frá tryggingarstjórn, hve mikinn liundraðshluta af verkalaunum vinnukaupendur skuli
greiða á næsta almanaksári. Hinn fasta hundraðshluta verkalauna skal ákveða
þannig, að væntanleg tillög vinnukaupenda til Alþýðutryggingarinnar á næsta
almanaksári vegna trvggingarskyldra, er vinna í þjónustu þeirra, ásamt tillögum ríkissjóðs, sveita og bæjarfélaga, nægi fyrir væntanlegum útgjöldum á
næsta almanaksári, er á Alþýðutryggingunni hvíla samkvæmt þessum lögum
gagnvart hinum tryggingarskyldu, og gefi jafnframt tilefni til myndunar hæfilegs öryggissjóðs til þess að mæta sveiflum, er verða kunna i útgjöldunum umfram áætluð meðalútgjöld.
44. gr.
Tryggingarstjórnin gerir á ári hverju áætlun um meðalútgjöld þeirra
þriggja deilda Alþýðutryggingarinnar, er annast hina lögboðnu sjúkratrvggingu,
elli- og örorkutryggingu og atvinnuleysistryggingu, og skiptast samanlagðar árs-
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tekjur Alþýðutryggingarinnar á milli deildanna í sama hlutfalli og er á milli
áætlaðra meðalútgjalda þeírra á næsta almanaksári.
Nú hrökkva eigi tekjur eða sjóður einhverrar deildar Alþýðutryggingarinnar fyrir útgjöldunum, og greiðir ríkissjóður þá til bráðabirgða það, sem til
vantar, en hlutaðeigandi deild Alþýðutryggingarinnar endurgreiðir það, sem
ríkissjóður leggur fram, svo fljótt sem við verður komið.
45. gr.
Tillag ríkissjóðs til Alþýðutryggingarinnar greiðist mánaðarlega fvrirfram samkvæmt áætlun, byggðri á reynslu undanfarandi ára eða öðrum þekktum staðreyndum. Tillög sveita og bæja til Alþýðutryggingarinnar greiðist til
bráðabirgða mánaðarlega fvrirfram af rikissjóði, er innheimtir upphæðina hjá
hinum einstöku sveitum og bæjum og annast skiptingu upphæðarinnar á milli
þeirra samkvæmt eftirfarandi reglum:
Þriðjungur upphæðarinnar skiptist í hlutfalli við fólkstölu hinna einstöku
sveita og bæja samkvæmt síðasta aðalmanntali, þriðjungur í hlutfalli við skattskyldar tekjur í hinum einstöku sveitum og bæjum á næstliðnu ári á undan, og
þriðjungur í hlutfalli við verðmæti skattskyldra fasteigna samkvæmt siðasta
fasteignamati.
46. gr.
Skvlt er vinnukaupendum að færa vinnuskýrslur i því formi, er trvggingarstjórnin ákveður, ennfremur ber þeim i lok hvers mánaðar að senda tryggingarstjórn eða umboðsmönnum hennar skýrslu um þá, er hafa unnið í þjónustu þeirra á síðastliðnum mánuði, og verkalaun hvers þeirra um sig, ásamt tillagi því, sem þeim samkvæmt lögum þessum er skylt að greiða til Alþýðutryggingarinnar.
Tryggingarstjórn og umboðsmenn hennar eiga rétt á að láta rannsaka
vinnuskýrslur og bækur vinnukaupenda, til þess að upplýst verði, hve mikið
þeim ber að greiða til Alþýðutryggingarinnar.
Heimilt er tryggingarstjórninni að veita þeim, er eigi hafa verkafólk við
atvinnurekstur, lengri frest en þann, er settun er í 1. málsgr. á greiðslu þess
gjalds, sem þeim er skylt að greiða til Alþýðutryggingarinnar. Þó skulu þeir
jafnan mn leið og greiðsla fer fram senda tryggingarstjórninni eða umboðsmönnum liennar skýrslu um þá, er lijá þeim hafa unnið á timabilinu frá því
síðasta greiðsla fór fram. Fresturinn má þó eigi vera lengri en 6 mán., og skal
tryggingarstjórn, ef hún notar heimild þessa, setja reglur um gjalddaga og annað, er að greiðslunni lýtur.
Tillög vinnukaupenda til Alþýðutryggingarinnar má án undangengins
dóms taka lögtaki, ef þau greiðast eigi á réttum gjalddögum.
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VIII. KAFLI.
Vm frjálsar tryggingar.
.
.
47,
Sérhver hér á landi heimilisfastur maður eða kona á rétt á að tryggja sér
með frjálsum framlögum lijá hinni frjálsu Alþýðutryggingu hjálp í veikindum,
er samsvari þeirri sjúkrahjálp, er trvggingarskvldir eiga rétt á að fá samkvæmt
þessum lögum, örorkulífeyri og ellilaun frá 65 ára aldri. Allir íslenzkir ríkishorgarar, sem tryggja sér sjúkrahjálp, örorku- og ellilífevri hjá hinni frjálsu
Alþýðutryggingu, eiga rétt á að fá styrk til trvggingarinnar af almannafé, ef
árstekjur þeirra fara eigi fram úr þeim takmörkum, er sett eru i 1. gr. Styrkurinn greiðist að hálfu úr rikissjóði, en hinn helminginn greiða sveitir og bæir,
er skiptist eftir sömu reglum og settar eru i 45. gr., og nemur hann árlega %
þeirrar upphæðar, er þessir menn greiða i ársiðgjöld til hinnar frjálsu Alþýðutrvggingar. Þó greiðist engum stvrkur frá ríki, sveitum og bæjum til þess að
irj’ggja sér hærri dagpeninga, örorkulífeyri eða ellilaun en tryggingarskyldir
eiga rétt á að fá samkvæmt þessum lögum.
Þeir, sem hafa hærri árstekjur en i 1. gr. segir, bera kostnaðinn við trygginguna að öllu levti sjálfir.
48. gr.
í árlegan örorku- eða ellilifeyri greiðist til þeirra, er til tryggingarinnar njóta stvrks af almannafé, ef þeir hafa eigi aðrar tekjur á þeim tima, er útborgun lifeyrisins fer fram, sú upphæð, sem hægt er að kaupa samkvæmt iðgjaldataxta hinna frjálsu trygginga fyrir framlög þeirra ásamt styrk frá riki,
bæjum og sveitum. Ef þeir hafa aðrar tekjur, lækkar lífeyririnn eftir sömu
reglum og settar eru i 32. gr. Þó má eigi lækka lífevrinn um meira en 40% af
þeirri upphæð, sem ákveðin er samkvæmt 1. málsgr. Ef skyldutryggður maður
eða kona hefir sjálfur trvggt sér örorku- eða ellilífeyri hjá hinni frjálsu Alþýðutryggingu, skal eigi við ákvörðun árstekna hans samkvæmt 32. gr. tekið tillit til upphæðar, er nemur 60% af lífeyrinum samkvæmt 1. málsgrein.
•

49. gr.
Atvinnumálaráðlierra setur með reglugerð, í samráði við tryggingarstjórn, reglur um trvggingarskilmála og skilyrði fyrir þátttöku í frjálsri tryggingu; hann ákveður einnig, eftir tillögum frá tryggingarstjórn, iðgjaldataxta
fyrir hina frjálsu Alþýðutryggingu og tekur ákvörðun um það, hvaða athuganir um manndauða og vexti beri að leggja til grundvallar við ákvörðun iðgjalda.
Iðgjöldin ber að miða við áhættuna, þannig að höfuðstólsígildi væntanlegra iðgjalda fvrir hvern áhættuflokk sé jafnt höfuðstólsígildi væntanlegra
útborgana, reiknað samkvæmt þeim athugunum, er lagðar eru til grundvallar
fyrir iðgjaldaákvörðuninni. Þó miðast iðgjaldataxti fyrir þá, er samkvæmt 17.
gr. eiga rétt á stvrk af almannafé til tryggingarinnar, við það, að höfuðstóls-
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ígildi væntanlegra iðgjalda ásamt stvrk frá því opinbera sé jafnt höfuðstólsigildi væntanlegra útborgana.
50. gr.
Hin frjálsa Alþýðutrygging er í tveim deildum, og annast önnur þeirra
sjúkratrygginguna, en hin elli- og örorkutrygginguna. Hvor þessara deilda um
sig hefir sérstakt bókhald og algerlega aðgreindan fjárhag, og ber hvorug deildanna ábyrgð á skuldbindingum hinnar.
IX. KAFLI.
Ýms ákvæði.
51. gr.

Tryggingarstjórninni er heimilt, að fengnu samþykki atvinnumálaráðherra, að ráða fasta lækna eða semja við héraðslækna, til þess að veita þá
læknishjálp, er Alþýðutryggingunni ber að láta í té þeim, er sjúkratryggðir
eru. Ef atvinnumálaráðherra veitir samþykki sitt til, er tryggingarstjórn lieimilt
að leigja, kaupa eða reisa sjúkrahús, liressingarhæli, barnahæli, gamalmennahæli og fæðingarstofnanir og starfrækja þau fyrir meðlimi sina og aðra, er til
þeirra leita.
Gjaldskrá fyrir sjúklinga, er dvelja á þessum stofnunum og eigi eru
meðlimir tryggingarinnar, skal, til þess að fá gildi, vera samþykkt af heilbrigðisstjórninni. Ennfremur er tryggingarstjórninni heimilt, með samþykki atvinnumálaráðherra, að setja á stofn lyfjabúð, eina eða fleiri, og starfrækja hana
eða þær.
52. gr.

Óheimilt er að framselja eða veðsetja rétt til örorkulífeyris eða eliilauna;
eigi má heldur leggja löghald á lífeyrisgreiðslur eða gera í þeim fjárnám eða
lögtak.
53. gr.

Brot gegn ákvæðum þessara laga varða sektum frá 100—10000 krónum;
auk þess greiðist fullar skaðabætur, ef brot felur í sér undandrátt á tekjum, er
Alþýðutryggingunni ber samkvæmt þessum lögum, eða ef Alþýðutryggingin
hefir vegna rangra upplýsinga greitt meira en henni er skvlt að greiða samkvæmt þessum lögum.
Með mál út af brotum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
54. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. september 1932. Skipun tryggingarstjórnar og
tryggingarnefnda skal þó fara fram með hæfilegum fyrirvara, þannig að nægur
tími sé til þeirrar undirbúningsstarfsemi, er skipulagning Alþýðutryggingarinnar hefir i för með sér.
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Greinargerð.
Opinber forsjá og alþýðutryggingar er hvorttveggja ennþá haria skammt
á veg komið hjá okkur Islendingum. Að vísu mælir stjórnarskráin svo fyrir,
að hver sá, sem eigi er fær um að sjá fvrir sér og sínum, skuli eiga rétt á sæmilegum framfærslueyri. En fátækralöggjöfin er ennþá með þeim hætti, að flestir
reyna í lengstu lög að komast hjá þvi að leita fátækrastyrks. Sveitarflutningur
og mannréttindamissir hefir verið og er enn notað til þess að fæla fátæklinga i
lengstu lög frá þvi að krefjast þess réttar, sem þeim þó ber samkvæmt sjálfri
stjórnarskránni, og styrkurinn er jafnan veittur sem ölmusugjafir og náðarbrauð og eftir mati fátækranefndanna á verðleikum og þörf þiggjandans.
Berklavarnalögin mega heita hin einu lög íslenzk um opinbera forsjá, sem sæmileg geta talizt, og slvsatryggingalögin eini vísirinn til tryggingarlöggjafar, því
að „ellistyrkurinn“ er ekkert nema nafnið tómt og styrkur sá, sem sjúkrasamlögum er ætlaður, svo lítill, að þau hafa nær engri útbreiðslu náð utan Reykjavíkur, og þar má nú telja, að sjúkrasamlagið sé að þrotum komið.
Fáum þjóðum er þó brýnni þörf ýtarlegrar löggjafar um þessi efni en
okkur íslendingum. Á nokkrum áratugum hafa orðið hér stórfelldari byltingar
í atvinnuháttum og lifnaðarháttum en dæmi eru til áður. Þjóðin er ekki lengur
bændaþjóð. Fullur helmingur hennar býr nú í kaupstöðum og kauptúnum. Og
mestur hluti þessa fólks á ekki ráð á starfstekjum sínum, en verður að lifa á
þvi að selja öðrum vinnu sína. Og allmikill hluti þess fólks, sem vinnur við landbúnað fyrir kaupi, hefir þar aðeins atvinnu nokkra mánuði ársins, þegar annríkið er mest.
Þrátt fyrir það þótt efnahagur þjóðarinnar i heild hafi batnað stórkostlega, er allur meginþorri fólksins gersamlega eignalaus. Aðeins tæp 5000 manns
á öllu landinu, eða um 12% af framfærendum, eiga svo miklar eignir, að skattskyldar séu til eignarskatts, þ. e. 5000 krónur. Hinir eiga allir minna, og flestir
ekkert eða nær ekkert - — nema starfsorkuna, getuna til að vinna. Hún er þeirra
eina verðmæti. Glatist hún, eða verði hún verðlaus, er afkoma þeirra og skvlduliðs þeirra í voða.
Hjá verkalýðnum, sem ekki á sjálfur ráð starfstækja sinna og selur öðrum vinnuafl sitt, er því bilið örmjótt milli bjargálna og örbirgðar. Slvs eða
veikindi, sem valda atvinnumissi, þótt um skamman tima sé, geta þar alveg
riðið baggamuninn. Sama er, ef starfsorkan verður verðlaus vegna þess að enginn vill kaupa hana, atvinnuleysi. Sumir geta þraukað nokkrar vikur, aðrir ef
til vill fáeina mánuði, en margir ekki nema nokkra daga. Glatist vinnugetan alveg vegna örkumla eða ellilasleika, er oftast ekki annað fyrir en að leita á náðir
vina eða vandamanna, sem oft geta lítið af mörkum látið, til góðgerðastofnana
eða fátækrasjóðanna með þeim afleiðingum, sem þvi fvlgja.
Það er sízt ofmælt, að þetta öryggisleysi um afkomu sína og sinna sé ein
liin þyngsta byrði verkalýðsins. Ofan á daglegt strit, daglega baráttu'við að fullnægja brýnustu þörfum til fæðis, klæða og húsaskjóls, bætast sífelldar áhyggjur fyrir komandi degi, kviði og öryggisleysi, meðvitundin um það, að hvað sem
út af ber: slys, veikindi, atvinnulevsi, örkuml eða elli, þá eru allar bjargir bann-
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aðar, nema bónbjargir. Ekkert er líklegra til að lama starfsþrótt og lífsgleði
verkalýðsins en þetta stöðuga öryggisleysi og áhyggjur um afkomu sína og' sinna.
Og svipað má segja um hina vel flesta, sem vinna fvrir sér með starfstækjum,
er þeir sjálfir teljast eiga, nema þeir hafi aðrar eignir fyrir sig að leggja. Bilið
er þar oft nokkru breiðara, en allt ber að sama brunni, ef starfsorkan glatast.
Fasteignir og lausafé er yfirleitt tryggt hér eins og hjá öðrum þjóðum.
Hús og skip eru trvggð gegn eldsvoða og sætjóni. Búpeningur gegn felli. Vörur
og húsbúnaður gegn hverskonar grandi. En aðalverðmæti, eina verðmæti alþýðunnar, starfsorkan, er ótryggð látin.
Allar menningarþjóðir, að Islendingum einum undanteknum, hafa sett hjá
sér víðtæka löggjöf um alþýðutrvggingar og opinbera forsjá. Ýmist eru tryggingar þessar beinlínis lögboðnar eða efnalitlu fólki eru veitt svo mikil hlunnindi, ef það gerist meðlimur slíkra trygginga, að það sér sér það fært og hefir
liagnað af þvi. Víðast hefir þó sú stefna orðið ofan á að lögbjóða trvggingarnar
að miklu eða öllu leyti, til þess að þær taki til sem allra flestra.
Svo rík áherzla er lögð á þessi mál meðal flestra menningarþjóða, að einmitt menning þjóðanna er nú mæld á þann kvarða, hve langt sé þar komið
tryggingarmálum alþýðu, og það talinn órækastur menningarvottur, að slíkar
tryggingar séu sem víðtækastar og fullkomnastar. Og þess eru engin dæmi, að
þjóð, sem sett hefir lög um almennar alþýðutryggingar, hafi aftur fellt slika
löggjöf niður.
Að visu verður því eigi neitað, að allvíða erlendis, þar sem alþýðutryggingar hafa um langt skeið verið í lögum, finna ýmsir þeim margt til foráttu. En
flestar þær aðfinnslur snerta framkvæmd laganna og einstök fyrirkomulagsatriði öllu fremur en kjarnann sjálfan. Aðalmótbárurnar frá andstæðingum
trygginganna eru þær, að tryggingarnar, og þá sérstaklega sjúkratrvggingin
sé herfilega misnotuð. Sjálfsagt eru að þessu allmikil brögð víða, einkum þó
þar, sem atvinnuleysistryggingar eru litlar eða engar. Þar er freistingin að sjálfsögðu ríkust til þess að gera sér upp veikindi og fá dagpeninga þegar atvinnulaust er. Þar, sem atvinnuleysistrygging er í sæmilegu lagi, og dagpeningar svipaðir og hjá sjúkratrvggingunni, fellur þessi freisting burt af sjálfu sér. Víða eru
og læknar trygginganna ráðnir með þeim kjörum, að þeir fá visst fyrir hvert
viðtal, vottorð eða vitjun. Þetta hefir þótt gefast nokkuð misjafnlega. Læknar
eiga þá tekjuvonir sínar undir þvi, að þeir séu sem eftirlátastir við hina trvggðu
og komi sér í mjúkinn hjá þeim, og sá gerir sér von um mesta aðsókn, sem
minnstan strangleika sýnir og örastur er á sjúkdómsvottorð. Hefir því sumstaðar verið liorfið að því ráði, að ráða læknana sem fasta starfsmenn tryggingarinnar fvrir ákveðið kaup, og þótt gefast vel.
Það, sem jafnan er mest deilt um í sambandi við alþýðutryggingar, er
það, hve mikla hjálp og styrki þær skuli láta í té, og hversu kostnaðinum við þær
skuli jafnað niður, og ennfremur það, hvort tryggingarnar skuh vera lögboðnar
eða frjálsar. Eru um þetta ýmsar reglur og ólíkar í liinum ýmsu löndum.
Kostir trvgginganna eru hinsvegar svo augljósir, að um þá verður ekki
deilt. Öryrkinn eða gamalmennið, sem langa æfi liefir stritað til að framfleyta sér
og sínuin og skilað þúsundum í skatta og skvldur til þjóðfélagsins og arði til
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vinnukaupenda sinna, á nú rétt á ákveðnum lífevri, en þarf eigi að leggja verðleika sina og þörf undir mat misjafnra fátækranefnda og þiggja ölmusur af
þeim eða verða fátækum börnum sínum byrði. Sá, sem slasast við vinnu sina,
á rétt til ákveðinna slysabóta og læknishjálpar, og atvinnuleysinginn á rétt til
ákveðins styrks. Fátæklingnum, sem ekki hefir sjálfur efni á að leita læknis, er
tryggð læknishjálp strax og hann veikist. Við það, að sjúklingarnir strax komast
undir iæknishendur, ná sjúkir og slasaðir fvrr bata, en með þvi er starfsorka
þjóðarinnar aukin. Þá er það og tryggt, að hinn sjúki fer eigi aftur til vinnu fvrr
en hann að dómi læknis er vinnufær. En það er altítt þar, sem engin er sjúkratrygging, að menn leita eigi læknis fyrr en í ótíma er komið og fara að reyna
á sig svo snemma, að þeir ná aldrei fullum bata.
Það segir sig sjálft, að þar, sem alþýðutryggingum er komið í sæmilegt
horf, minnkar kostnaður við aðra opinbera forsjá stórkostlega. Þó geta tryggingar trauðla gert opinbera framfærslu með öllu óþarfa. Ýmsar greinar hennar
eru svo vaxnar, að ekki verður við komið tryggingarfyrirkomulagi með
iðgjaldagreiðslum. Danir, sem að ýmsu leyti standa í fremstu þjóða röð hvað
alþýðutryggingar snertir, hafa 2 síðustu ár haft til meðferðar í þjóðþinginu
tryggingarmál og opinbera forsjá. Hefir ríkisstjórnin látið endurskoða og gera
tiliögur til umbóta á löggjöfinni um þessi efni. Eru tillögur liennar þær, að öll
lög og ákvæði um alþýðutrvggingar verði felld saman í 3 lagabálka. Er sá fyrsti
um sjúkra- og örorkutryggingar og ellilaun, annar um slysatrvggingar og hinn
þriðji um atvinnuleysistryggingar og varnir gegn atvinnulevsi. Jafnframt leggur stjórnin fram frv. til heildarlaga um opinbera framfærslu. Eru þau í 3 aðalköflum. Fyrsti kaflinn er um framfærslu og uppeldi barna, sem skortir eða hafa
ónóga fyrirvinnu, annar kafli er um framfærslu og umönnun sjúkra, sem tryggingarnar eigi ná til, svo sem berklasjúklinga, sem haldnir eru af varanlegum,
smitandi berklasjúkdómi, geðveikra, fábjána, daufdumbra, blindra o. fl., og loks
er þriðji kaflinn um fátækrahjálp með rétti til styrks eftir ákveðnum reglum og
um meðferð og framfærslu drykkjurúta og annara vandræðamanna.
Til fróðleiks skal hér gefið stutt yfirlit vfir framlög Dana til þessara mála
allra samkv. frv. stjórnarinnar, og skal þess jafnframt getið, að heildarupphæðin er samkvæmt þeim þvi nær hin sama og reynsla undanfarinna ára hefir sýnt,
að útgjöldin hafa orðið. En skiptingin er aftur á móti öll önnur og talsvert ólík.
I. Alþýðutryggingar:
1. Sjúkratryggingin .......
2. Örorkutryggingin ....
3. Ellilaunin ..................
4. Slysatryggingin .........
5. Atvinnuleysistryggingin

kr.
—
—
—
—

42500000.00
16800000.00
68000000.00
8600000.00
29800000.00

Samtals kr. 165700000.00
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II. Opinber framfærsla:

1.
2.
3.
4.

Barntdögin .....................................
Sjúkralögin ....................................
Fátækralögin ...................................

kr.
---

Ýmislegt ..................................................

—

15200000.00
31200000.00
23600000.00
4300000.00
-------------- kr. 74300000.00
Samtals kr. 240000000.00

eða þvi sem næst 300 milljónir íslenzkra króna. Svarar þetta til þess, að við Islendingar legðum árlega fram til þessara mála nálægt 10 millj. króna, þar af um
7 til trygginga og því sem næst 2 til framfærslu barna og sjúkra, sem tryggingar
eigi ná til.
I Englandi og Þýzkalandi eru framlög til þessara mála ennþá hærri á hvern
íbúa en í Danmörku, í Svíþjóð og Noregi nokkru lægri, en svipuð í Frakklandi
samkv. lögum, er þar voru sett 1928.
Til dæmis um það, hvert kapp Norðurálfuþjóðirnar eftir stríðið lögðu á að
koma þessum málum í sæmilegra horf, má geta þess, að i 6 rikjum tvítugfölduðust framlög rikjanna til þessara mála árin 1919—1921, en á sama tima var
aukningin á útgjöldum sömu ríkja i heild ekki nema ca. 150%.
Hin síðari ár hefir skilningur almennings og áhugi fyrir alþýðutryggingum hér á landi aukizt mjög og kröfurnar um lagasetningu um þessi efni
orðið liáværari og háværari. Þingmenn Alþýðuflokksins hafa á nokkrum undanförnum þingum borið fram frv. og tillögur um opinberar aðgerðir í tryggingarmálum. Loks á Alþingi 1930 var samþ. í báðum deildum svolátandi þingsályktun, er þm. Alþýðuflokksins báru fram í neðri deild:
„Alþingi skorar á ríkisstjórnina að skipa þriggja manna milliþinganefnd
til þess að undirbúa og semja frumvarp til laga um alþýðutryggingar, er nái
yfir sjúkra-, elli-, örorku-, slysa- og mæðra- eða framfærslutryggingar.
Nefnd þessi skal jafnframt gera tillögur um ráðstafanir af hálfu ríkis og
bæjarfélaga gegn atvinnuleysi og hvort veita skuli stofnun þeirri, sem verður
látin annast alþýðutrvggingarnar, einkarétt til þess að taka að sér líftryggingar
hér á landi.
Nefndin skal hafa lokið störfum fyrir næsta reglulegt Alþingi, og skal
leggja frv. hennar og tillögur fyrir það“.
Nokkru eftir þinglok skipaði ríkisstjórnin i nefndina: Asgeir Asgeirsson, núverandi fjármálaráðli., formann, Jakob Möller og fyrsta flm. þessa frv.,
Harald Guðmundsson. Nefndin hélt nokkra fundi haustið 1930 og réði Árna
Björnsson sem fastan starfsmann, en hann hafði áður verið til þess ráðinn af
stjórninni að vinna að undirbúningi ellitrygginga. Arið 1931 hélt nefndin engan
fund og nokkru eftir mitt ár var Árni Björnsson látinn hætta störfum.
Þegar sýnt var, að nefndin mundi eigi leggja neinar tillögur fyrir reglulegt þing 1931, tók 1. flm. þessa frv. að vinna að undirbúningi frv., er á
þingið kom. Þeim undirbúningi var eigi lokið, er forsætisráðherra sendi þingmenn heim. Á sumarþinginu gafst eigi tóm til að sinna þessum málum, og er
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing i.
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þvi frv. þetta samið og undirbúið að niestu siðan þing kom sanian. Er þvi hér
um fljótasmíð að ræða, og má vel vera, að margt megi betur fara ýfnsra fvrirkomulagsatriða en til er bent í frv.
.
Samkvæmt frv. er ætlazt til þess, að allar 3 tegundir alþýðutrvgginganna:
Sjúkratrvggingin, slvsatrvggingin, örorkutryggingin, ellitrvggingin og trvgging gegn atvinnuleysi, séu felldar saman í eitt kerfi. Margt mælir með þvi að
taka upp þetta fvrirkomulag. Hér í fámenninu yrði langtum kostnaðarsamara
og umfangsmeirá að liafa hverja grein trygginganna út af fyrir sig með sérstakri stjórn, skrifstofum, reikningshaldi og innheimtu. Hver tryggingin gripur
og inn í aðra eða tekur við af annari, og mælir einnig það með þvi, að yfirstjórn
þeirra sé ein og hin sama. Enda er það svo, að allar greinir trvggingarinnar
lúta i raun réttri að hinu sama, því, að tryggja hina tryggðu gegn afleiðingum
þess, er starfsorka þeirra glatast um skemmri eða lengri tíma (slys og sjúkdómar), að fullu og öllu (örorka og elli), eða verður verðlaus vegna atvinnuleysis. Nýjasta löggjöf erlendis í þessu efni beinist og rnjög í þá átt að fella
trvggingarnar allar saman í eina heild.
Tryggingarskvldan er í frv. aðeins látin ná til þeirra, sem framfæra sig,
þ. e. hafa helming tekna sinna eða meira sem laun fyrir störf i þjónustu annara,
og er ennfremur bundin við visst hámark eigna og tekna, er miðast við framfærsluþunga og er nokkuð mismunandi í hinum ýmsu landshlutum eftir dýrtið.
Mun láta nærri, að trvggingarskyldan, að þvi er snertir sjúkra-, örorku-, og ellitrvgginguna, nái til ca. helmings framfærenda og tryggingin því til helmings þjóðarinnar. Slysatryggingin er bundin við vissar atvinnugreinir og atvinnutrvgging og atvinnuleysisstvrkur bundinn því skilyrði, að sá, sem i hlut á, sé meðlimur í stéttarfélagi innan Alþýðusambands íslands.
Alþýðusambandið er saintakaheild íslenzkrar alþýðu, og virðist því einsætt fyrir þá, sem telja alþýðusamtökin heillavænleg fyrir verkalýðinn, að efla
þau og stvrkja sem bezt. En jafneinsætt er hitt, að þeir, sem vilja sundra samtökum alþýðunnar og drepa allri sjálfsbjargar- og viðreisnarstarfsemi hennar á
dreif, muni berjast fast gegn þessu ákvæði. Meginþorri þess verkalýðs, sem stundar sjómennsku og daglaunavinnu og lausavinnu yfirleitt, er meðlimir verklýðsfélaga innan Alþýðusambandsins, en einmitt þessum stéttum er mest þörf atvinnuleysistrygginga, þar sem atvinna þeirra iafnan er óvissust og stopulust.
Þá gerir frv. og ráð fyrir þvi, að þeir, sem sjálfstæða aívinnu stunda og
búa við svipaðan efnahag og tekjur og hinir, sem trvggingarskyldir eru, skuli
liafa rétt til sama stvrks frá ríki og hæjar- eða sveitarfélögum, ef þeir kaupa
sér sjúkratrvggingu eða lífeyri hjá þeirri deild alþýðutrvggingarinnar, sem annast frjálsar tryggingar, og þessir aðilar greiða til skvldutryggingarinnar, eða 2;;
af framlögum hinna tryggðu sjálfra.
Upphæð dagpeninga hinna skvldutryggðu er ákveðin hin sama, hvort sem
um er að ræða atvinnumissi vegna slysa, veikinda eða atvinnulevsis. Með lögum
um slysatryggingar hefir Alþingi fallizt á 5 króna dagpeninga almennt, með
þeim takmörkunum einum, að þeir megi ekki fara fram úr % venjulegs dagkaups. Er upphæð þessi lögð til grundvallar við ákvörðun dagpeninga i frv., en
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aukið við 1 krónu á dag fyrir hvert barn, sem hinn trvggði hefir á framfæri
umfram eitt. Ilámark er ákveðið % dagkaúps og lágmark 2 krónur.
Auk dagpeninga lætur sjúkratryggingin hinum tryggðu og skylduliði
þeirra í té ókeypis, þegar sjúkdóm ber að höndum, læknishjálp, % Ivfja- og
umbúðakostnaðar utan sjúkrahúss og allan í sjúkrahúsi, sérlæknisaðgerðir eftir
nánari reglum og dvöl, læknishjálp og aðhjúkrun í sjúkrahúsum eða hressingarhælum, ef þess gerist þörf, en þá fellur jafnframt niður greiðsla dagpeninga,
ef um einhleypa er að ræða. Ennfremur greiðir hún útfararstyrk, ljósmóður- og
læknishjálp við barnsfæðingar og dagpeninga til sængurkvenna.
Á slysatryggingalögunum eru engar brevtingar gerðar aðrar en þær, að
slysatrvggingin er gerð að sérstakri deild í alþvðutryggingum og atvinnumálaráðlierra heimilað að ákveða, að iðgjöld til liennar skuli innheimt með öðrum
tekjum alþýðutryggingarinnar. Þar sem slysatryggingalögin í sinni núverandi
mynd eru frá sumarþinginu 1931, þóttu engar líkur til, að á þeim fengjust nú
nokkrar verulegar breytingar til bóta.
Lífeyrir gamalmenna frá 65 ára aldri og örvrkja er ákveðinn jafn: 900 kr.
í Reykjavik, 750 kr. í öðrum kaupstöðum og 600 kr. í sveitum fyrir einhleypan
mann eða konu, en 50% hærri, ef um hjón er að ræða. Öryrki telst sá, sem
glatað hefir hálfri starfsgetu sinni eða meiru. Geti öryrki ekki haft ofan af fyrir
sér að neiríu verulegu leyti eða þurfi umönnunar við, hækkar lífeyririnn upp í
1260 kr. i Reykjavík, 1050 kr. í öðrum kaupstöðum og 840 kr. i sveitum. Lifeyrir gamalmenna, sem náð hafa 75 ára aldri, hækkar og upp í sömu upphæð.
Upphæð þessi er miðuð við það, að gamalmennið eða öryrkinn geti keypt sér
vist i góðu hæli eða greitt fyrir sig hjá vinum eða skyldmennum, og þó haft
nokkra aura afgangs til annars. Þá er og gert ráð fvrir nokkurri uppbót til
þeirra, er hafa börn á framfæri, 360 kr. í Reykjavík fyrir fyrsta barn, 300 kr. í
öðrum kaupstöðum og 240 kr. í sveitum. Séu börnin fleiri, hækkar uppbót fyrir
hvert þeirra um þriðjung. Gera flm. ráð fyrir, að í væntanlegum lögum um framfærslu barna, sem eru fyrirvinnulaus eða hafa ónóga fvrirvinnu, verði settar
reglur um framfærslueyri til barna öryrkja og efnalausra manna, sem eiga t. d.
fleiri börn en 4, samhliða ákvæðum um framfærslueyri til ekkjubarna og munaðarleysingja. Reglur um frádrátt frá lifeyri vegna eigin tekna eða eigna eru
samkv. því, sem almennt tíðkast þar, sem slíkur hfeyrir er lögfestur.
Þá er og til þess ætlazt, að tryggingarstjórnin skuli gera allar þær ráðstafanir, sem unnt er, til þess að forða mönnum frá því að verða öryrkjar (sbr.
34. gr.) og jafnframt láta kenna fötluðum mönnum störf við þeirra hæfi.
Lífeyrisnjótendur hafa og samkv. frv. sama rétt til sjúkrahjálpar og meðlimir
skyldutryggingarinnar.
Flm. þessa frv. líta svo á, að hér á landi, þar sem fjöldi óunninna nauðsynlegra framkvæmda bíður í hverri sveit og hverju kauptúni og kaupstað, ætti
eigi að vera þörf atvinnulevsisstvrkja, er nokkru verulegu nemi, ef ríkisstjórn
og sveitar- og bæjarfélög legðust á eitt um það að haga svo opinberum framkvæmdum, að þær jafni atvinnu milli ára og árstiða. En við þvi verður að gera,
sem er. Yerður því við ákvörðun iðgjalda til atvinnutryggingarsjóðs að gera ráð
fvrir, að um engar slikar opinberar framkvæmdir til atvinnujöfnunar eða at-
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vinnubóta sé að ræða. Hinsvegar er til þess ætlazt samkv. frv., að atvinnutrvggingarsjóði sé fyrst og fremst ætlað það hlutverk að fyrirbyggja atvinnulevsi, með
því að veita styrk, allt að % kostnaðar, til atvinnubótaframkvæmda, enda
ábyrgist þá og ríkið lán til hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfé'ags, er nemi helmingi af framlagi þess til atvinnubótanna. Með þessu eru þeim sveitar- og bæjarfélögum, sem halda vilja uppi atvinnubótaframkvæmdum, boðin þau vildarkjör, j10 kostnaðar sem styrkur og :ý10 sem lán með ríkisábyrgð, að telja má
víst, að flest kjósi heldur að halda uppi atvinnubótum en að greiða atvinnuleysisstyrk að í ?, hluta (sbr. 39. gr., síðasta málsgr.) auk framlags síns til trygginganna. Vinnst þá tvennt í senn: Bót við atvinnuleysi og framkvæmd nauðsynjaverka, sem ella biðu svo árum skipti eða áratugum. Sé hinsvegar hinum
tryggðu eigi séð fyrir vinnu, eiga þeir rétt á dagpeningum, er þeir hafa verið
atvinnulausir 2 vikur eða lengur, eins og fyrr er sagt.
Iíostnað við skyldutryggingarnar bera samkv. frv. ríki, sveitar- og bæjarfélög og vinnukaupendur i félagi. Vinnukaupendur greiða ';4o kostnaðarins, en
hinir tveir aðilarnir til samans %0. Skyldutrvggingin nær aðeins til eignalauss
lágtekjufólks, sem selur öðrum vinnu sína og flestu er með öjlu um megn að
greiða sjálft kostnað við tryggingarnar. Auk hinna almennu ástæðna fyrir því,
að verkalýðnum séu veittar slíkar tryggingar gegn afleiðingum ósjálfráðs atvinnumissis, eru hér á landi fyrir hendi alveg sérstakar ástæður. Megintekjur
ríkissjóðs eru teknar með tolluin á nauðsynjar almennings, og greiðir því verkalýðurinn í raun réttri framlag ríkisins til trygginganna. Með gengislækkun íslenzku krónunnar er kaupgjald verkafólks lækkað, og á þó sjálfsagt eftir að
lækka enn, vegna hækkandi verðlags á nauðsynjum. Sú lækkun kemur aftur
fram sem hagnaður hjá vinnukaupendum, sem íslenzkar afurðir selja, og neniur
áreiðanlega ineiru en þeirri óbeinu launahækkun, sem verkalýðurinn fær með
tryggingunum.
í frv. er gert ráð fyrir því, að iðgjöld til allra greina skvldutryggingarinnar séu niiðuð við það, að þau nægi til að standast áætluð meðalútgjöld hvers
árs og mynda bæfilega varasjóði til þess að mæta sveiflum, er verða kunna
unifram meðalútgjöld. Þessari reglu er almennt fylgt um slysa-, sjúkra- og
atvinnuleysistrygginguna. En um örorku- og ellitrygginguna gegnir nokkuð
öðru máli. Víðast hvar erlendis, þar sem um slíkar tryggingar er að ræða, eru
iðgjöld til þeirra miðuð við það, að sjóður safnist, er nægi til að mæta á hverjum tínia þeim skuldbindingum, er á tryggingunni hvíla. Eru þá iðgjöldin oftast
mishá, eftir aldri hinna trvggðu, eða þá að upphæð lífeyris er látin fara eftir
iðgjaldagreiðslum livers manns. Af sjóðsmynduninni leiðir aftur það, að trvggingin fær nokkrar vaxtatekjur og getur þá ákveðið iðgjöldin nokkru lægri með
hliðsjón af þeim.
Þar sem í frv. er gert ráð fyrir, að tryggingin taki þegar til allra tryggingarskyldra á aldrinum 15—65 ára og að enginn munur sé gerður á iðgjöldum
vegna aldurs hinna tryggðu, þótti flm. þó ekki ástæða til að setja aðrar reglur
um sjóðsmvndun elli- og örorkutryggingarinnar en hinna annara greina alþýðutryggingarinnar, enda er nokkuð tvisýnt um gagnsemi slíkra sjóða, þar sem
reynslan befir sannað, að raunverulegt verðgildi peninga móts við nauðsynjar
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fer yfirleitt lækkandi, og auk þess stórfelldar gjaldevrissveiflur orðnar næsta
tíðar.
Afleiðing þessa er sú, að kostnaður við örorku- og ellitrygginguna verður
i byrjun tiltölulega mjög lítill, en fer ört vaxandi fvrstu 10 árin, og heldur enn
áfram að vaxa nokkuð úr því, að öðru óbreyttu.
Flm. líta lika svo á, að ef stefnt skal að því að mvnda sjóð til þess að
standast að meira eða minna leyti kostnað af framfærslu örvrkja og gamalmenna, þá séu ýmsar leiðir aðrar en iðgjaldagreiðslur færar til þess að afla
slikum sjóði tekna. Með því að afnema allan arf til útarfa, t. d. til allra annara
en þess lijóna, er lifir hitt, og niðja og forfeðra og ef til vill að einliverju leyti
til systkina eða barna þeirra, og láta það fé renna í slíkan sjóð, myndi óefað
safnast allmikið fé á tiltölulega skömmum tíma. Þetta virðist og i alla staði
eðlilegt og í samræmi við fornar réttarvenjur, þar sem saman fór erfðaréttur
og framfærsluskylda. Framfærsluskvlda nær nú hjá einstaklingum aðeins til
barna og foreldra, og mikill hluti hennar er því kominn á hið opinhera, sem þá
ætti og að vera arftaki í stað útarfanna, sem engar slíkar skyldur liafa. Á fleiri
leiðir mætti og benda til þess að afla slíkum sjóði tekna.
Samkvæmt áætlun Árna Björnssonar cand. polit., sem prentuð er liér
með sem fylgiskjal, eru útgjöld alþýðutryggingarinnar á fyrsta ári áætluð 1
millj. og 300 þús. kr., auk útgjalda slysatryggingarinnar, sem engin breyting
er gerð á, en iðgjöld til hennar voru árið 1929 um 360 þús. krónur. Samkvæmt
áætlun Árna hækka svo útgjöldin ár frá ári vegna örorku- og ellitrvggingarinnar, og verða eftir 5 ár komin upp í 5 millj. 780 þús. kr., en eftir 10 ár
um 7 millj. 170 þús. krónur. Áætlun þessi er vitaskuld að miklu leyti byggð á
líkum einum, en hvort sem borið er saman við erlenda reynslu eða þá litlu innlendu reynslu, sem til er, virðist liún vera injög rífleg. Er því fremur ástæða til
að ætla, að útgjöldin verði minni en að of naumt sé áætlað.
Samkvæmt þessu yrði framlag ríkis og bæjar- og sveitarfélaga hvors um
sig um 860 þús. kr. á fyrsta ári, er færi hækkandi upp í 1430 þús. eftir 10 ár. En
framlög sveitar- og bæjarfélaga til fátækramála einna saman námu árið 19261927 yfir 1600 þús. krónum og hafa hækkað verulega síðan. Mikið af fátækraframfærslunni mundi alveg hverfa þegar tryggingarnar væru komnar á. Árleg
útgjöld ríkissjóðs til heilbrigðismála og styrktarstarfsemi liafa undanfarin ár
uumið hátt á 2. rnillj. króna. Þessi útgjöld myndu lækka stórkostlega, ef alþýðutryggingarnar kæmust á. Gera má ráð fyrir, að starf héraðslækna og tryggingaíækna vrði sameinað í flestum mannfærri læknishéruðunum að minnsta
kosti, og myndi þá tryggingin sennilega greiða talsvert meiri hluta af launum
þeirra en launahækkun næmi (sbr. áætlun Á. Bj.). Auk þess myndi einliver talsverður hluti berklakostnaðarins færast á tryggingarnar o. fl. o. fl.
Að svo stöddu er eigi unnt að gera áætlun um það, hve mikið myndi draga
úr útgjöldum ríkis og bæjar- og sveitarfélaga vegna trygginganna, en enginn efi
er á því, að fyrstu árin a. m. k. myndi það nema meiru en sem svarar framlagi
þessara aðila til trygginganna, enda verður að gera ráð fyrir því, að ríki og hæir
mvndu sjá sóma sinn i þvi, ef frv. þetta yrði samþvkkt, að greiða þá efnalaus-
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uni öryrkjum og gamalmennum, sem tryggingin eigi nær til, jafnan lifeyri og
hún greiðir hinum tryggðu.
Framlag vinnukaupenda yrði samkv. sömu áætlun mu 2 millj. 580 þús.
kr. á fyrsta ári, er færi liækkandi upp í ea. 4 millj. 300 þús. eftir 10 ár. Árlegar
launagreiðslur til skyldutrvggðs fólks eru i skýrslu A. Bj. áætlaðar um 50 millj.
króna. Verður þá hundraðshluti sá, er vinnukaupendum ber að greiða af vinnulaununum til alþýðutryggingarinnar, um 5% fyrsta árið og fer hækkandi upp í
rúmlega 8% eftir 10 ár, að öðru óbrevttu. Yirðist þetta riflega áætlað, þar sem
ekkert tillit er tekið lil hundraðsgjaldsins af launum fólks, sem hefir yfir tekjumark skyldutryggingarinnar.
Gerum ráð fyrir, að höfuðmótbáran gegn frv. þessu verði sú, að undir
kostnaðinum verði ekki risið. En ef rétt er athugað, er liér um engan eða nær
engan viðbótarkostnað að ræða við þann, sein nú er borinn. Atvinnuleysingjar,
sjúklingar, örkumla menn og öryrkjar og óvinnufær gamalmenni, sem ekki eiga
eignir fyrir sig að leggja, eru nú framfærðir ýmist af vandafólki, sveitar- og
bæjarfélögum eða lifa á beinum eða óbeinum bónhjörgum, og það gerist ekki
kostnaðarlaust. Munurinn er sá einn, að i frv. þessu eru settar ákveðnar reglur
um, hvernig kostnaðinum er skipt niður, og þeim, sem stvrksins njóta, veittur
réttur til ákveðinnar upphæðar, í stað þess, að nú er hann veittur sem ölmusa
til gustukamanna.
Vitanlega flytja flutningsmennirnir frv. með það fyrir augum, að kjör
þurfandi alþýðu verði stórum betri eftir en áður. En því verður komið til leiðar
meira fyrir fullkomnara skipulag en aukin útgjöld.

FylgiskjaL

Samkvæmt tihnælum Haralds Guðmundssonar alþingism. liefi ég tekizt á
hendur að gera vfirlit vfir kostnað á næstu 10 árum við frumvarp það lil laga um
alþýðutryggingar, er þm. Alþýðuflokksins flvtja á þessu þingi.
Kostnaðaráætlun sú, er hér fer á eftir, er að nokkru leyti byggð á ágizkunum, þar sem upplýsingar eru eigi fyrir hendi um mörg atriði, sem lúta að
þessum málum. Hinsvegar hefi ég, þar sem nokkur tök hafa verið á, stuðzt við
þær beztu athuganir, sem fáanlegar eru, og annars, þar sem ekkert er við að
stvðjast, gert mér far uin að komast sem næst þvi, er mér þykir sennilegast.
Athuganir um atvinnuskiptingu eru því miður ekki til nýrri en frá manntalinu 1920, en samkvæmt því var tala verkafólks og aðstoðarfólks í ýmsum atvinnugreinum eins og eftirfarandi tafla sýnir:
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Tafla 1.
Skipting eftir atvinnugrein.
Menn

1. Aðstoðarfólk við landbúnað ..........................................
Verkafólk við landbúnað ..............................................
2. Aðstoðarfólk við fiskveiðar ..........................................
Verkafólk við fiskveiðar ..............................................
3. Aðstoðarfólk við handverk og iðnað ...........................
Verkafólk við handverk og iðnað ...............................
4. Aðstoðarfólk við verzlun og saingöngur ....................
Verkafólk við verzlun og samgöngur ...........................
5. Heimilishjú ........................

Konur

208
6752
989
4542
199
2098
1179
2026
35

4
1768
6
735
30
1032
462
162
6028

Samtals 18028

10227

Skipting eftir aldri.
Konur

Menn

Samtais

Eínhleypir

Samtais

Fjötskyidum.

5
102
1339
2567
1825
638
117
19

665
3857
4956
1409
684
520
182
43

670
3959
5395
3976
2509
1158
299
62

19
125
315
192
24
11
1

458
2086
2659
1669
1555
774
293
45

459
2105
2784
1984
1747
798
304
46

Samtals 6612

11416

18028

688

9539

10227

Aldur

Ejölskyldum.

Innan 16 ára ....
16—20 — ....
21—29 — ....
30—44
....
45—59 — ....
60—69 — ....
70 og eldri ...
ótilfir...............

1

Einhieypar.

Þessi tafla nær þó aðeins yfir framfærendur, en konur franifærðar af verkafólki og aðstoðarfólki voru ca. 5000 tals og böm innan 15 ára aldurs ca. 11000.
Þar sem gera iná ráð fvrir, að þetta fólk allt hafi tekjur undir því liániarki, er sett er í 1. gr. frumvarpsins, tel ég heppilegast að miða áætlun um væntanlegan kostnað við það, að þessi flokkur og aðrir eigi falli undir skyldutrygginguna. Þá er að visu eigi talinn með sá flokkur manna, er stundar ólíkamlega
atvinnu, en tala framfærenda í þeim flokki er samkvæmt manntalinu 1920 1777,
eða tæp 6% af tölu framfærenda meðal verkafólks og aðstoðarfólks. Af þeim
flokki, er stundar ólíkamlega vinnu, má telja vist, að nokkur hluti komi eigi
undir tryggingarskylduna samkvæmt 1. gr. frumvarpsins, en hve mikill hluti það
verður, er ekki unnt að segja með nokkurri vissu, og tel ég þvi heppilegra að
taka á annan hátt tillit til kostnaðarins vegna þeirra, er til þessa flokks teljast
og heyræ undir 1. gr. frumvarpsins.
Undir tryggingarskylduna koma samkvæmt frumvarpinu allir á aldrinum
15—64 ára, með tekjum undir vissu hámarki, og hefi ég því, þar sem tafla 1. eigi
ber með sér, hve margir eru á þessum aldri, skipt aldursflokknum 60 69 ára í
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samræmi viö aldursskiptingu á öllu landinu við mamitalið 1920. Eftirfarandi
tafla sýnir aldursskiptingu framfærenda meðal aðstoðarfólks og verkafólks á
aldrinum 15—64 ára.
Tafla 2.
Aldur

Innan 16
16—20
21—29
30—44
45—59
60—64

ára...............
—..............
— ...............
...............
—..............
— ...............

Menn

Konur

670
3959
5395
3976
2509
625

459
2105
2784
1984
1747
423

Samtals 17134

9502

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

Eins og taflan ber með sér, er tala karlmanna á þessum aldri 17134 og
kvenna 9502. Auk þess teljast til þessa flokks, sem hér verður kallaður verkafólk, ca. 5000 giftar konur framfærðar af verkafólki. Að vísu eru nokkrar af
þessum konum yfir 65 ára, en eigi hefi ég séð ástæðu til þess að aðgreina þær við
útreikning á tölu öryrkjanna, né heldur við útreikning á tölu þeirra af þessum
flokki, sem á rétt á ellilaunum samkvæmt frumvarpinu, þar sem kostnaðaráætlunin verður heldur fyrir ofan það, sem vænta má, að reynslan leiði i ljós, ef
þeirri aðgreiningu er sleppt.
Það, sem þá liggur fyrir, er að gera áætlun um það, hve margir verði öryrkjar af þeim 17134 mönnum og 14500 konum. Athuganir hafa eigi verið gerðar um þetta efni hér á landi, og hefi ég þvi valið öryrkiskvóta og öryrkjamanndauðakvóta þá, er lagðir eru til grundvallar við elli- og örorkutryggingarnar
sænsku, og reiknað út tölu öryrkjanna meðal karla og kvenna samkvæmt þeiin
töflum.
Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöðuna:
Tafla 3.
öryrkjar yngri en 65 ára:
1 lok 1.
— 2.
— 3.
— 4.
— 5.
— 10.

árs
—
—
—
—

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

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

Menn

Konur

104
184
251
303
346
463

137
251
350
436
511
771

Samkvæmt þessum útreikningi ætti tala þeirra, er verða öryrkjar árlega,
að vera nálægt 241, þar af 104 karlmenn. Þessi tala er auðvitað háð tilviljanlegum sveiflum, en á meðan flokkurinn er jafnfjölmennur og eins að samsetningu,
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verða væntanlegar sveiflur upp á við og niður á við nokkurnveginn jafntíðar,
þannig að meðaltalið helzt óbreytt.
Til þess að finna tölu þeirra af verkafólki, sem eldri verða en 65 ára og
fá ellilaun samkvæmt frumvarpinu, er nauðsvnlegt að skipta 2 síðustu aldursflokkunum i töflu 2. í eins árs aldursflokka. Þessa skiptingu hefi ég gert með
hliðsjón af eins árs aldursskiptingu á öllu landinu samkvæmt manntalinu 1920,
þannig að hlutföllin eru hin sömu. I töflu 2. eru þó eigi meðtaldar konur framfærðar af verkafólki, og hefi ég þvi aukið við 922 konum á aldrinum 45—59 ára
og 223 á aldrinum 60—64 ára. Þessi aldursskipting framfærðra kvenna er í samræmi við aldursflokkaskiptingu vinnandi kvenna samkvæmt töflu 2. Þar sem
einungis þeir, sem eru eldri en 54 ára þegar frumvarpið verður að lögum, hafa
möguleika til þess að ná þeim aldri á næstu 10 árum, sem réttur til ellilauna er
bundinn við samkvæmt frumvarpinu, nægir að þekkja eins árs aldursflokkana
frá og með 55 ára aldri. Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöðuna af skiptingunni:
Tafla 4.
Verkafólk eldra en 54 ára.
Aldur

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Menn

Konur

172
171
165
154
143
137
129
124
120
115

182
179
174
170
157
139
132
127
125
123

Samtals 1430

1508

ára............................................................
— ............................................................
— ............................................................
— ............................................................
— ............................................................
- - ............................................................
— ............................................................
— ............................................................
— ............................................................
— ............................................................

Tala þeirra, sem verða á hfi eftir 1 ár, 2 ár o. s. frv., fæst með því að margfalda tölurnar í hverjum aldursflokki með líkunum til þess að lifa 1 ár, 2 ár o. s.
frv. að auki. Þessar líkur eða lifendakvóta hefi ég reiknað samkvæmt manndauðatöflu, er ég hefi gert samkvæmt skýrsluin hagstofunnar um manndauða á Islandi
á árunum 1911—15 og með hhðsjón af manntalinu 1920. Eftirfarandi tafla sýnir,
hve margir verða á lifi af aldursflokkunum samkvæmt töflu 1. eftir að 65 ára
aldri er náð:
Tafla 5.
Aldur

55 ára .........
56 57 -

Eftir 0 ár

Eftir 1 ár

172
171
165

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

Eftir 2 ár

Menn
Eftir 3 ár

Eftir 4 ár

99

99

99

99

9»

99

99

99

99

Eftír 5 ár

Eftir 10 ár

99
99

76
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Aldur

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Eftir 0 ár

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

154
143
137
129
124
120
115

..
..
..
..
..
..
— ..
..
1430

Aldur

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ára
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Eftir 0 ár

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

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

182
179
174
170
157
139
132
127
125
123

1508

Eftir 1

ír

Eftír 2 ár

Menn
Eftir 3 ár

Eftir 4 ár

Eftir

5 ár

Eftir 10 ár

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

5»

55

55

55

55

»5

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

111
55

112
108

55

55

112
109
106

55

55

55

113
109
106
102

55

55

55

55

117
111
107
101
99

55

,,

55

*5

55

'5

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

132
130
125
116
106
100
92
87
82
76

111

220

327

430

535

1046

Eftir 1 ár

Eftir 2 ár

Konur
Eftir 3 ár

Eftir 4 ár

Eftir 5 ár

Eftir 10 ár

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

'5

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

,,

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

120
55

119
117

55

55

118
117
116

55

55

55

121
117
115
113

55

55

55

55

125
119
115
113
111

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

154
150
145
140
128
112
104
98
94
91

120

236

351

466

583

1216

.
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Taflau sýnir, að í lok 1. ársins verða 111 menn og 120 konur yfir 65 ára
á lífi. í lok 2. árs verða á lífi 220 karlmenn og 236 konur vfir 65 ára, o. s. frv. Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöðuna samkvæmt töflu 3. og 5., eða tölu þeirra, sem
eiga rétt á að fá útborgaðan örorkulifeyri eða ellilaun samkvæmt frumvarpinu:
Tafla 6.
Vfir 65 ára

í lok
—
—
—
-

Menn

Konur

1. árs . .. 111
2.
. . . 220
3. - . ..' 327
4.
. . . 430
5. - - . .. 535
10.
. .. 1046

120
236
351
466
583
1216

Oryrkjar yngri en 65 ára
Menn
Konur

104
184
251
303
346
163

137
251
350
436
511
771

Samtals

472
891
1279
1635
1975
3496

Xú iiggur beinast við að margfalda lölu þeirra, sem eiga rétt á örorkulífeyri eða ellilaunum, með meðallífeyrisupphæð. Frumvarpið gerir ráð íyrir, að
örorkulifeyrir og ellilauu breytist þegar lífevrisnjótandinn hefir aðrar tekjur
yfir visst lágmark, en af þvi leiðir, að meðalupphæð árlegs lifevris er komin
undir þvi, bve miklar verða tekjur öryrkjanna og þeirra, er njóta ellilauna. Þar
sem engar athuganir eru fvrir hendi um tekjuskiptinguna eftir aldri og allar ágizkanir um það hljóta að verða út í bláinn, tel ég heppilegast að reikna með hinum föstu upphæðum, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, að greiddar verði i árlegan örorkulífeyri og ellilaun. Kostnaðaráætlunin verður við það nokkuð hærri
heldur en vænta má, að raun heri vitni um.
Nú gerir frumvarpið ráð fyrir, að lifeyrisupphæð sé breytiieg eftir dvalarstað lífeyrisnjótandans, en fvrir því má gera, með því að nota hlutföllin á milli
fólksfjölda þeirra staða, sem frumvarpið gerir greinarmun á, við útreikning á
meðalupphæð Hfeyris.
Nú lætur nærri, að hlutföllin milli ibúatölu Revkjavíkur, annara kaupstaða og sveita með verzlunarstöðiun séu 25:15:60, og ætti þá meðalupphæð
lífeyris að verða nálægt:
0,25 900 4- 0,15 750 4- 0,60 600 = 697 kr.
eða ea. 700 kr. Við eftirfarandi útreikning verður áætlað, að meðalupphæð árlegs lifevris nemi 700 kr. og að sérhver, sein á rétt á örorkulifeyri eða ellilaunum, fái þá uppliæð greidda. Þetta ætti að vera fremur vel í lagt, vegna þess að
frumvarpið gerir ráð fyrir, að lífeyrir til lijóna sé hegri en samanlagður lífevrir
ókvænts manns og ógiftrar konu, en framfærðar konur eru hér meðreiknaðar í
tölu öryrkja og gamalmenna. Sömuleiðis eru ekkjur þær, er eiga rétt á örorkulífevri og ellilaunum, meðtaldar í tölu öryrkja og þeirra, er rétt eiga á ellilaunum, svo að kostnaður vegna greiðslu lifeyris til jieirra kemur fram þegar tala öryrkjanna og gamalmennanna er margfölduð með meðalupphæð árlegs lífeyris.
Samkvæmt töflu 1. er rúmur bj liluti af karlmönnum fjölskyldumenn,
en tæp 7% af konum. Við áætlun á kostnaði vegna viðbótargreiðslu til þeirra,
er hafa börn innan 15 ára á framfæri sínu, geri ég ráð fyrir, að 50c< af karlmönnum og 10% af konum meðal öryrkja hafi börn á framfæri sínu. Hinsveg-
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ar geri ég ráð fyrir, að gamalmennin liafi eigi börn innan 15 ára á framfæri sinu.
Ennfremur geri ég ráð fyrir,' að 3 böm innan 15 ára komi til jafnaðar á hvern
öryrkja, og ætti það að vera vel í lagt, þar sem tala fjölskyldumanna samkvæmt
töflu 1. er 7300, en tala barna innan 15 ára ca. 11000, svo að eigi koma 2 börn
á hvern fjölskyldumann til jafnaðar. Meðalupphæð uppbótargreiðslu vegna
barns innan 15 ára aldurs má reikna á sama liátt og meðalupphæð árlegs lífeyris.
Meðalviðbótargreiðsla vegna 1. barns verður þá:
0,25 • 360 + 0,15 300 + 0,60 240 = 272 kr.
og vegna annara barna:
0,25 • 240 + 0,15 -200 + 0,60 • 160 = 186 kr.
Hér verður viðbótargreiðsla vegna 1. barns áætluð 300 kr. og vegna annara barna 200 kr., og ætti það að vera nokkuð meira en vænta má.
f frumvarpinu er gert ráð fvrir, að öryrkjar, sem þarfnast stöðugrar umönnunar annara og eigi geta unnið fvrir sér að neinu verulegu leyti, fái til viðbótar 360 kr. í Reykjavík, 300 kr. í öðrum kaupstöðnm og 240 kr. annarsstaðar
á landinu. Samskonar uppbótargreiðslur gerir frumvarpið ráð fyrir, að verði
greiddar þeim, er njóta ellilauna og liafa náð 75 ára aldri. Til þess þarf jx’) eigi
að taka tillit í þessari áætlun, þar sem hún nær aðeins til fyrstu 10 áranna og
þeir, sem ellilaun fá á því timabili, eru undir þeim aldri. Þó halda öryrkjar, sem
áður hafa fengið þessa uppbótargreiðslu, áfram að fá hana eftir að þeir verða
fullra 65 ára. Hér verður gert ráð fyrir, að þriðjungur öryrkja, vngri en 65 ára,
fái þessar viðbótargreiðslur, og að skipting þeirra eftir dvalarstað sé í samræmi
við hlutföllin milli ibúatölu dvalarstaðanna, þannig að meðaluppbótargreiðsla
verði nálægt:
0,25 • 360 + 0,15 ■ 300 + 0,60 - 240 = 279 kr.
Hér verður reiknað með, að viðbótargreiðsla nemi i öllum tilfelluni
300 kr.
Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöður þær, er leiðir af framanskráðum
ihugunum:
.
Tafla 7.
Ár

Ororkulífeyrir
09 ellilaun

1.
2.
3.
4.
5.
10.

.. 330400
.. 623700
.. 895300
.. 1144500
.. 1382500
.. 2447200

Víðbætur vegna bama
t. barns
Annara

19800
25100
48000
58500
67200
92400

26400
46800
64000
78000
96600
123200

Viðbaetur vegna
hjálparleysis

Samtals

24000
43500
60000
73800
85800
123300

400600
749100
1067300
1354800
1632100
2786100

Samkvæmt þessu verður væntanlegur kostnaður við elli- og örorkutryggingu þess flokks, sem hér ræðir um, á 1. ári ca. 401000 kr. og hækkandi á næstu
árum upp i ca. 2,8 millj. á 10. ári.
Með núverandi fólksfjölda verður kostnaðurinn auðvitað meiri. Síðan 1920
nemur fólksfjölgun ca. 15% af þáverandi fólksfjölda, og má því gera ráð fyrir,
að hæfilegt sé að hækka væntanlegan kostnað samkvæmt töflu 7. um ca. 15%
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vegna fólksfjölgunar. Auk þess jná telja líklegt, að af þeim, er stunda ólíkamlega atvinnu, komi talsverður hluti undir tryggingarskylduna samkvæmt 1. gr.
frumvarpsins, en eins og áður er sagt, nam tala framfærenda meðal þeirra tæpmn 6% af tölu framfærenda meðal verkafólks, og ætti þá að vera hæfilegt að
auka kostnaðaráætlunina i töflu 7. um 20%, til þess að hún gefi nokkurnveginn
rétta mynd af væntanlegum kostnaði við elli- og örorkutrvggingu þá, er frumvarpið gerir ráð fyrir.
Hér fer á eftir tafla, er sýnir væntanlegan kostnað við elli- og örorkutryggingu, miðað við núverandi fólksfjölda, tölurnar eru þó sléttaðar, svo að
þær standa á heilum þúsundum króna:
Tafla 8.
Væntanlegur kostnaður við elli- og örorkutryggingu.
Á
—
—
—.

1.
2.
3.
4.
5.
10.

ári...............................
— ...............................
—...............................
—...............................
—...............................
—...............................

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

kr.
—
—
—
—
—

481000
899000
1281000
1626000
1959000
3343000

Um væntanlegan kostnað við sjúkratryggingu samkvæmt frumvarpinu tel
ég nægilegt að vísa til eftirfarandi kostnaðaráætlunar, er ég hefi gert fyrir milliþinganefnd þá, er starfaði að undirbúningi trvggingarmálefna:
Kostnaðaráætlun.
Kostnaðinum við sjúkratryggingarnar má skipta í tvo flokka. Annar
flokkur kostnaðarliðanna er háður ýmsum atvikum, sem tilviljun ein ræður um.
Þetta gildir um dagpeninga, sængurkonupeninga, fjölskyldupeninga og útfararkostnað. Um þessa kostnaðarliði má gera sæmilega örugga áætlun, ef tala hinna
tryggðu er tiltölulega stór og lifskjör og atvinnuhættir svipaðir. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt, verðá tiltölulega litlar breytingar frá ári til árs á tölu þeirra
atburða, sem veita rétt til styrks. Þannig sýnir reynslan, að tala veikindadaga
fyrir heildarflokk hinna tryggðu verður litlum breytingum háð frá ári til árs,
ef samsetning flokksins er óbreytt. Svipað gildir um fæðingar og dauðsföll.
Reynsla, sem víðsvegar er fengin um tölu sjúkradaga, sýnir ótvírætt, að
sjúkdómshættan vex með aldrinum. Sömuleiðis hafa sumar atvinnugreinar í
för með sér meiri sjúkdómshættu en aðrar. Af þessu leiðir. að ekki er liægt að
vænta, að tala veikindadaga verði svipuð frá ári til árs, nema aldurssamsetning
flokksins haldist óbrevtt og samsetning flokksins hvað snertir atvinnuhætti
raskist ekki verulega.
Ef góðar athuganir eru fyrir höndum um tölu veikindadaga, fæðingar og
dauðsföll innan flokksins, nægir það ásamt fastákvörðun sjúkrastyrksins i einstökum tilfellum til þess að gera sæmilega örugga áætlun um kostnaðinn. Þó er
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nauðsyiilegt að hafa sundurliðaða skýrslu uni tekjuflokka innan flokksins, ef
dagpeningar miðast við tekjur einstaklinganna.
Hinn flokkur kostnaðarliðanna er að vísu háður tilviljunum, en er jafnframt og öllu meira kominn undir samningum inilli frjálsra aðilja. Þetta gildir
um læknishjálp, lyf, ljósmóðurhjálp, meðlagskostnað í sjúkrahúsum og ferðakostnað. Það er því örðugra að gera fyrirfram sæmilega áætlun um þessa kostnaðarliði. Þeir eru sumpart háðir almennu verðlagi á hverjum stað, en jafnframt
því, hversu staðhættir allir eru hagkvæmir (dreifð eða þétt byggð, góðar eða torveldar samgöngur o. fl.).
Kostnaðaráætlun sú, sem liér fer á eftir, er að nokkru leyti bvggð á ágizkunum, þar sem ýmsar nauðsynlegar upplýsingar vantar. Áætlunin er þvi
fremur gerð í þeim tilgangi að draga upp mynd af fyrirhugaðri starfsemi sjúkratrygginganna, miðað við staðhætti hér á landi, heldur en til hins, að af henni
sé hægt að draga ályktun um væntanlegan kostnað við sjúkratrvggingar liér á
landi. Allar ágizkanir eru þó gerðar með það fyrir augum að fara sem næst
hinu sanna.
Hversu há væntanleg tala trvggingarskyldra verður samkv. uppkastinu,
fer auðvitað nokkuð eftir því, hvaða tekjuhámark verður sett. Líklegt má þó
telja, að aðstoðarfólk og verkafólk i hinum ýmsu atvinnugreinum komi undir
tryggingarskylduna.
Samkvæmt manntalinu 1920 var tala aðstoðarmanna og verkamanna i
ýmsum atvinnugreinum, börn innan 16 ára og giftar konur, skipt niður í framfærendur og framfærða, einhleypa menn og fjölskvldumenn, eins og eftirfarandi tafla sýnir:
Framfsrendur
hinhleypir
Menn
Konur

Framfærðir

Fjölskyldutólk
Menn
Konur

Samtals

Giftar Bðrn Ínnan
konur
16 íra

6225
2687
1107
1379
18

1650
607
938
563
5782

735
2844
1190
1826
17

122
134
125
61
246

8732
6272
3360
3829
6063

380
2245
965
1428
13

861
5266
2023
2935
337

Samtals 11416

9540

6612

688

28256

5031

11422

Við landbúnað .........
— fiskveiðar ...........
—- handverk og iðn
— verzlun og samg.
Heimilishjú .............

Það má því gera ráð fvrir, að tala tryggingarskyldra verði að minnsta
kosti ekki undir ca. 28200, þar við bætist konur tryggingarskyldra, ca. 5000 að
tölu, og börn þeirra innan 15 ára, ca. 10800 að tölu. Samtals nær tryggingarskyldan þá til 44000 manna. Síðan 1920 liefir fólksfjöldinn hér á landi aukizt um ca.
12000, og ætti þá tala tryggingarskyldra og skylduliðs þeirra að vera rúmlega
49000, ef hlutföllin á milli sjálfstæðra atvinnurekenda og þeirra, sem vinna í
þjónustu annara, hafa ekki raskazt til muna síðan 1920.
Læknaþörfinni getur sjúkratryggingin fullnægt annaðhvort með því að
ráða læknana í þjónustu sína, eða með því að semja við einstaka lækna eða samtök læknastéttarinnar um læknaþóknun samkv. taxta. Til þess að læknaþjónusta
sjúkratrvggingarinnar verði ekki lakari en almennt gerist hér á landi, þarf sjúkra-
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tryggingin, ef fyrri leiðin verður valin, að hafa í lækni í hverju læknishéraði,
að undanskildu Reykjavíkurhéraði, en þar nægir ekki minna en 3—4 læknar.
Læknishéruð eru 48 hér á landi, og verður þá tala samlagslækna að vera 51.
Með 600 kr. föstum mánaðarlaunum verður kostnaðurinn 367200 kr. Ef þessum kostnaði er deilt niður á framfærendur meðal tryggingarskyldra, verður
kostnaðurinn pr. framfæranda 367200 : 28200, eða ca. 13 kr. Þar við bætist kostnaður við aðra læknishjálp, svo sem aðstoð sérfræðinga o. fl. Ef læknakostnaður
er áætlaður 17 kr. pr. framfæranda, verða 112200 kr. afgangs til þess að greiða
siðasttalinn kostnað. Til samanburðar má taka, að læknakostnaður pr. meðlim
var að meðaltali 20,56 kr. á ári hjá Sjúkrasamlagi Reykjavikur síðustu 10 árin,
og samsvarar það ca. 682600 kr. læknakostnaði fyrir flokk hinna tryggingarskyldu, og nægir sú upphæð fyrir 600 kr. mánaðarlaunum handa 51 læknum,
með afgang, sem nemur 315400 kr. til annara lækna, og virðist það fullmikið
í lagt.
.
Fyrirkomulag það með fastráðna lækna, sem hér er stungið upp á, hefir
í för með sér, að fjölmennari læknishéruðin bera nokkuð af læknakostnaðinum fyrir hin fámennari héruð, og getur þetta skeð á eðlilegan hátt, ef allt landið er gert að starfssviði fyrir eitt sjúkrasainlag, sem ber áhættuna óskipta.
Eftirfarandi tafla sýnir, hvernig tryggingarskyldir framfærendur skiptast niður eftir læknishéruðum, reiknað út eftir manntalinu 1920.
Tala tryggtngarskyldra framfærenda
innan hvers læknishéraÖs

Frá
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tala læknishéraöa

100— 200 tr.sk. framf.................................................
200— 300
—..............................................
300— 400
—..............................................
400— 500
—..............................................
500— 600
—„—
600— 700
—..............................................
700— 800
—..............................................
800— 900
—..............................................
900—1000
—..............................................
1000—1100
—..............................................
1700—1800
—„—
6000—7000
—„—
Samtals

3
11
10
7
4
3
4
0
1
3
1
1
48 héruð

Þau læknishéruð, sem hafa minna en ca. 550 tryggingarskylda framfærendur (þau eru samkvæmt töflunni 31 að tölu), geta ekki borið að fullu læknakostnaðinn með 17 kr. framlagi frá hverjum tryggingarskyldum framfæranda,
enda þótt kostnaðurinn, tekinn sem heild vfir allt landið, fari ekki fram úr þeirri
upphæð. Hin læknishéruðin 17 að tölu, sem hafa 550 tryggingarskylda framfærendur eða fleiri, ættu þá að geta komizt af með minna ársframlag pr. tryggingarskyldan framfæranda, ef tilhögunin verður þannig, að eitt sjúkrasamlag starfi
í hverju læknishéraði, en jafnframt verður læknakostnaðurinn þá þungbærari
fvrir fámennari héruðin.
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Að sjálfsögðu verður fyrirkomulagið með fastráðna lækna því aðeins
valið, að ekki verði hægt að komast að hagkvæmari kjörum á annan hátt, t. d.
læknaþóknun eftir taxta, eða læknaþóknun, sem miðast við tölu samlagsmanna.
(Sjá um læknasamninga og greiðslu læknaþóknunar Compulsory sickness insurance, síðu 383—390).
Lyfjakostnaður: Samkvæmt siðustu 10 ára reynslu Sjúkrasamlags Reykjavíkur voru ársútgjöld til lyfja að meðaltali 7,50 kr. pr. meðlim. Þetta samsvarar, þegar giftar konur eru ekki reiknaðar meðal gjaldenda, ca. 8,83 kr. ársútgjöldum pr. tryggingarskyldan framfæranda. Nú má að visu gera ráð fyrir, að
kostnaður til lyfja verði nokkuð meiri úti um land, þar sem framleiðslukostnaður lyfja, að öllum Hkindum, er meiri þar heldur en i kaupstöðuhum. Hinsvegar
má telja líklegt, að sjúkrasamlögin geti með samningum við lyfjabúðir fengið
niðursett verð á lyfjum handa meðlimum sinum.
Kostnaður við nudd og böð verður hér áætlaður 2,50 kr. pr. tryggingarskyldan framfæranda, og er þar miðað við, að útgjöld Uorskra héraðasamlaga
til þessa hefir að meðaltah verið tæpar 2
kr. pr. framfæranda.
Meðlagskostnaður í sjúkrahúsi: Samkvæmt reynslu Sjúkrasamlags Reykjavikur var meðlagskostnaður á sjúkrahúsi að meðaltali 12,80 kr. á ári pr. meðhm,
en það samsvarar fyrir flokk hinna tryggingarskyldu, þegar giftar konur eru
ekki reiknaðar meðal gjaldenda, ca. 15 kr. pr. tryggingarskyldan meðlim.
Útgjöld til dagpeninga: Samkvæmt reynslu viðsvegar að er algengast,
að frá 7 til 10 veikindadagar komi til jafnaðar á hvern sjúkratryggðan meðlim.
(Sjá Compulsory sickness insurance, siðu 211—252). Hér á landi er varla nokkur reynsla fengin um tölu veikindadaga. Með hliðsjón af erlendri reynslu þykir
hæfilegt að áætla 9 og % veikindadag árlega til jafnaðar pr. tryggingarskyldan
framfæranda. 1 uppkastinu er ekki gert ráð fyrir, að dagpeningar verði greiddir
á sunnudögum, en við það sparast ca. 1 og % greiðsludagur. Ennfremur greiðast ekki dagpeningar samkvæmt uppkastinu, ef veikindin vara skemur en 3 daga,
en sá sparnaður verður hér áætlaður 1 i; úr degi. Eftir verða þá 8 veikindadagar
á ári pr. tryggingarskyldan framfæranda, og verða útgjöldin þá samkvæmt uppkastinu til jafnaðar pr. tryggingarskvldan framfæranda innan hvers tekjufiokks
eins og hér segir:
n.

1. flokkur, dagpeningar..............................................
2.
„.......
3.
4.
5.
„.......
6.
7.
„.......
8.
----- „.......
..............................................
9.

0,00
6,40
12,00
16,80
20,80
24,00
26,40
28,00
32,00

kr.
—
—
—
—
—
—

Þar sem ekki eru fyrir höndum upplýsingar um tekjur verkafólks, verður
hér áætlað, að hvert 100 af tryggingarskyldum framfærendum skiptist niður í
tekjuflokka eins og eftirfarandi tafla sýnir:
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Flokkstalan

1.............
2............
3............
4............
5.............
6............
7.............
8............
9.............

Útgjðld vegna
flokkstns

.................... 1 af hundraði
0,00 kr.
28,60
—
.................. 4 '
60,00 - .................. 5
.................. 6 ----- ------ 100,80 —
.................. 7
145.60 —
240,00 —
.................. 10
396,00 —
.................. 15
280,00 —
.................. 10
1344,00
.................. 42
2595,00 kr.
Samtals 100
Samkvæmt þessari áætlun verða ársútgjöldin til dagpeninga til jafnaðar
25,95 kr. pr. trvggingarskyldan framfæranda. Ilér er að vísn ekki tekið tillit til
þess, að dagpeningar, samkvæmt uppkastinu, greiðast ekki yfir þann tima, sem
sjúklingurinn dvelur í sjúkrahúsi á kostnað samlagsins, en í slíkum tilfellum
greiðast stundum fjölskyldupeningar, og ætti þá ofangreind upphæð að vera ríflega fvrir hvorutveggja, dagpeningum og fjölskvldupeningum.
Sængurkonupeningar: Samkvæmt mannfjöldaskýrslum hagstofunnar árin
1911—1915 má reikna með, að árlega fæðisí ca. 1180 börn innan flokks hinna
trvggingarskyldu. Upphæð sængurkonupeninga er samkvæmt uppkastinu háð
tekjum konunnar, ef hún er framfærandi sjálf. Hér verður áætlað, að hvert 100
af tryggingarskyldum framfærendum meðal kvenna skiptist þannig niður í
tekjuflokka:
Tekjuflokkar

99

"

99

99

99
99
99

Flokkstalan

Sængurkonupeningar

Flokksútgjðld alls

2 af hundraði
30,00 pr. fæðingu
60,00 kr.
38,40
230,40 —
6----- „----n
10----- „----72,00
720,00 —
100,80
1209,60 —
12----- „----15 ----- „----124,80
1872,00
144,00
2880,00 —
6 ........................ 20 ----- „----158,40
3960,00 7 .................... 25 ----- „----168,00
8 ....................
1344,00
8 ----- „----192,00
384,00 —
9....................
2 ----- „----12660,00 kr.
Samtals 100
Hæfilegt virðist að áætla, að ca. 300 fæðingar verði árlega meðal tryggingarskvldra kvenna, sem eru sjálfar framfærendur. Heildarkostnaðurinn við sængurkonupeninga verður þá sem hér segir:
Sængurkonupeningar til 880 mæðra, sem eru giftar tryggingarskvldum mönnum, 30 kr. pr. fæð................................................. kr. 26400
Sængurkonupeningar til 300 mæðra, sem eru sjálfar tryggingarskyldar — 37980
Samtals kr. 64380
Ef þessum kostnaði er deilt jafnt niður á 28200 tryggingarskvlda framfærendur, verður kostnaðurinn pr. framfæranda nálægt 2,28 kr.
1....................
2....................
3 ....................
4 ....................
5 ....................

99

99

99

99
99

Alþt. 1932. A. (43. löggjafarþing).
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Ef kostnaður við ljósmóðurhjálp cr áætlaður 20 kr. til jafnaðar við hverja
fæðingu, samsvarar það ca. 0,82 kr. á ári pr. tryggingarskvldan framfæranda.
Samkvæmt manndauðaskýrslum hagstofunnar frá 1911—1915 má áætla,
að árlega verði dauðsföll innan flokksins sem hér segir:
Dauðsföll meðal barna tryggingarskyldra meðlima, 143 árlega,
dánarbætur 50 kr........................................................................... kr. 7150
Dauðsföll meðal tryggingarskyldra meðlima og skvlduliðs þeirra,
354 árlega, dánarbætur 100 kr., kostnaður samtals .................... — 35400
Samtals kr. 42550
eða ea. kr. 1,51 pr. tryggingarskyldan framfæranda.
Samtals verður áætlaður kostnaður þá eins og liér segir:
Kostnaöarliðir

Kostnaður pr. tryggingarskyldan framf.

Kostnaður alls

kr. 479400,00
Læknishjálp........................................ . ... kr. 17,00
- - 248000,00
8,83
Lyf ..................................................... ...
—
70500,00
Nudd og böð .................................... ... — 2,50
—
423000,00
.
.
.
—
15,00
Meðlagskostnaður í sjúkrahúsi....... ..
— 731800,00
Dagpeningar og fjölskyldupeningar ..... — 25,95
—
64400,00
Sængurkonupeningar........................ . .. . — 2,28
—
23100,00
Ljósmóðurhjálp ................................. ... — 0.82
—
42600,00
Útfararkostnaður ............................. ... — 1,51
—
84600,00
Ferðakostnaður lækna og sjúklinga . ... - - 3,00
5,00
- 141000,00
Framkvæmdarstjórn .......................... . . .
Samtals kr. 81,89
kr. 2308400,00
Aætlaður kostnaður verður samkvæmt þessu tæpar 2% millj. kr., eða ca.
82 kr. pr. trvggingarskyldan framfæranda. Kostnaðaráætlunin er öll miðuð við
fólksfjöldann 1920, og má gera ráð fyrir, að heildarkostnaðurinn með núverandi fólksfjölda verði ca. 10% hærri.
Hinsvegar má telja líklegt, að kostnaðurinn pr. tryggingarskyldan framfæranda sé fremur ríflega áætlaður, miðað við núverandi fólksfjölda, þar sem
sumir kostnaðarhðirnir aukast ekki hlutfallslega eins ört og fólksfjöldinn eða
tala trvggingarskvldra.
Til samanburðar við kostnaðaráætlunina má taka, að sjúkrakostnaður
norskra héraðasamlaga var árið 1928 60,21 n. kr. pr. tryggingarskyldan meðlim.
Það samsvarar 73,46 ísl. kr. með gengi 122. Norsk héraðasamlög veita ekki meðlimum sínum ókeypis Ivf, en lyfjakostnaður var hér áætlaður 8,33 kr. Ef lvfjakostnaður er dreginn frá áætluðum kostnaði, verða eftir 81,89 4- 8,83 = 73,06
kr. Mismunurinn á kostnaðaráætluninni og raunverulegum kostnaði norskra
héraðasamlaga árið 1928 er því óverulegur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Framanskráð kostnaðaráætlun við sjúkratrvggingu er miðuð við lögskipaða skyldutryggingu fyrir alla (án tillits til aldurs), er vinna í þjónustu annara,
og með svipuðu fyrirkomulagi og sjúkratrygging sú, er frumvarp um alþýðutryggingar gerir ráð fyrir, að þvi undanskildu, að dagpeningar voru áætlaðir
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nokkuð lægri en frumvarpið gerir ráð fyrir, og því, að stjórnarkostnaður var
talinn með i kostnaðaráætluninni. Samkvæmt þessari kostnaðaráætlun nemur
kostnaður pr. tryggingarskyldan framfæranda ca. 82 kiog hygg ég, að það muni
láta nærri, einnig hvað snertir væntanleg útgjöld vegna sjúkratrvggingar þeirrar,
er frumvarpið felur í sér.
Samkvæmt töflu 2. hér að framan er tala framfærenda meðal verkafólks
á aldrinum 15—64 ára 26636. Tala núverandi framfærenda, er falla undir hina
lögboðnu sjúkratryggingu samkvæmt frumvarpinu, ætti þá að verða 20% hærri,
eða 31963, eða ca. 32 þúsund. Væntanlegur heildarkostnaður við sjúkratrygginguna verður samkvæmt þvi kr. 2624000 á ári.
Um væntanlegan kostnað við greiðslu atvinnuleysisstyrks samkvæmt
frumvarpinu er erfitt að segja fyrirfram. Þær athuganir, sem hafa verið gerðar
um atvinnuleysi hér á landi, eru taldar mjög óáreiðanlegar, og ná þær auk þess
of skammt aftur i tíniann, til þess að nokkuð sé hægt að styðjast við þær. Þó
hygg ég, að af þeim athugunum megi draga þá ályktun, að hér hafi eigi verið
að ræða mn verulega mikið atvinnuleysi, samanborið við reynslu flestra Evrópuríkja á undanförnum árum. Vafalaust má þó telja, að atvinnuleysi hafi verið
óvenjulega mikið eftir islenzkum mæhkvarða á síðastliðnum tveim árum, og
má án efa rekja orsökina til þess til hins tilfinnanlega verðfalls á aðalútflutningsvörum vorum. Fyrir 1930 mun um nokkurt árabil eigi hafa verið atvinnuleysi svo teljandi sé; þó má ganga að því vísu, að veðráttufar að vetrinum muni
jafnan orsaka stöðvun á vinnu til lands og sjávar, og getur atvinnuleysi það, sem
af því stafar, talizt normalt. Það atvinnuleysi, sem stafar af áhrifum utan að,
vegur þó sennilega meira, og má því gera ráð fvrir, að atvinnuleysi hér fylgi
nokkurnveginn þeim verðsveiflum, sem verða á aðalútflutningsvörum vorum,
eða hinum almennu verðlagssveiflum, sem liafa gert vart við sig síðan snemma
á síðustu öld, þannig að lægst verðlag og mesta atvinnulevsi fvlgist nokkurnveginn að.
Væntanleg tillög til atvinnutryggingarsjóðs má því eigi miða eingöngu
við atvinnuleysið þegar það er mest, né heldur þegar það er minnst, heldur
þannig, að væntanleg tillög til atvinnutryggingarsjóðs verði svo rífleg, að í öryggissjóð atvinnutryggingarinnar safnist nægilegt fé, þegar atvinnuleysið er htið, til þess að mæta útgjöldunum þegar atvinnuleysið er mest, þannig að árlegt
tillag verði sem næst meðalútgjöldum til atvinnuleysisstyrks yfir lengra tímabil.
Aður en nokkur reynsla er fengin, má auðvitað deila um það, hve hátt er
hæfilegt að áætla meðalútgjöldin. Hér verða þau áætluð 1,2 millj. kr., en reynslan verður að skera úr þvi, hvort það er hæfilegt eða eigi.
Samkvæmt frumvarpinu eiga ekki aðrir rétt á atvinnuleysisstyrk en þeir,
er verið hafa meðlimir stéttarfélaga innan Alþýðusambands Tslands í minnst 26
vikur, þó því aðeins, að þeir séu trvggingarskyldir samkvæmt 1. gr. frumvarpsins. Meðlimatala í slíkum stéttarfélögum mun nú vera ca. 7500. Nú má gera
ráð fyrir, að meðhmatalan aukist, ef frumvarpið verður að lögum. Þó hvgg ég,
að hæfilegt sé að áætla, að aukningin verði varla meiri en svo, að meðhmatalan
tvöfaldist. Erlend revnsla hefir sýnt, að örðuglega gengur að safna verkafólki til
sveita um slík stéttarfélög, jafnvel þótt þau séu stvrkt af ríkinu til þess að setja
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á stofn tryggingarsjóði gegn atvinnuleysi, og þykir mér liklegt, að svipnð verði
revnslan hér.
Samkvæmt frunjvarpinu getur tryggingarstjórn, ef það bakar eigi atvinríutryggingunni aukin útgjöld, veitt stvrk til verklegra framkvæmda, sem liafa
það markmið að veita vinnu atvinnulausum mönnum og konum. Hlutaðeigandi
sveitar- og bæjarfélag leggur þá fram 3- kostnaðar, og verður þá, ef upphæð sú,
er ég hefi áætlað í meðalkostnað vegna atvinnutryggingarinnar, reynist hæfileg,
svigrúm fvrir atvinnutrvggingarsjóð til þess að stvrkja verklegar framkvæmdir
í atvinnubótaskvni fvrir allt að 3 millj. kr., eða sem svarar 200 kr. til jafnaðar
pr. meðlim, ef áætlun mín um væntanlega meðlimatölu reynist nærri sanni.
Samkvæmt framanskráðu verður væntanlegur kostnaður við hinar 3 greinar alþýðutryggingarinnar samkvæmt frumvarpinu eins og hér segir:
Tafla 9.
Ar

Elli- og örorkutrygging

Sjúkratrygging

Atvínnuleysistrygging

Samtals

4305000
2624000
1200000
481000
1200000
4723000
899000
2624000
5105000
1281000
2624000
1200000
1626000
2624000
1200000
5450000
1959000
1200000
5783000
2624000
3343000
2624000
1200000
7167000
Eftirfarandi tafla sýnir kostnaðarskiptinguna samkvæmt frumvarpinu á
milli vinnukaupenda, rikis og sveita:
1.
2.
3.
4.
5.
10.

Tafla 10.
Vinnukaupendur

Ríki

Sveitir

861000
1. ár ............. ................ 2583000
861000
2. ár .............. ................ 2833800
944000
944000
3. ár ............. ................ 3063000
1021000
1021000
4. ár ............. ................ 3270000
1090000
1090000
5. ár ............. ................ 3469800
1156600
1156600
10. ár ............. ................ 4300200
1433400
1433400
Samkvæmt frumvarpinu greiða vinnukaupendur hlutdeild sína í kostnaðinum á þann hátt, að hver þeirra greiðir fastákveðinn hundraðshluta af verkalaunum þeirra, er vinna í þjónustu hans. Til þess að gera sér hugmynd um,
hversu nríkill þessi hundraðshluti þarf að vera, áætla ég meðalkaupgjald karlmanns 1800 kr. og kvenmanns 1200 kr. Xú eru samkvæmt töflu 2. 17134 karlmenn og ea. 9500 konur á aldrinum 15 til 64 ára, eða ef þessar tölur eru hækkaðar um 20% til þess að samræma þær við núverandi fólksfjölda, 20561 karlmenn og 11400 konur. Samanlagðar árstekjur þessa fólks verða þá, ef áætlaðar
meðaltekjur revnast nærri sanni, ca. 50700000 kr., og verður liinn fasti hundraðshluti þá á 1. ári rúm 5%, er hækkar og verður á 10. ári tæp 8V>% .
Reykjavik, 20. marz 1932.
Árni Björnsson.
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274. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin i
samningi inilli íslands, Damnerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um viðurkenningu dóma og fullnægju þeirra.
Frá allslierjarnefnd.
1- gr.
Rikisstjórninni er lieimilt að ákveða með auglýsingu í Stjórnartíðindunum, að saniningur sá, sem undirritaður var í Kaupmannahöfn þann 16. marz
1932 og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum, milli Islands, Dannierkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um viðurkenningu dóma og fullnægju þeirra,
skuU koma i gUdi. Ennfremur er rikisstjórninni lieimilað að setja frekari ákvæði, er kynnu að vera nauðsynleg til þess að framfylgja greindum samningi.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Fylgiskjal.

Samningur milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um viðurkenníngu dóma og fullnægju þeirra.
1. gr.
Aðfararliæfir dómar, seni gengið hafa í einliverju samningslandanna í
einkamálum, skulu einnig vera bindandi í hinum ríkjunum. Sama er um dóma
í sakamálum að því er þeir varða bætur fvrir afleiðingar verknaðar, sem tjóni
liefir valdið.
Með dómi er átt við úrlausn réttarins um kröfu þá eða réttaratriði, sem
málið er um.
2. gr.
1 samningi þessum teljast jafnsettir aðfararhæfum dóinum:
1) úrskurðir yfiraðfararvaldsmanns (överexekutor) í Finnlandi eða Svíþjóð um
greiðsluskyldu í málum, þar sem krafan styðst við skuldabréf eða annað
skriflegt sönnunargagn (lagsökningsmál), enda sé frestur til málsskots (besvár) liðinn;
2) sætt, gerð fyrir sáttanefnd eða rétti;
3) aðfararliæfir úrskurðir, sem felldir eru í einkamáluni, annaðhvort í dórninum eða sérstaklega, um bætur fvrir málskostnað eða um þóknun til votta
eða sérfróðra mamia.
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3. gr.
Otivistardómur, sem í Danmörku, Islandi eða Noregi liefir verið felldur
yfir stefndum fyrir fyrsta dómsstigi og „tredskodom“ eða annar dómur, sem í
Finnlandi eða Sviþjóð hefir verið felldur fyrir fyrsta dómsstigi gegn stefndum,
sem ekki mætti, skal því aðeins vera bindandi i liinum rikjunum, að svo standi á
sem nú segir:
1) að stefndur liafi, þegar stefna, sáttafyrirkall eða fyrirkall til yfiraðfararvaldsmanns (överexekutor) var birt, átt heimilisfang eða skráð firma í því ríki,
þar sem dómurinn er dæmdur, eða stjórn sú, sem kemur fram fyrir stefnda,
hafi þá átt heima i því ríki, eða fyrirkallið verið birt umboðsmanni, sem
stefndum lögum samkvæmt var skylt að liafa i þessu ríki; eða
2) að gert hafi verið óbrigðanlegt samkomulag um, að málið skuli rekið fyrir
þeim rétti, sem uppkvað dóminn; eða
■ 3) að dómurinn sé um bætur fyrir afleiðingar verknaðar, sem tjóni liefir valdið
og framinn hefir verið í því ríki, þar sem dómurinn var dæmdur, enda sé
stefna birt stefnda sjálfum, meðan hann dvelur i því ríki.
Sama er um útivistardóm, sem á hærra dómsstigi er felldur gegn stefnda,
ef dómurinn hefir og verið útivistardómur á fyrsta dómsstigi.
4. gr.
Krefjast má, að dómum, úrskurðum og sættargerðum, sem samkvæmt
1.—3. gr. eru bindandi utan þess rikis, þar sem dómurinn eða úrskurðurinn er
felldur eða sættin gerð, og hægt er að fullnægja í því ríki, verði fullnægt i hinum ríkjunum.
5. gr.

■

Beiðni um aðför á að senda: í Danmörku og á Islandi fógeta, í Finnlandi og Sviþjóð yfiraðfararvaldsmanni (överexekutor), og í Xoregi aðfarardómstól (namsretten).
6. gr.

Beiðni um aðl'ör eftir dómi eða úrskurði skal fylgja:
1) dómurinn eða úrskurðurinn í frumriti eða útskrift, staðfestri af hlutaðeigandi yfirvaldi;
2) vottorð um, að dómurinn eða úrskurðurinn sé þess eðlis, sem segir í 1. eða
2. grein, og að hann sé aðfararliæfur og niegi fullnægja honum í þvi ríki,
þar sem hann er uppkveðinn;
3) dómi, sem um ræðir í 3. grein, vottorð, er sýni, að dómurinn hafi gildi
samkvæmt þeirri grein.
Beiðni um fullnægju sættar skal fylgja útskrift af sættargerðinni, staðfest af hlutaðeigandi yfirvaldi, svo og vottorð um, að sættin sé gerð fyrir sáttanefnd eða rétti og að henni megi fullnægja í því ríki, þar sem liún var gerð.
Skjölum, sem rituð eru á finnsku eða islenzku, skal fvlgja staðfest þýðing á dönsku, norsku eða sænsku.

f’ingskjal 274

615

_
7. gr.
Vottorð þau, sem getur uni í 6. gr., gefa: í Danmörku, Finnlandi, íslandi
og Noregi dómsmálaráðunevtið, í Sviþjóð fylkisstjórn (lánsstyrelse).
8. gr.
Ákvörðun um, hvort franikvæma skuli fullnægju samkvæmt þessum
samningi, er tekin án þess að gagnaðili sé til kvaddur; þegar sérstaklega stendur á, má þó gefa lionum tækifæri til að bera fram ástæður sínar.
9- gr.
Aðför fer í liverju riki fram samkvæmt þar gildandi lögum án tillits til
þess, sem dómurinn, úrskurðurinn eða sættin kann að kveða á um þvingunarráðstafanir.
10. gr.
Akvæðin í þessuni samningi um réttargildi dóma breyta að engu Jeyti
22. gr. í samningi frá 6. febrúar 1931, er befir að gevma alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð, og leiða ekki af sér, að dómar
eða úrskurðir um slik mál fái gildi i öðrum tilfellum en þar er ákveðið. Fullnægju dómsúrskurða, sem gildi hafa samkvæmt nefndri grein, má krefjast samkvæmt 4. til 9. gr. þessa samnings.
Nú hefir í Danmörku, á Islandi eða í Noregi verið dæmdur dómur, þar
sem beitt er ákvæðum löggjafarinnar um fjárniál hjóna, og skal þá samningur
þessi ekki ná til dómsins í Finnlandi eða Svíþjóð, ef þar hefði átt að gera út um
deiluatriðið samkvæmt eldri hjúskaparlöggjöf landsins.
Samningur þessi nær ekki til dóma, úrskurða né sátta um meðlagsskyldu
í sifjamálum, og breytir að engu leyti samningnuni frá 10. febrúar 1931 um
innheimtu meðlaga.
Eigi breytir samningurinn Iieldur að neinu leyti ákvæðum þeim, sem i
öðrum samningum felast um gildi eða fullnægju dóma og annara úrskurða.
11- gr.
Samningur þessi nær ekki til dóma, úrskurða né sætta um:
1) frændsemi, erfðarétt, ábyrgð erfingja á skuldum, skipti dánarbúa, meðferð
þrotabúa, nauðasamninga án gjaldþrotaskipta, eða riftingu réttargernings
við gjaldþrot.
2) eignarrétt eða annan rétt yfir fasteign í einliverju liinna ríkjanna, skyldu til
að gera ráðstafanir um shk réttindi. eða afleiðingar af vanrækslu skyldunnar;
3) skatta og gjöld til rikis eða sveitar- eða bæjarfélags, eða önnur mál opinbers réttar, jafnvel þótt dóniurinn eða úrskurðurinn hafi verið kveðinn upp
i sama formi sem venja er um einkamál.
Samningurinn nær ekki til úrskurða, sem fellt hafa sérstakir dómstólar
í atvinnudeilum.
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12. gr.
Af samningnum leiðir ekki skylda til að viðurkenna eða fullnægja ðóini,
úrskurði eða sætt, þegar augljóst er, að það mundi vera ósamrýmanlegt réttarskipulagi landsins.
•
13. gr.
Samningurinn nær ekki til dóma né úrskurða, sem upp liafa verið kveðnir, né sætta, sem gerðar liafa verið, áður en samningurinn gekk í gildi.
14. gr.
Samning þennan skal fullgilda, og skal fullgildingarskjölunum komið fyrir
til geymslu í skjalasafni utanríkismálaráðuneytisins danska, svo fljótt sein
auðið er.
Milli þeirra ríkja, er þá hafa fullgilt samninginn, gengur lianii í gildi liinn
1. janúar eða 1. júlí næstan eftir að þrír mánuðir eru liðnir frá því, er fullgildingarskjölum að minnsta kosti þriggja ríkjanna liefir verið komið fyrir til
geymslu. Gagnvart ríkjum, er siðar fullgilda, gengur samningurimi í gildi 1.
janúar eða 1. júlí næstan eftir að þrír mánuðir eru liðnir frá því, að fullgildingarskjalinu var komið fyrir til geymslu.
Sérhvert ríkjanna getur sagt samningmmi upp gagnvart sérhverju liinna
ríkjanna með 1 árs uppsagnarfresti, svo að hann gangi úr gildi 1. janúar eða
1. júli.
.
Þessu til staðfestu hafa umboðsmennirnir undirritað samning þennan,
og sett þar við innsigli sín.
Gert í Kaupmannahöfn þann 16. marz 1932 á íslenzku, dönsku, finnsku,
norsku og sænsku.
Greinargerð.
Allsherjarnefnd flytur frumvarp þetta að heiðni ráðuneytis forsætisráðlierra. Fvlgdu því svo hljóðandi athugasemdir:
I framlialdi af samningum þeim uni sifjamál og um innheimtu meðlaga,
sem gerðir voru í Stokkliólmi þann 6. febrúar 1931 og í Osló þann 10. febrúar
s. á., sbr. þingskjöl frá sumarþingi 1931, Ed. m. 88 og 89, hafa réttarfræðingar
Norðurlanda gert samning þann, er hér fer á undan, uni viðurkenningu dóma
og fullnægju þeirra.
Grundvöllurinn að sanmingi þessum er gagnkvæmt traust til réttarfars
og dómstóla hvors landsins um sig, en tilgangur samningsins er sá, að losa dómhafa, sem fengið liefir dóm í einliverju landanna, við að þurfa að höfða nýtt
mál, ef dómþoli hefir flutzt til einlivers liinna landanna, eða á eignir þar.
Um grundvallaratriði þetta eru þó gerðar ýmsar takmarkanir, en þær
helztu eru þessar:
1) Dómar í ináluni, sem stefndur liefir ekki mætt í, skulu ekki viðurkenndir, ef dómþola liefir ekki verið stefnt á varnarþingi lians, eða varnarþingi, sem samkomulag hefir náðst um, eða eðlilegt var vegna eðlis málsins,
sbr. 3. gr. Ástæðan til þessa er sú, að i nokkrum nýjum lögum er gefin tals-
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vert víðtæk heimild til að stefna manni utan varnarþings hans. Skilyrði fyrir
að fullnægja dómi annars lands á að vera, að dómþoli hafi varið sig eða þó haft
eðlilega skyldu til að mæta fyrir hlutaðeigandi rétti.
2) Þar sem tilgangur samningsins er að létta undir að fá fullnægt kröfum í einkamálum, hefir verið gerð undanþága í 11. gr. um alla dóma í opinberum málum, þar með talin mál um skatta og gjöld, og einnig eru undanskildir allir dómar um eignarrétt eða annan rétt vfir fasteignum.
3) Loks eru i 12. gr. undanskildir úrskurðir, sem eru þess eðlis, að viðurkenning þeirra eða fullnægja hersýnilega mundi vera ósamrýmanleg réttarskipulagi landsins. Þar er átt sérstaklega við þau tilfelli, að i einhverju land-• anna séu bannákvæði eða einkaréttarfyrirkomulag um atvinnumál, sem ekki
er til í liinum löndunum. Þegar svo stendur á, getur það komið fyrir, að i hinum löndunum verði látinn ganga dómur um afliendingarskyldu eða þvílíkt,
og kann að reynast síðar, að slíkur dómur er andstæður bann- eða hegningarákvæðum þess lands, þar sem farið er fram á fullnægju hans. Þegar svona stendur á, á að vera hægt að neita viðurkenningu og fullnægju.
Hér skal og athygli beint að einu atriði, sem þýðingu hefir fvrir ísland
sérstaklega.
Skilyrðið fyrir verkun samningsins er. að dómurinn hafi réttargildi til
fullnægju, sbr. 4. gr Til þess útheimtist — að frátöldum hæstaréttardómum —
meðal annars, að heimild, sem dómurinn veitir til málskots, með öðrum orðum
áfrýjunarfresturinn, sé útrunninn. Samkvæmt löggjöf hinna norrænu landanna
er það nú venjuleg regla, að áfrýjunar- og aðfararfrestur líði samtímis, þ. e.
a. s. það kemur tæplega til greina að gera aðför samkvæmt dómi, sem enn er
hægt að áfrýja. Hér á landi liefir aftur á móti verið haldið fast við gömlu reglurnar um mjög langa áfrýjunarfresti, en með aðfararheimild, enda þótt áfrýjunarfresturinn sé ekki útrunninn. Þótt aðför í slíku tilfelli sé hægt að framkvæma hér, verður þó samkvæmt samningnum ekki liægt að fullnægja dómnum í hinum löndunum fyrr en áfrýjunarfresturinn er liðinn.
Samningurinn ætti sérstaklega að verða að notum í tilfellum, þar sem
málssækjandi hefir fengið dóm hér á landi yfir skuldunaut, sem síðan flyzt til
einhvers liinna Norðurlandanna, eða á eignir í þessum löndum, sem hægt er að
gera fjárnám í. Þegar svo stendur á, þarf dómhafi samkvæmt samningnum
ekki að byrja nýja málssókn til að ná rétti sínum. En eins og áður er vikið að,
verður liann að bíða þar til áfrýjunarfresturinn er liðinn. Nefndum galla er því
ekki hægt að bæta úr nema með því að stytta áfrýjunarfrestina.
Um leið og að öðru leyti visast til efnis samningsins skal þess getið, að
ráðuneytið hefir, í samráði við utanríkismálanefnd, leitað umsagnar lagadeildar háskólans um samningsuppkastið, og að lagadeildin hefir lagt til, að Island
taki þátt í samningsgerðinni. Sama er um dóms- og kirkjumálaráðunevtið, sem
hefir verið aðspurt um afstöðu þess til samningsgerðarinnar.
Að lokum skal á það bent, að telja má, að samningurinn, ef hann verður
fullgiltur af Islands hálfu, feli i sér viðauka við hérgildandi lög, sbr. einkum 1.
og 4. grein hans. Af þessari ástæðu ei samningsgerðin hér með lögð fyrir Alþingi til samþykktar.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Nd.

275. Nefndarálit

um frumvarp til laga uin kosningu sáttanefndarmanna og varasáttanefndarmanna í Reykjavík (þskj. 205).
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins nieð eftirfarandi
BREYTINGU:
Við 1. gr.
Milli „samtímis“, og „með“ komi: þá er lög þessi öðlast gildi.
Alþingi, 30. marz 1932.
Bergur Jónsson,
Sveinbjörn Högnason,
Einar Arnórsson,
form.
fundaskr.
frsm.
Jón Ólafsson.
Þorleifur Jónsson.

Nd.

276. Nefndarálit

um frv. til laga um afnám laga nr. 33, 20. október 1905, um stofnun geðveikrahælis.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 30. marz 1932.
Bergur Jónsson,
Sveinbjörn Högnason,
Einar Arnórsson,
form., frsm.
fundaskr.
Þorleifur Jónsson.
Jón Ólafsson.

Nd.

277. Breytingartillögur

við frv. til laga um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og
Markarfljóts.
Frá samgöngumálanefnd.
1. A eftir 9. gr. komi ný 10. gr., svo hljóðandi:
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán til framkvæmda þeirra, sem
taldar eru í 1. gr. laga þessara.
2. 10. gr. verður 11. gr.

Þingskjal 278—279

Nd.
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278. Breytingartillaga

við frv. til laga uin brúargerðir.
Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 2. gr. III. Eftir lið 16. komi 4 nýir liðir, svo hljóðandi:
Brú á Tunguá á Holtamannaafrétti.
Brú á Ytri-Rangá hjá Svinhaga.
Brú á Eystri-Rangá neðan við Tungufoss.
Brú á Hólsá milli Þykkvabæjar og Landeyja.

17.
18.
19.
20.

Ed.

279. Breytingartillaga

við frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins Islands, 18. maí 1920.
Frá minni hluta stjórnarskrárnefndar.
Við 1. gr.
’
Greinin orðist svo:
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Á Alþingi eiga sæti allt að 45 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir með leynilegum kosningum.
A. 32 þingmenn skulu kosnir með óhlutbundnum kosningum, og þeir eða sá
kosinn, sem flest fær atkvæði, í þessum kjördæmum:
Tvímenningskjördæmi:
Skagafjarðarsýsla,
Eyjafjarðarsýsla og Siglufjörður,

Norður-Múlasýsla,
Suður-Múlasýsla og Neskaupstaður,
Rangárvallasýsla,
Árnessýsla.
Einmenningskjördæmi:

Hafnarfjarðarkaupstaður,
Gullbringu- og Kjósarsýsla,
Borgarfj arðarsýsla,
Mýrasýsla,

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla,
Dalasýsla,

Austur- og Vestur-Barðastrandarsýsla,
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Vestur-ísafjarðarsýsla,
Isafjarðarkaupstaður,
Norður-lsafjarðarsýsla,
Strandasýsla,
Vestur-Húnavatnssýsla,
Austur-Húnavatnssýsla,
Akureyrarkaupstaður,
Suður-Þingeyjarsýsla,
Norður-Þingeyjarsýsla,
Seyðisfjarðarkaupstaður,
Austur-Skaftafellssýsla,
Vestur-Skaftafellssýsla,
Vestmannaeyjar.
Akveða má með lögum að skipta tvimenningskjördæmi í einmenningskjördæmi.
Deyi þingmaður, kosinn í þessuin kjördæmum, á kjörtimanum eða
fari frá, þá skal kjósa þingmann í lians stað fyrir það, sem eftir er kjörtimans.
B. 8 þingmenn skulu kosnir með hlutbundnum kosningum í Reykjavík og jafnmargir til vara samtímis.
Ef þingmaður Revkjavíkur deyr eða fer frá á kjörtimanum, tekur
sæti varaþingmaður hans, það sem eftir er kjörtímans.
C. Ákveða má með lögum, að bætt verði við allt að 5 landskjörnum þingmönnum, ásamt varamönnum þeirra. Skal þá þeim þingsætum varið til jöfnunar
milli stjórnmálaflokkanna i þeim kjördæmum, þar sem kosið er óhlutbundnum kosningum. Um úthlutun þingsætanna skal miða við samanlagða kjósendatölu stjórnniálaflokkanna við kosningarnar í hlutfalli við tölu kosinna
þingmanna i þeim kjördæmum. Varamaður landskjörins þingmanns tekur
sæti eftir sömu reglu og gildir um varamenn Reykjavíkurþingmanna.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.

Nd.

280. Nefndarálit

uin frv. til laga um skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Islands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin er sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 31. marz 1932.
Sveinn Ólafsson,
Jóhann Þ. Jósefsson,
Bergur Jónsson,
form.
fundaskrifari.
frsm.
Bjarni Asgeirsson.
Guðbr. Isberg.
Með fyrirvara.
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281. Nefndarálit

mu frumvarp til laga um ríkisskattanefnd.
Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.
Meiri hlutinn mælir með því, að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 31. marz 1932.
Ingvar Pálmason,
form.

Nd.

Einar Árnason,
fundaskr. og frsm.

282. Frumvarp

til laga um breyting á og viðauka við siglingalög, nr. 56, 30. nóv. 1914.
Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.
1- gr.
Sjóveðréttur samkvæmt 11. kap. siglingalaganna, nr. 56, 30. nóv. 1914,
fvrir kröfum skipstjóra og skipshafnar til kaups og annarar þóknunar, sem þeir
eiga lögmætt tilkall til fvrir starf sitt í þjónustu skipsins, skal einnig ná til vátryggingarfjár skips og farmgjalds, meðan það er ekki af höndum greitt. Nú
ferst skip eða er dæmt óbætandi, og er vátrvggingarsala þá óheimilt að láta
vátrvggingarféð af höndum fvrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því að fvrsta sjópróf var haldið út af slysinu, eða frá því, að skip var dæmt óbætandi með
löglegri skoðunargerð samkvæmt 4. gr. siglingalaganna.
2. gr.
Fyrirfram gefið afsal skipshafnar eða einstakra skipverja á sjóveðrétti
skal vera ógilt.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Um 1. gr.
Samkvæmt 238. gr. siglingalaganna nær sjóveðréttur skipstjóra og skipverja ekki til vátryggingarfjár skips og farmgjalds. Farist skip eða sé dæmt óhætandi, falla forréttindi þeirra niður, enda þótt fullt verð komi fyrir skipið frá
vátrvggingarsala, og eiga þeir þá á hættu að glata kröfu sinni að öllu sökum
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annara skulda skipseiganda. Af þessu leiðir og það, að sé kaup skipshafnar ekki
greitt á réttum gjalddaga, er henni nauðugur einn kostur að stöðva skipið þegar i stað, til þess að eiga ekki á liættu, að réttur hennar falli niður bótalaust.
Úr þessum göllum er 1. gr. ætlað að bæta.
Um 2. gr.
Samkvæmt siglingalögunum mun vera óvíst, hvort fyrirfram gefið afsal
skipverja á sjóveðrétti gagnvart skipseiganda eða öðrum sé gilt að lögum. Greininni er ætlað að taka af allan vafa i þvi efni.

Nd.

283. Breytingartillögur

við frv. til laga um samgöngubætur og fvrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og
Markarfljóts.
Frá Jóni Ólafssvni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 2. gr.
a. Fyrir orðið „þannig“ í 3. málsgr. komi: af ríkissjóði.
b. I stað 4. og 5. máisgr. komi:
Þó getur atvinnumálaráðherra, að fengnum tillögum sýslunefndar
Rangárvallasýslu, látið jafna niður allt að % kostnaðarins.

Nd.

284. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnufélög.
Flutningsm.: Hannes Jónsson, Jónas Þorbergsson, Björn Kristjánsson.
1. gr.
1 samvinnufélögum, sem stofnuð eru og starfa samkvæmt lögum nr. 36,
27. júní 1921, skulu félagsmenn hafa forgangsrétt til hverskonar atvinnu við
framleiðslustörf félaganna, eins og til dæmis vinnu við sláturhús þeirra,
smjörbú og verksmiðjur, útskipun framleiðsluvaranna o. fl. (sbr. 2. gr. laganna).
2. gr.
Það varðar sektum frá 2000—20000 kr., ef félagsmönnum er sýnd nokkur tálmun, er þeir eru að störfum þeim, er getur i 1. gr. laga þessara, hvort
sem tálmunin kemur fram í ofbeldi eða á annan hátt, nema þyngri refsing
liggi við að lögum.
.
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3. gr.
Mál út af brotum þeim, sem um ræðir i lögum þessum, skulu rekin sem
almenn lögreglumál.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarþ þetta er borið fram að gefnu tilefni vegna þeirra misklíða,
sem risið hafa út af framleiðslustörfum við nokkur samvinnufélög í landinu
undanfarið. Það er augljóst, að miklu skiptir fyrir hagsmuni þessara félaga,
að þau séu ekki liindruð i því að gera framleiðsluvörur sínar markaðshæfar
og koma þeim áleiðis til markaðar. Virðist öll sanngirni og nauðsyn mæla með
því, að eigendur framleiðsluvara í samvinnufélögum megi óhindraðir vinna
sjálfir að þeim störfum, er svo miklu skipta fvrir hagsmuni þeirra.

Ed.

285. Frumvarp

til laga um undirbúning á raforkuveitum til almenningsþarfa.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
Vegamálastjóra er falið að rannsaka og gera tillögur um heildartilhögun
á raforkuveitum til almenningsþarfa í þeim hlutum landsins, þar sem hann að
undangenginni athugun telur hentugt að fullnægja raforkuþörfum almennings
með orkuveitum frá háspennuveri, er taki vfir meira en einn hrepp eða kaupstað. Með rannsókn þessari skal leysa úr því, hver fallvötn séu hentust til virkjunar fvrir hvern landshluta og vfir hve stórt svæði henti að leggja veitutaugar
frá hverju þeirra. Svo skal og gera kostnaðaráætlanir um þessi mannvirki og
áætlanir um rekstrarafkomu og styrkþörf hvers orkuvers með tilheyrandi taugakerfi. Gera skal frumdrætti af fyrirhuguðum mannvirkjum, eftir þvi sem nauðsyn krefur vegna þessara kostnaðaráætlana.
2. gr.
Rannsóknir þessar framkvæmir vegamálastjóri og fastlaunaðir starfsmenn
hans án sérstaks endurgjalds, eftir því sem þeim vinnst timi til frá öðrum störfum. Ef ríkisstjómin hefir verkfræðing með sérmenntun i rafmagnsfræði i þjónustu sinni, skal hann einnig vera vegamálastjóra til aðstoðar við rannsóknir
þessar án sérstaks endurgjalds.
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3. gr.
Jafnóðunx og starfinu miðar áfram skal vegamálastjóri leggja skýrslur
og áætlanir fvrir atvinnumálaráðunevtið. Ráðherra er heimilt að skipa fimm
manna raforkumálanefnd ríkisstjórninni til aðstoðar í þessum efnum.
I nefndinni eiga sæti þrir menn, tilnefndir hver af sínum þingflokki, þeim sem
nú eru, forstjóri Rafmagnsveitu Reykjavíkur, að áskildu samþykki rafmagnsstjórnar kaupstaðarins, og liinn fimmti skrifstofustjóri eða fulltrúi úr ráðuneyti
atvinnu- og samgöngumála, og er hann formaður nefndarinnar. Bresti tilnefningu eða samþykki einhvers framangreindra aðilja, velur ráðherra mann í
þess stað.
Raforkumálanefndin starfar kauplaust, og skal verkefni hennar vera að
undirbúa tillögur og lagafrumvörp þessum málum viðvikjandi, sem koma eiga
fyrir Alþingi. Atvinnumálaráðuneytið og vegamálastjóri láta nefndinni í té aðstoð eftir þörfum án sérstaks endurgjalds.
4.

gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

286. Frumvarp

til laga um opinbera greinargerð starfsmanna ríkisins.
(Eftir eina umr. í Nd.).
1- gr.
Skylt er embættismönnum landsins og sýslunarmönnum án endurgjalds
að flytja árlega eitt eða tvö erindi, eftir ákvörðun útvarpsráðs, í útvarp rikisins um stofnun þá eða starfsgrein, er þeir veita forstöðu. Ef aðili óskar að vera
laus við flutning erindis, eða hann getur það ekki útvarpinu eða rikissjóði að
kostnaðarlausu, vegna fjarvistar, skal hann í tæka tið senda útvarpsráðinu erindi sitt fullsamið, en það felur aftur einhverjum starfsmanni útvarpsins að
flytja erindið.
Lengd erindanna miðast við venjuleg útvarpserindi, og skulu þau miða
til þess að veita almenningi yfirlitsfræðslu um unnin störf og fyrirætlanir í
framkvæmdum þjóðarinnar og opinberri starfrækslu.
2. gr.
Fyrir 1. október ár hvert semur útvarpsráðið skrá yfir þau erindi, er það
óskar að fá samkvæmt lögum þessum. Skylt er útvarpsráði að tilkynna aðila
með að minnsta kosti fjögurra vikna fyrirvara, hvenær erindi skuli flytja
eða hvenær handrit að erindi skuli vera komið til útvarpsráðs.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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287. Breytíngartíllögur

við frv. til 1. um sölu mjólkur og mjólkurafurða (þskj. 225).
Frá Héðni Valdimarssyni.
1. Við 1. gr. Aftan við siðasta málslið komi: enda hafi hlutaðeigandi bæjarstjórnir samþykkt hana.
2. Við 2. gr. a-liður orðist svo:
að allir þeir, sem framleiða mjólk til sölu i hlutaðeigandi kaupstöðum, séu háðir ákvæðum mjólkursölustjórnar um skipulag, sölu og hlutfallslega aðstöðu til markaðsins, þó þannig, að mjólkurframleiðendur innan lögsagnarumdæmis hlutaðeigandi kaupstaða og á jörðum, sem eru eign kaupstaðanna utan lögsagnarumdæmisins, skuli sitja fyrir um sölu barnamjólkur og annarar mjólkur til neyzlu beint í kaupstaðnum. Mjólkursölustjórn
skipa 7 menn. Skal hlutaðeigandi bæjarstjórn kjósa 4 þeirra, einn úr hópi
mjólkurframleiðenda, 3 úr hópi mjólkurneytenda í bænum. Tvo stjórnarmenn kjósa stjórnir mjólkurbúa og umboðsmenn annara mjólkurframleiðenda, er selja mjólk til kaupstaðarins, en formann stjórnarinnar skipar atvinnumálaráðherra.
Aftan við c-lið komi: sbr. þó a-lið.
e-liður orðist svo:
að settar séu ákveðnar reglur um, hvernig mjólkurverð skuli ákveðið, þannig að lagt sé til grundvallar verð það, sem nauðsynlegt er að hafa til
þess að liægt sé að framleiða á hagnýtasta hátt og á heppilegustu stöðum
næga og góða mjólk fyrir nevtendurna í kaupstöðunum.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Þegar meiri hluti mjólkurbúa landsins hefir komizt undir skipulag
mjólkursölu samkv. 1. gr. og einnig um sölu á erlendan markað, getur atvinnumálaráðherra gefið út sérstaka reglugerð um það efni, að fengnum tillögum hinna einstöku mjólkursölustjórna, þar sem stofnuð verður mjólkursölustjórn landsins og ákveðið um verksvið hennar og vald til að skylda
mjólkurbúin til þátttöku í hlutfallslegum útflutningi og áhættu við hann.

Nd.

288. Frumvarp

til laga um brevting á lögum nr. 60, 14. júní 1929, um varnir gegn berklaveiki.
Frá allsherjarnefnd.
1. gr.

4. málsgr. 14. greinar laganna orðist svo:
Allur sá kostnaður, sem hér er talinn, greiðist úr rikissjóði, en sérhvert
Alþt. 1932. A. (45. löggjafnrþing).
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sýslufélag og bæjarfélag greiði upp í hann gjald til ríkissjóðs, sem nemi 2 kr.
fvrir hvern heimilisfastan rnann i lögsagnarumdæminu.
2. gr.
15. gr. laganna falli burt og brevtist greinatalan samkvæmt þvi. Jafnframt skal niður falla allur áfallinn en ógreiddur berklavarnaskattur sjúkrasamlaga.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Greinargerð.
Frv. þetta hefir verið sent allsherjarnefnd frá stjórn Sjúkrasamlags
Reykjavíkur, en er samið ásamt eftirfarandi greinargerð af skrifstofustjóranum í atvinnu- og samgöngumálaráðunevtinu.
Um 1. gr.
Það virðist ástæðulaust, að sumar sýslur sleppi að meira eða minna leyti
við að greiða það 2 kr. gjald á hvern heimilisfastan mann, sem um ræðir í
4. málsgr. 14. gr. berklavarnalaganna. Það yrðu einmitt þær sýslur, sem minnstan kostnað og minnstan skaða hafa af berklaveikinni, og er gjaldþol þeirra
sízt minna af þeim sökum en þeirra lögsagnarumdæma, þar sem berklaveikin er meiri. En þar sem hér er um almennt þjóðarböl að ræða, virðist réttara,
að öll lögsagnarumdæmin taki jafnan þátt i útrýmingarstarfseminni að tiltölu við fólksfjölda, enda þótt herklaveikin sé eigi jafnskæð i þeim öllum. Það
má taka fram, að það er mjög mikið verk að skipta berklakostnaðinum niður
til að finna út hluta hvers lögsagnarumdæmis, og virðist næsta ástæðulaust og
óheppilegt að láta það velta á þeirri hendingu, livar sjúklingarnir dvelja er
þeir veikjast, hve mikið framlag lögsagnarumdæmin eiga að greiða til berklavarna. Virðist því allt mæla með því að fella niður þetta endurgreiðsluákvæði.
Um 2. gr.
Sjúkrasamlög eiga fullt i fangi með að standast útgjöld sín, og berjast
í bökkum, þó þau þurfi ekki sérstaklega að greiða fvrir þá samlagsmenn, sem
veikjast af berklaveiki. Auk þess er sú upphæð, sem þeim ber að greiða, mjög
lítil, borin saman við liina miklu fúlgu til herklavarnanna, en fyrir sjúkrasamlögin sjálf alltilfinnanleg. Sjúkrasamlag Revkjavikur er nú sem stendur í hinuift mestu vandræðum og verður að gera aðrar og frekari breytingar á löggjöfinni um sjúkrasamlög, ef það á að geta staðizt. Að öðrum kosti mun þetta
þarfa fyrirtæki að öllum likindum verða að leggjast niður og jafnvel verða
gjaldþrota, og mun þó öllum ljóst, hvílíkt gagn slíkt sjúkrasamlag vinnur, þar
sem það oft mun forða fólki frá að Ienda á sveitinni vegna veikinda og á þann
hátt vafalaust spara bæði bæjarsjóði og ríkissjóði bein fjárframlög til þurfalingá vegna veikinda þeirra. Þessi burtfelling berklavarnagjalda samlaganna
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mundi meðal annars verða til þess að styðja samlögin i áframhaldandi starfsemi þeirra til almenningsheilla. Þá má og taka það fram, að jafnframt því,
sem sjúkrasamlögin eiga að greiða til berklavarna eftir núgildandi lögum,
eiga hlutaðeigandi sjúkrasamlög og bæjarfélög að greiða sinn hluta samkv. 4.
málsgr. 14. gr. berklavarnalaganna, og verður þannig mun meira greitt upp í
berklavarnakostnað sjúkrasamlagsmanna en annara herklasjúklinga annarsstaðar að en úr ríkissjóði, en til þess er engin ástæða.

Nd.

289. Frumvarp

til laga um brevting á hafnarlögum fvrir Revkjavíkurkaupstað, nr. 19, 11.
júlí 1911.
*
‘
Flm.: Héðinn Valdimarsson.
1 • gr.
6. grein orðist þannig: ,
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarstjórn.
Hafnarstjórn skal skipuð 5 fulltrúum, er bæjarstjórn kýs, 3 úr tölu bæjarfulltrúa og 2 utan bæjarstjórnar. Fulltrúar þeir, er kosnir eru utan bæjarstjórnar,
skulu vera úr tölu þeirra manna, er þekkingu hafa á verzlun, útgerð og siglingum. Fulltrúa þessa skal kjósa leynilega með hlutfallskosningu, fulltrúana úr
tölu bæjarfulltrúa sér ogfulltrúa utan bæjarstjórnar sér.
Kjörtímabil hafnarstjórnar er 1 ár og fvlgir kjörtimabili nefnda bæjarstjórnar.
.
Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu i hafnarstjórn.
Auk hinna kjörnu fulltrúa mætir borgarstjóri og hafnarstjóri á fundum
hafnarstjórnar, og hafa þeir þar málfrelsi og tillögurétt.
Hafnarstjórn kýs formann hafnarstjórnar og stýrir hann fundum hennar
og boðar til þeirra.
Hafnarstjórn sér um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar fyrir hönd bæjarstjórnar.
2. gr.

7. grein orðist þannig:
Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri undir umsjón
hafnarstjórnar. Bæjarstjórn skipar hafnarstjóra eftir tillögu hafnarstjórnar.
Aðra fasta starfsmenn ræður hafnarstjórn.
3. gr.
8. grein orðist þannig:
Eigum hafnarsjóðsins má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður
ábyrgist skuldir Reykjavikurhafnar.
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Samþykktir, er snerta fjárhag hafnarinnar, öðlast eigi gildi nema samþykki hafnarstjórnar komi til.
4. gr.
Lög nr. 22 frá 22. okt. 1912 ern úr gildi numin.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Greinargerð.
Frumvarp þetta er fram komið til þess að koma skipun hafnarnefndar
Reykjavíkur i sem hezt samræmi við ákvæði laga nr. 59,14. júní 1929, um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.
Önnur grein frumvarpsins er sett til að lögfesta það fyrirkomulag, er nú
gildir um starfsmenn hafnarinnar, og samrýma hafnarlögin við lög nr. 27, 22.
nóv. 1918, um hafnsögu i Reykjavík.
Með þriðju grein laganna er hafnarstjórn gefið nokkuð meira vald í fjármálum en verið hefir, og virðist það réttmætt samkvæmt sérstöðu þeirri, er
höfnin hefir innan hæjarfvrirtækjanna, shr. 8. gr. hafnarlaga fvrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19, 11. júli 1911.

Nd.

290. Frumvarp

til laga um breytingar á tilskipun 25. sept. 1859, um nokkrar breytingar á erfðalögnnum, og um breytingar á lögum nr. 30, 27. júní 1921, um erfðafjárskatt.
Flm.: Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.
'
1. gr.
Erfðir til fjarskyldari ættingja en barna hins látna og niðja þeirra, svo
ogforeldra, afa og ömmu og þeirra foreldra, skulu úr lögum numdar.
2. gr.
Falli arfur til foreldra og sé annað látið, fellur arfurinn allur til þess, sem
effir lifir. En afar óg ömmur taka aldrei meiri arf hvert um sig, þótt eitthvert
þeirra sé látið, en komið hefði í þess hlut, ef öll lifðu.
3. gr.
Arfur eftir kvæntan mann og gifta konu, sem ekki á arfgenga ættingja á
lífi, fellur allur til þess hjónanna, er lifir hitt. Ókvæntur maður og ógift kona,
sem búið hafa samvisturo minnst 2 ár og átt barn saman, taka arf hvort eftí’annað sem hjón væru.
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4. gr.
Enginn má hér eftir ráðstafa með arfleiðsluskrá meira en fjórðungi
eftirlátinna eigna sinna, ef þær nema samtals 20000 kr. eða meiru. En nemi þær
minnu, er heimilt að ráðstafa með arfleiðsluskrá allt að 5000 kr., ef það kemur
eigi í hág við rétt lögarfa. Ennfremur er heimilt að ráðstafa með arfleiðsluskrá til svstkina eða barna þeirra hæfilegum framfærslueyri, séu þau óvinnufær og hafi ekki eignir fvrir sig að leggja.
5. gr.
Eftirlátnar eignir, sem eigi eru lögarfar að, eða ráðstafað er með arfleiðsluskrá svo að gilt sé, skulu renna i sérstakan sjóð, er varið skal samkv. 7. gr.
6. gr.
Erfðafjárskattur samkv. lögum nr. 30, 27. júní 1921, skal hækka um 100%.
Af erfðahlutum, sem nema minnu en 5000 kr., greiðist enginn skattur. Erfðafjárskattur skal hér eftir renna í sérstakan sjóð, er varið skal samkv. 7. gr.
7. gr.
Sjóði þeim, er myndast af eftirlátnum eignum skv. 5. gr. og erfðafjárskatti samkv. 6. gr., skal varið til styrktar örorku- og ellitryggingum, og skal
hann, þegar Alþingi liefir sett lög um slíkar tryggingar, afhentur stjórn þeirra,
en til þess tima er hann í vörzlu rikisstjórnarinnar. Sjóðinn skal ávaxta á
trvggan liátt, og má engu eyða af fé hans eða tekjum næstu 10 ár. Sú upphæð,
sem þá verður í sjóðnum, telst höfuðstóll hans, og ákveður Alþingi þá, hve
miklum hluta af árlegum tekjum sjóðsins skuli upp frá því varið til styrktar
örorku- og ellitryggingum.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.

Greinargerð.
Sú skoðun ryður sér mjög til rúms, að rétt sé að nema úr lögum rétt útarfa til arfs. Virðist þá eðlilegast að láta erfðaréttinn eigi ná lengra en framfærsluskylduna, og láta þann arf, sem nú fellur til útarfa, er enga framfærsluskvldu hafa gagnvart arfleifanda, falla til hins opinbera eða stofnunar,
sem tekur við framfærsluskyldunni.
I frv. er gert ráð fyrir, að erfðaréttur haldist óbreyttur í beina línu aftur og fram, en réttur systkina og annara fjarskyldra til arfs falli niður. En
jafnframt er i frv. heimilað að ráðstafa með arfleiðsluskrá til systkina og
barna þeirra hæfilegum framfærslueyri, ef þeim er lians þörf, umfram þann
eignafjórðung, sem jafnan er heimilt að ráðstafa með arfleiðsluskrá. Réttur
hins opinbera eða tryggingarstofnunarinnar til arfs er að því leyti gerður jafn
rétti útarfa, að eigi er heimilt að ráðstafa með arfleiðsluskrá meiru en fjórð-
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ungi eftirlátinna eigna, hvort sem lögarfar eru á lífi eða eigi, ef eignirnar fara
fram úr ákveðnu hániarki. Þá er og lagt til, að erfðafjárskattur af lægri upphæð en 5000 krónum sé felldur alveg niður og hverjum einum heimilað að ráðstafa allt að sömu upphæð af eftirlátnum eignum, þótt hann fari fram úr fjórðungi arfsins alls. Hinsvegar er lagt til, að erfðafjárskattur af hærri upphæðum
verði tvöfaldaður frá þvi, sem nú er, og honum varið á sama hátt og arfi þeim,
sem til liins opinbera eða tryggingarstofnunarinnar fellur.
Með frv. til laga um alþýðutryggingar, sem lagt hefir verið fyrir Alþingi, fylgir áætlun um kostnað við örorku- og ellitryggingar í næstu 10 ár.
Að þeim tíma liðnum ætti nokkurt fé að vera komið í sjóðinn, og er þá ætlazt
til, að Alþingi ákveði, hve miklu af tekjum hans skuli varið til þess að létta
kostnaðinn við örorku- og ellitryggingarnar.

Ed.

291. Breytingartillaga

við frv. til laga um Brunabótafélag íslands.
Frá Jóni Jónssyni og Guðmundi Ólafssyni.
Við 3. gr. Upphaf annars málsliðar greinarinnar orðist svo:
Frá 1. jan. 1935 hvílir einnig skyldutrvgging ... o. s. frv.

Ed.

*

292. Nefndarálit

um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins Islands, 18. mai 1920.
Frá ininni hluta stjórnarskrárnefndar.
Við undirritaðir höfum ekki getað orðið samferða meðnefndarmönnum
okkar í þessu máli. Ágreiningurinn milli nefndarhlutanna snertir þó nær eingöngu 1. gr. frumvarpsins, eða sérstaklega þau ákvæði hennar, sem rígbinda
þá ófrávikjanlegu reglu, að tala þingsæta skapist eingöngu af atkvæðamagni
stjórnmálaflokkanna, án tillits til nokkurs annars. Að vísu skal því ekki neitað, að rétt sé að taka nokkurt tillit til þess, að flokkar hafi þingsæti í hlutfalli
við atkvæðatölu þeirra. En hvorttveggja er, að ekki hefir verið bent á neina
viðunandi kjördæmaskipun, sem tryggi þetta, enda þarf engu síður að gæta
annara mjög mikilvægra atriða, þegar ákveða skal réttláta og skynsamlega
skipun Alþingis.
Minni hlutinn telur sjálfsagt, að fyrst og fremst beri að taka tillit til
náuðsynjar hinna einstöku héraða landsins til nægilegrar fulltrúatölu og til
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jafnréttis allra kjósenda, hvar sem er á landinu, um áhrifávald á skipun Alþingis. Framhjá þessu liöfuðatriði er að mestu gengið, ef skapa á kosningafyrirkomulag, sem að öllu levti fullnægi 1. málsgr. 1. gr. frumvarpsins, auk
þess sem það skipulag felur í sér aðra óviðunandi galla. Það ber því nauðsvn
til að þræða í þessu máli þá leið, sem kemst næst því að geta fullnægt sanngjörnum kröfum héraða og stjórnmálaflokka.
Minni hlutinn vill með tillögum þeim, er hann flytur á þskj. 279, gera
tilraun til að fullnægja 2 höfuðatriðum: í fvrsta lagi að tryggja fornan rétt
hinna einstöku héraða til fulltrúavals og áhrifa á Alþingi. 1 öðru lagi að
tryggja stjórnmálaflokkum landsins sanngjarnan rétt til fulltrúafjölda eftir
atkvæðamagni þeirra, svo sem við verður komið, innan þeirra takmarka, að
núverandi réttur kjördæmanna verði ekki skertur og að tala þingmanna verði
ekki óhæfilega há.
Telur minni hl., að í tillögum hans felist sú lausn þessa máls, sem þjóðin
megi vel við una.
Alþingi, 31. marz 1932.
Einar Árnason,
frsm. minni hl.

Nd.

Ingvar Pálmason.

293. Nefndarálit

um frv. til fjárlaga fvrir árið 1933.
Frá fjárveitinganefnd.
Fjárveitinganefndin hefir að þessu sinni haft erfiðara og vandasamara
verk að inna af höndum en mörg undanfarin ár, og sjálfsagt verða skiptar
skoðanir um það, hvernig henni hefir tekizt þetta.
Byltingin, sem orðin er í viðskiptum þjóða á milli af völdum heimskreppunnar, hefir haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir atvinnuvegi
vora eins og annara þjóða. Framleiðslan til lands og sjávar svnist varla geta
risið undir þeim gjöldum, sem á henni livíla, með því verðfalli, sem orðið er á
þessum vörum, og framtak einstaklinga, sveitar- og bæjarfélaga svo stórkostlega lamað, að til fullkominnar kyrrstöðu horfir, ef ekki brevtir um til
batnaðar áður langt um liður. Örðugleikar þeir, sem nú ríkja á þessu sviði,
hljóta að hafa í för með sér aukinn samdrátt í öðrum viðskiptum þjóðarinnar, og tekjur ríkissjóðs, sem að jniklu leyti er aflað með óbeinum tollum og
sköttum, hljóta að bera þess menjar, jafnvel meira en menn gera sér grein
fyrir.
.
Nefndinni er það fullkomlega ljóst, að álit hennar og tillögur um afgreiðslu fjárlagafrv. er enginn „Salomonsdómur“, en hún hefir sett sér það
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mark og mið að áætla það varlega tekjurnar og það nákvæmlega útgjöldin, að
nokkurn veginn öruggt væri að byggja á þeirri áætlun um afkomu ríkissjóðs.
Hins er ekki að dyljast, að þótt gerðar liafi verið ýtarlegar tilraunir til þess að
fá inn i frv. nákvæma áætlun um gjöld ríkisins, þá standa enn utan áætlunar
ýms gjöld samkvæmt sérstökum lögum og heimildum, sem hljóta að koma til
útborgunar. Þeim, sem kynni að sýnast, að nefndin hafi gengið of langt i niðurfærslu teknanna, gæti orðið það hugfróun, að ríkinu er það nauðsynlegt, að
tekjurnar fari talsvert fram úr áætlun, til að mæta slíkum greiðslum. Það væri
að vísu réttast að gera ráð fvrir þessu í frv. sjálfu, á þann hátt að áætla einhverja upphæð fyrir greiðslum vegna sérstakra laga og lieimilda, þó að sú áætlun hlyti ætíð að vera mjög ónákvæm. Að þessu ráði hefir þó ekki verið
horfið að þessu sinni, þótt til tals kæmi í nefndinni.
Það orkar ekki tvímælis, að nauðsyn heri til að afgreiða tekjuhallalaus
fjárlög. En á jafnerfiðum timuni sem nú standa vfir geta orðið skiptar skoðanir um, livernig það megi verða. Ein leið að því marki er að skera niður fjárveitingar og rekstrarkostnað rikisins —■ það mikið, að tekjurnar, sein á er
byggt, nægi til að standa undir rekstri þjóðarbúsins. Önnur leið er sú, að afla
nýrra tekna, svo liægt sé að lialda í svipuðu horfi um verklegar framkvæmdir
i landinu.
Nefndin hefir byggt starf sitt á grundvelli þeirrar tekjulöggjafar, sem
nú er í gildi, meðal annars á því, að framlengd yrðu lög um verðtoll og gengisviðauka. Niðurstaðan af till. nefndarinnar er þessi:
Tekjur:
Lækkun:
Tekjur skv. 2. gr....................................... kr. 650000,00
Tekjur skv. 3. gr....................................... — 20000,00
---------------- 670000,00
Hækkun:
Eignahreyfingar skv. 12. gr. (Sjóðsyfirlit) ....................
7670,00
'
---------------Gjöld:
Lækkun:
Gjöld skv. rekstrarreikn............................ kr. 341530,00
Eignahreyfingar ....................................... — 65000,00
'
---------------- 106530,00
Hækkun:
Gjöld skv. rekstrarreikn.....................................................
49100,00
-------------- kr.
Eftirstöðvar á sjóðsyfirliti skv. frv............................................... —
Halli á sjóðsyfirliti samkv. till. n................................................... kr.

662330,00

357430,00
304900,00
45741,87
259158,13

Þennan greiðsluhalla hefði mátt jafna með því að lækka meir en orðið er
fjárveitingar til verklegra frarakvæmda. En n. sýnist, að þar sé svo að sorfið,
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að eigi megi á bæta. Þess er og að gæta, að vafasamur hagnaður er að þvi að
draga mjög úr þeim fjárveitingum, sem ganga til að halda við atvinnu i landinu, og getur enda verið liættulegt, ef það veikir aðstöðu framleiðenda, t. d.
jarðræktarstyrkur, samgöngubætur o. fl. Nefndin hefir þó eigi viljað skilja svo
við þetta mál án þess nú þegar að benda á leið til þess að jafna þennan greiðsluhalla, og hefir því á þskj. 258 flutt frv. til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga. Verði þetta frv. að lögum, ætti það fullkomlega að vega upp á móti
þeim lialla, sem orðinn er á fjárlagafrv. samkv. till. nefndarinnar, jafnframt
þvi, sem það mundi létta á rikissjóði á vfirstandandi ári og þannig draga úr
þeim tekjuhalla, sem fvrirsjáanlegur er á núgildandi fjárlögum.
Verður hér á eftir vikið nokkru nánar að brevtingartillögum nefndarinnar við einstakar gr. frv.
Tekjubálkurinii.
2. gr.
Nefndinni liefir ekki sýnzt varlegt að treysta eins á tekjurnar og gert er í
frv. Sérstaklega virðist henni varhugavert að gera ráð fyrir, að útflutningsgjald,
vörutollur og verðtollur gefi svipaðar tekjur 1933 og varð 1931. Þessar tekjur
hafa lækkað á siðastl. ári um 30% frá því, sem var 1930, og sérstaklega mun sú
lækkun hafa komið fram á siðari árshelmingnum, sem stafar af verðfalli innlendra vara og minnkandi innflutningi, og þrátt fyrir það, þótt greiðslujöfnuður við útlönd sýnist bagstæður það ár samkv. bagskýrslum, þá mun þó vanta
þar á 5—7 millj. kr. svo vel sé, vegna binna levndu greiðslna, sem eru þjóðinni
svo mjög í óhag. Þessi greiðslujöfnuður er varla hægt að gera ráð fyrir, að fáisl
með auknuin útflutningi, og er þá ekki annað fvrir hendi en að draga úr innflutningi eftir því sem unnt er.
'

3' gr'
.
,
Breytingar þær, sem hér er um að ræða, eru leiðréttingar á áætlun útgjalda vegna símans og útvarpsins, sem ekki verður liægt að komast hjá að
greiða, 10 þús. kr. á livorum stað. Kemur þetta fram sem tilsvarandi lækkun
tekna 3. gr. Að öðru leyti athugasl:
Eftir skýrslu landssimastjóra, sem lá fyrir nefndinni, kemur i ljós, að
enn eru ólagðar eftirnefndar símalínur, sem fjárveitinganefndir og Alþingi
1930 og 1931 hafa ætlazt til, að lagðar vrðu þau ár:
Sandgerði—Stafnes ..................................................... áætlun nú ca 5 þús.
Bólstaðarhlið—Bergstaðir i Svartárdal ....................
— ------ 6
—
Skógar—Skinnastaðir og Kópasker—Leirhöfn .........
- ------ 15
—
Bíldudalur—Selárdalur ........................................
—----------- 16,5 —
Víðimýri—Goðdalir ....................................................
— ------ 16,5 —
Kalastaðakot—Þyrill ..................................................
— ------ 11
—
Kvígindisdalur—Breiðavik .........................................
— ------ 18
—
Jökuldalslína ..............................................................
—
------ 33
Alls ca kr. 120
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

80

þús.
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Gerir landssíniastjórinn ráð fvrir, að þessar línurverði að sjálfsögðu lagðar fyrst, fyrir fjárveitingu þessa árs og ársins 1933. Vill nefndin leggja áherzlu
á, að svo verði gert. Er fjárveitingin í fjárlögum þessa árs 80 þús. kr. og i frumvarpinu fvrir 1933 60 þús. kr. Er þá óráðstafað 20 þús. kr. af fjárveitingum
beggja áranna, sem nefndin telur rétt, að landssímastjóri ráðstafi eftir aðkallandi þörf. Mætti í því sambandi benda á linu frá Staðarfelli að Skarði.
Gjaldabálkurinn.
1. gr.
Hér er aðeins um leiðréttingu á prentvillu að ræða, sem befir ekki áhrif
á niðurstöðu frv.
10. gr.
Sambandslaganefndin á að koma sanian í Kliöfn að ári. Kostnaðurinn
við þessi nefndarstörf befir orðið talsvert bár, sérstaklega þau árin, sem
nefndarmennirnir íslenzku hafa farið utan. Þau árin hefir kostnaðurinn orðið þessi:
Fjárveiting

kr.
1919
1921
1923
7500,00
1925
6500,00
1927
6500,00
1929
6000,00
1931
6000,00
Það sýnist því ekki nokkur vegur að áætla
1933 en 5000 kr., og verður þó að balda sparlegar á en

Reikn.

kr.
13175,00
18921,13
12815,45
15541,45
10248,73
8054,80
5966,15
þennan kostnað minni
verið hefir.

11- gr.
Samkvæmt undanfarandi revnslu sýnist nægilegt að áætla laun hreppstjóra 24000 kr.
'
Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta er áætlaður 100000 kr.
eins og undanfarin ár. Mikið af þessu fé gengur til launa skrifstofumanna við
embættin. Það sýnist ekki nema eðlilegt og sjálfsagt, að þessi laun lækki eins
og önnur, og leggur því nefndin til, að fjárveifingin verði lækkuð um 10 þús. kr.
Til vinnuhælisins á Litla-Hrauni er veitt í fjárl. vfirstandandi árs 21250
kr., þar af fyrning 6250 kr. Forstöðumaður liælisins hefir áætlað tekjur þess
og gjöld árið 1933 þannig:
Tekjur:
Arður af seldri vinnu ..................................................................... kr. 8000,00
Meðlög frá breppum ......................................................................... — 2000,00
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Tekjur af búi (brútto) .................................................................... — 4000,00
— — kartöflum ....................................................................... — 4000,00
Frá ríkissjóði .................................................................................... — 30000,00
kr. 48000,00
Gjöld:
Matvörur, meðul og lireinlætisvörur ...........................................
Eldiviður og ljós ..............................................................................
Þóknun til fanga og fataslit þeirra ................................................
Laun forstöðumanns og aðstoðarm...................................................
Þóknun til læknis, prests og gjaldkera .........................................
Til viðhalds liúsa og áhalda ...........................................................
Ýms gjöld .........................................................................................
Aukning bústofns .............................................................................
Til viðbótarbvgginga, efni og kevptvinna ....................................

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—

9500,00
2500,00
5500,00
8500,00
1200,00
6000,00
1800,00
1000,00
12000,00

kr. 48000,00
A þessari áætlun er fjárveiting til liælisins byggð að öðru en því, að síðasti gjaldaliðurinn, „Til viðbótarbygginga, efni og aðkeypt vinna kr. 12000,00“,
er felldur niður. Eigi að síður hækkar fjárveitingin frá því, sem er i fjárl.
yfirstandandi árs, um 3000 kr. Þessi hækkun sýnist nefndinni óþörf og telur,
að megi spara sem því nemur á sumum gjaldliðunum, t. d. þóknun til fanga
og aukning bústofns. Þess verður og að vænta, að betri regla verði á innheimtu vegna seldrar vinnu frá hælinu en verið hefir, og ætti þá sá tekjuliður
að verða talsvert liærri en hér er áætlað.
Til embættiseftirlitsferða er ætlað i fjárl. 1932 9000 kr. Þessi kostnaður
hefir orðið 1930 kr. 8533,15 og 1931 kr. 5327,27. Nefndin telur líklegt, að spara
megi eitthvað á þessum lið án þess að draga úr öryggi eftirlitsins, og þar sem
svo ríflega er varið í þessu skyni á vfirstandandi ári, telur hún, að hægt muni
að komast af með 6000 kr. næsta ár.
12. gn
...
Styrkurinn til augnlæknis í Revkjavik liefir verið greiddur til Guðm.
Guðfinnssonar, en þar sem hann hefir fastlaunaða stöðu við landsspítalann,
telur nefndin vel til fallið, að hann veiti þar ókeypis læknishjálp samkv. aths.
við 7. lið þessarar gr. fjárlagafrv., og að 500 kr. sé liæfileg þóknun fvrir kennslu
við háskólann, sem um getur í sömu aths. Sama máli er að gegna með styrk til
háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteinssonar, sem nefndin leggur einnig til,
að verði lækkaður i 500 kr.
Það er að sjálfsögðu nauðsynlegt, að liéraðslæknar afli sér aukinnar
þekkingar með því að fara utan og kvnnast þeim nýjungum, sem árlega koma
fram á sviði læknavisindanna. Hinsvegar er og eðlilegt, að nokkur áraskipti
verði á þvi, hvað ríkið leggur fram til styrktar slikum utanferðum. 1 fjárlagafrv. er ætlað í þessu skyni 1500 kr. Nefndin telur, að forsvaranlegt sé í slíku
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árferði að fella niður eitt ár í bili, og leggur því til, að enginn styrkur verði
veittur á næsta ári.
Sundurliðun á tekjuni og gjöldum landsspílalans er allmikið breytt frá
því, sem er i frv. Er hér farið eftir till. landlæknis að öðru leyti en þvi, að
felldar eru niður 3000 kr. vegua lóðarinnar. Framlag til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar hefir nefndin hækkað úr 4000 kr. í 8000 kr., og er þar í talinn fæðiskostnaður ljósmæðranema. Þykir rétt, að allur kostnaður vegna starfsemi þessarar deildar komi sem sérstakur liður í rekstrarreikningi spítalans.
í áætlun um starfsmannahald á Kleppi og Vífilsstöðum er ekki gert ráð
fyrir neinni kauplækkun. En nefndin gengur út frá þvi sem sjálfsögðu, að liún
verði framkvæmd þar eins og annarsstaðar, eftir því sem við verður komið,
og gerir hreytingartill. í samræmi við það. Fjárveiting til húsbúnaðar og áhalda
á Vifilsstöðum er hækkuð úr 7000 kr. í 10000 kr. Þvkir víst, að ekki verði
komizt af með minna.
Smávægilegar brevtingar á áætlun Revkjahælis eru gerðar eftir till.
landlæknis samkv. undanfarandi revnslu.
Kristneshæli er fært inn með sundurliðaðri rekstraráætlun, eins og önnur hæli, og nær eingöngu farið eftir till. forstöðumanns liælisins um áætlun
tekna og gjalda. Nýr liður, „Fyrning húsa og áhalda 7670 kr.“, er tekinn upp
og kemur sem hækkun fyrninga í 20. gr.
13. gr.
í frv. eru ætlaðar 150 þús. kr. til nýrra akvega. Nefndin fékk till. vegamálastjóra um það, hvar þessu fé skvldi varið, og hefir hún farið eftir þeim
að öllu leyti.
Stvrk til vetrarflutninga yfir Hellisheiði Iiefir nefndin lækkað úr 8000
kr. i 5000 kr., og fellt alveg niður styrk til að halda uppi vetrarferðum yfir
Holtavörðuheiði og Fagradal. Nefndin viðurkennir fullkomlega þörfina á
þessum samgöngum, en telur þó fært, í sparnaðarskvni, að draga úr fjárframlögum til þeirra að þessu sinni.
Aðstoðarverkfræðingar hjá vegamálastjóra og vitamálastjóra liafa undanfarið haft nokkra launaviðhót, jafnmikið hvor. I frv. er þessi launaviðbót
felld niður lijá aðstoðarverkfr. vitamálastjóra, en ekki hinuni. Nefndin telur
rétt, að þessir menn fylgist að, annaðhvort verði launaviðbótin felld niður hjá
háðum eða hvorugum.
Þá hefir nefndin tekið upp 25 þús. kr. fjárveitingu til hafnargerðar á
Akranesi. 1930 var hvrjað á liafnargerðinni og lög um hana samþykkt á síðasta þingi. Þörfin á því, að verkinu sé haldið áfram, er mjög brýn og aðkallandi. En hver viðhót við hafnargarðinn keinur þegar að notum við afgreiðslu
háta, og er þess ærin þörf, því þegar lágsjávað er og illt í sjó þegar bátarnir
koma úr róðri, verða þeir eins og nú stendur að bíða í margsettum röðum
hver út frá öðrum eftir afgreiðslu, og missa þeir, sem síðastir verða, oft af róðri
næsta dag', og veldur þetta miklu tjóni árlega.
Styrk til brvggjugerða og lendingarhóta hefir nefndin lækkað úr 30 þús.
kr. í 20 þús. kr. Bvrjað er á hrvggjugerð í Vopnafirði, en óvíst um, að aðrir
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í bráð. Þó hefir staðið til hrvggjugerð á Hvammstanga og viðar,
en skortur á fé frá héruðum mun valda, að ekki er meira að gert. Má því telja
líklegt, að þessi fjárveiting dugi í þetta sinn.
hefjist handa

.
14, grI samræmi við það, að nefndin telur þörf að draga sem mest úr framlögum og framkvæmdum að þessu sinni, leggur hún til að lækka nokkuð framJög til kennslutækja og bókakaupa við ríkisskólana, og jafnframt hefir henni
af sömu ástæðu þótt rétt að fella niður styrk þann, sem nokkur undanfarin ár
hefir verið veittur til útgáfu fræðslumálarits.
Þó framlagið til stundakennslu við menntaskólann í Revkjavík sé lækkað til muna í frv. við það, sem ætlað er í núgildandi fjárlögum, samkv. tillögum rektors, lítur nefndin svo á, að lengra mætti þar ganga, þar sem liðurinn
til föstu kennaranna hefir jafnframt stórhækkað. Rektor telur, að nægilegt sé
að áætla 12 þús. kr. til stundakennslunnar, ef aðsókn að skólanum evkst eigi,
sem hann telur ólíklegt. Nefndin býst hinsvegar við, að aðsóknin hljóti að
minnka, sökum erfiðleika almennings. í öðru lagi gerir hún ráð fyrir kauplækkun hjá stundakennurum, til samræmis þvi, að vegna lækkandi dýrtíðaruppbótar hefir nú verið fvrirskipuð almenn kauplækkun hjá föstum starfsmönnum ríkisins, þeim, sem eigi taka laun samkvæmt launalögum. Og ennfremur athugar nefndin, að nokkrir hinna föstu kennara skólans kenna nú
eigi nema 9—20 stundir á viku, sem leiðir vitanlega af sér aukna stundakennslu að þarflausu.
Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að umræddur liður lækki úr
12000 kr. í 7000 kr. Og af sömu ástæðum sér hún sér einnig fært að leggja til,
að lækkuð séu framlög til stundakennslu við kennaraskólann, stýrimannaskólann og vélstjóraskólann.
Námsstvrkur við menntaskólann i Revkjavik liefir verið lækkaður í frv.
um 300 kr. Þar sem stvrkur þessi gengur til að hjálpa efnasnauðum en efnilegum nemendum, og þörfin fyrir hann vitanlega því meiri, sem afkoma almennings þrengist meira, vill nefndin levfa sér að mæla með því, að þessi litli stvrkur
fái að standa óbrevttur frá því, sem liann er nú, eða sé hækkaður í frv. upp í
2800 kr.
Liðinn „vegna kostnaðar við skólastjórn“ telur nefndin rétt að lækka
niður í 1000 krónur. Þetta mun hafa verið liugsað sem risnufé, og þá einkum í
sambandi við heimavistir skólans. Nú hefir enn eigi verið unnt að fjölga þeim,
eins og hugsað hafði verið. Munu aðeins vera um 10, samkvæmt skýrslu rektors.
Hinsvegar fellur risna vegna skólans til aðkomumanna miklu síður á rektor
menntaskólans í Rvik en t. d. við menntaskólann á Akurevri, meðal annars
vegna þess, að kennslumálastjórnin á heima í Reykjavík. Af þessum ástæðum
lítur nefndin svo á, að liðurinn megi lækka samkvæmt framansögðu.
Fjárveitinguna til vornámsskeiðs barnakennara leggur nefndin til að
fella niður að þessu sinni. Telur ekki nauðsvn svo mikla til þessa, að rétt sé að
hvetja til mikils kostnaðar fvrir kennara úti um land á erfiðum timum. Enda
sýnilegt, að áhugínn fvrir þessum námsskeiðum er eigi næsta mikill, þar sem
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t. d. námsskeið hefir eigi koniizt á 1930, þó fjárveiting úr ríkissjóði væri þá fyrir
hendi.
Samkvæmt skýrslu núverandi fræðslumálastjóra sést, að laun kennara
við fasta barnaskóla, með þeirri dýrtíðaruppbót, sem reiknað er með í frumvarpinu, muni nema um 360 þús. kr. Xefndin telur því sæmilega varlegt að áætla
á þessum lið sömu upphæð. Gerir sem sagt ráð fyrir, að sú lækkun, sem óhjákvæmilega muni koma fram vegna erfiðra fjárhagsástæðna almennings og þar
af leiðandi samdrætti skólanna, rnuni fvllilega vega móti hækkunum, sem koma
kunni fram, t. d. launahækkunum vegna þjónustualdurs. Nefndin leggur þvi til
að lækka liðinn um 10 þús. kr.
Þá vill nefndin að þessu sinni fella niður framlag til bygginga barnaskólahúsa úti um land. Er það i samræmi við þá skoðun hennar, að fresta beri
yfirleitt nú þeim framkvæmdum, sem geta beðið. Og er þar miðað jafnt við erfiðan hag ríkisins og héraðanna. Hinsvegar hefir fræðslumálastjórinn skýrt frá,
að með fjárveitingunni til barnaskólabvgginga i núgildandi fjárlögum sé vel
séð fyrir lögákveðnum stvrk ríkisins til þeirra skóla allra, sem þegar eru
byggðir. Telur nefndin rétt að fresta nýbvggingum að þessu sinni, og leggur
því til, að liður þessi sc felldur niður.
Sömuleiðis leggur hún til, að fellt sé af frv. framlag til bygginga gagnfræðaskóla í kaupstöðum, er hún telur hliðstætt. Gilda hinar sömu ástæður
fyrir þeirri tillögu, enda sýnilegt, að þessi 10 þús. kr. fjárveiting mundi draga
skammt á veg, ef ráðast ætti í nefndar byggingar.
Utanfararstyrk til barnakennara vill nefndin fella niður að þessu sinni,
af sömu sparnaðarástæðum, sem oft er áður lýst. Gilda þær eigi hvað sízt
gegn þeim útgjöldum, sem renna út úr landinu, svo sem hér á sér stað.
I núgildandi fjárlögum er 1500 kr. fjárveiting til blindra manna, til að
nema körfugerð og þesskonar iðnað innanlands. Framlag til þessa er í frv. fært
niður í 500 kr. Þykir nefndinni hér helzt til langt gengið, þar sem hér er um
að ræða að létta lítils liáttar lífskjör bágstaddra, blindra vesalinga, og styðja
jafnframt innlendan iðnað, þó i smáum stíl sé. Hefir nefndin aflað sér upplýsinga um, að styrkur þessi virðist hafa komið að mjög góðu gagni, og leyfir
sér því að mæla með því, að hann verði hækkaður upp í 1000 kr.
Um framlag til bvgginga steinsteyptra sundlauga hefir nefndin raunar
hið sama að segja og um aðrar nýbyggingar, að þeim bæri að fresta að sinni.
En þar eð áhuginn fyrir bvggingu þeirra er afarmikill um land allt, og nefndin
gerir ráð fyrir, að hæpið sé máske, að framlögin í núgildandi fjárlögum nægi
til að styrkja að fullu þau verk, sem þegar eru hafin, treystir hún sér eigi til
að gera tillögu um að fella ríkisframlagið alveg niður, en leggur til, að það sé
lækkað niður í 5000 kr.
15. gr.
Sögufélagið hefir notið dálítils styrks úr rikissjóði undanfarin ár til útgáfu alþingisbóka, landsyfirdóma o. fl. Nefndin litur svo á, að draga megi úr
þessari bókaútgáfu um sinn, eins og svo mörgu öðru, þótt gott eitt verði um
hana sagt, og leggur til, að stvrkurinn sé niður felldur að þessu sinni. Hið sama
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gildír um styrk þann, sem Fornritaútgáfunni er ætlaður, enda hefir styrkur til
hennar eigi verið notaður, þótt staðið hafi í undanförnum fjárlögum, og framkvæmdir engar kunnar.
Þá leggur nefndin til, að styrkurinn til Þórbergs Þórðarsonar til orðasöfnunar sé færður niður í 1600 kr. Er hann þá jafnhár styrk þeim, er Halldóri
Kiljan Laxness er ætlaður til ritstarfa.
Nefndin vill mæla með því, að styrkurinn til Frímanns B. Arngrímssonar sé hækkaður lítið eitt, eða upp í 1200 kr., sem viðurkenning fyrir hið óeigingjarna og látlausa starf, sem þessi aldurhnigni og slitni maður hefir lagt
fram um langa æfi til hvatningar og fræðslu um mikilsverð þjóðnytjamál.
Hefir liann, sem kunnugt er, fyrstur manna hér á landi barizt fyrir því, að
komið væri hér á rafveitum, og æ síðan unnið að þeim málum með hinni
mestu elju og ástundun. Og hin síðari árin liefir hann varið miklum tíma og fé
við rannsóknir til að sýna og sanna, að fá megi hér í landinu gnægð byggingarefna, og spara allt það fé, sem t. d. er flutt út úr landinu fyrir cement.
16. gr.
Framlagið til Búnaðarfélags íslands er i frumvarpinu raunverulega
lækkað um 10 þús. krónur frá því, sem er í núgildandi fjárlögum. En framlagið til sandgræðslunnar hinsvegar fært úr 40 þús. kr. niður í 20 þús., eða lækkað um helming.
Hefir nefndin vandlega revnt að kynna sér starfssvið og þarfir beggja
þessara stofnana, bæði af þeim gögnum, sem fyrir lágu, skýrslum og áætlunum. Einnig átt tal við búnaðarmálastjóra Sigurð Sigurðsson og sandgræðsluvörð Gunnlaug Kristmundsson til frekari fræðslu um ýms þessi mál. Og er
niðurstaðan af athugunum þessum sú, að nefndin leggur til, að framlagið til
Búnaðarfélagsins sé lækkað niður í 200 þús. kr., eða um 10 þús. kr., og gangi sú
upphæð til sandgræðsluliðsins, sem þá hækkar upp í 30 þús. kr. Sandgræðslustöðvarnar eru nú 27. Og eftir þeim upplýsingum, sem nefndin fékk, virtist
henni varla hægt að komast af með öllu minni upphæð en 30 þús. kr., ef unnt
átti að vera að annast nauðsvnlegan starfsrekstur og viðhald stöðvanna. Ella
máske hætta á, að því fé, sem þegar hefir verið lagt í sandgræðsluna, kvnni að
vera að nokkru á glæ kastað. En rétt þótti nefndinni að tengja þá aths. við
sandgræðsluliðinn, að 3000 kr. skuli varið til framhalds áveitu í Meðallandi,
þeirrar, sem Pálmi Einarsson ráðunautur hefir haft umsjón með. Lá fyrir
skýrsla um góðan árangur áveitu þessarar. Hinsvegar taldi nefndin sjálfsagt,
að starfsemi þessi lægi undir vfirumsjón og eftirlit sandgræðsluvarðarins.
Nefndin leggur til, að styrkur sá til tilrauna um grasfræ- og hafrasáningu, sem veittur liefir verið í fjárlögum mörg undanfarin ár, falli niður.
Fyrir nefndinni lágu engar skýrslur eða skýringar frá B. I. um starfsemina undanfarið, né óskir um, að fjárveitingin stæði áfram. Er nefndin þeirrar skoðunar, að þekking á þessum málum sé nú orðið það útbreidd og kunn víðsvegar, að styrkveiting til einstakra manna úti um land i þessu skvni til útbreiðslueða kynningarstarfsemi geti að ósekju fallið niður.
Þá vill nefndin leggja til, að framlagið til búfjártryggingarsjóðs verði
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tekið út af frumvarpinu. Hefir enn ekki verið greitt rikistillag í sjóðinn, og
telur nefndin rétt að fresta því enn um sinn í þeim fjárhagsörðugleikum, sem
fyrir hendi eru.
Enn hafa ákvæðin í búnaðarbankalögunum um stofnun bústofnslánadeildar eða lánadeildar smáhýla eigi verið látin koma til framkvæmda, og af
viðtali við aðalbankastjórann þykir nefndinni sýnt, að engar líkur séu til, að
það verði gert á yfirstandandi ári eða hinu næsta. Virðist enda óheppilegt og
tilgangslítið að setja á fót nýjar lánadeildir við hankann, meðan erfitt er að
starfrækja þær deildir, sem fvrir eru, i samsvörun við eftirspurnina.
Samkvæmt lögum nr. 12, 6. júlí 1931, um breyting á lögum um tilbúinn
áburð, er ríkisstjórn heimilað að greiða úr ríkissjóði flutningskostnað áburðarins, eftir þar greindum ákvæðum, til ársloka 1934. Og samkvæmt þeirri
heimild er tekin upp í frumvarpið 60 þús. kr. upphæð i þessu skyni, sem er áætlunaruppliæð. Það er viðurkennt, að styrkurinn til áburðarflutnings hefir verið bændum mjög mikilsverð hvöt og hjálp í ræktunarstarfseminni. En hinsvegar var hugsunin frá fvrstu sú, að hér væri aðeins um byrjunarhjálp að ræða,
á meðan almenningur væri að kvnnast því og skilja, hversu notkun hins tilbúna áburðar væri þýðingarmikil við jarðrækt hér á landi sem annarsstaðar.
Kemur þetta meðal annars glöggt fram í þvi, að heimildirnar um framlögin
hafa ætið verið timabundnar. Með það fyrir augum, og eins vegna þess, að nú
þegar mun full viðurkenning fengin allra jarðræktarmanna um ágæti hins tilbúna áburðar, þvkir nefndinni fært að leggja til, að stvrkur þessi sé felldur
niður 1933. Þvkir það enda tiltækilegra fyrir þá sök, að áburðurinn hefir nú
lækkað í verði.
Sú tillaga nefndarinnar að fella niður fjárveitinguna til rannsókna um
raforkuveitur utan kaupstaða er á þvi bvggð, að nefndinni var kunnugt um, að
stjórnin hefir þegar sagt þeim manni upp starfi, er undanfarið hefir unnið að
þessum málum, og þvi sýnilegt, að spara má þann lið i fjárlagafrumvarpinu.
Með hliðsjón af því, sem áður hefir verið vikið að um fyrirskipaða launalækkun starfsmanna ríkisins, þvkir nefndinni mega lækka áætlaðan skrifstofukostnað skipaskoðunarstjóra, enda má benda á, að kostnaðurinn við eftirlit með bátum og örvggi þeirra hefir numið alls árið 1930 tæpum 13 þús. kr.,
en er nú samkvæmt frumvarpinu ætlaður yfir 16 þús. kr. Sýnist því eiga að
lækka til muna.
Guðmundur Einarsson sækir um 3500 kr. stvrk til að gera fullnaðarrannsóknir á postulíni, glerefnum, gráleir, og sömuleiðis á liagnýtingu annara leirtegunda til húsabygginga og iðnaðar.
Þessi maður hefir áður notið litils háttar ríkisstyrks til að koma hér á
fót leirbrennslu, og hefir hann siðan unnið mjög myndarlega að leiriðnaði ýmiskonar hér í Reykjavík. Samhliða hefir liann látið rannsaka um 70 innlendar
leirtegundir og notað margar þeirra með góðum árangri síðastl. 2 ár. En til
þess að fá betur úr skorið um nothæfni þessara leirtegunda sumra, kveður
hann þurfa að reyna þær erlendis í þeim vélum, sem notaðar yrðu hér siðar, ef
til kæmi. Þyrftu þessar sendingar að vera allstórar, og tilraunirnar þannig mjög
kostnaðarsamar.
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Nefndin er þeirrar skoðunar, að þetta starf Guðm. Einarssonar, um að
koma hér á fót nýrri innlendri iðngrein, sé bæði svo mikilsvert í eðli sinu og
hann hafi þegar sýnt svo mikil afköst á því sviði, að réttmætt sé að styðja
hann til að komast þar lengra áleiðis. Mælir því með 2500 kr. styrk til hans
í þessu skyni.
17. gr.
Styrkurinn til slvsavarna er lækkaður í frumvarpinu um 6000 kr. frá
því, sem er i gildandi fjárlögum, eða í 4000 kr. En auk þess hefir Fiskifélagið
einnig fellt niður fyrir 1933 6000 kr. fjárveitingu, sem Slysavarnafélagið hefir
haft frá því undanfarið. Það er viðurkennt, að starfsemi sú, er hér um ræðir,
er mjög þýðingarmikil og að Slysavarnafélaginu hefir tekizt á þeim tima, sem
það hefir starfað, að koma björgunarstarfseminni viðsvegar um land í stórum
bætt horf. En eigi félagið að geta haldið nokkuð í horfi, þarf það sýnilega
meiri styrk en ætlaður er i frumvarpinu, sérstaklega þar sem það missir styrkinn frá Fiskifélaginu. Vill nefndin því leggja til, að ríkisstyrkurinn verði hækkaður upp í 8000 kr. Hefir félagið samt hálfu minna fé til starfseminnar frá
ríkinu og Fiskifélaginu samanlagt en áður, svo vitanlega verður það að draga
úr framkvæmdum verulega. En eftir þeim upplýsingum, sem nefndin hafði,
virtist henni þó, að starfsemin mundi geta haldið áfram með sæmilegri aðstöðu, ef þessi tillaga liennar gengur fram.
.
.
18> gr’ .
Nefndin leggur til að veita tveimur prófastsekkjum og einum uppgjafapresti viðbótareftirlaun, eftir tillögum biskups, á sama grundvelli og undanfarið. Fyrir nefndinni iágu allmargar beiðnir um eftirlaun, bæði frá póstum,
sem hættir eru póststörfum, og uppgjafaljósmæðrum. Áttu flestar þessar
beiðnir sammerkt um það, að þeim fylgdu litlar eða ófullkomnar skýrslur um
starfstíma og efnahagsástæður umsækjenda, sem sjálfsagt er að fylgi, glöggar
og óyggjandi. Treysti nefndin sér eigi að mæla með umsóknum þessum eins og
þær lágu fyrir, og vill benda á, að allar slíkar eftirlaunabeiðnir fyrir unnin
störf i þágu þjóðfélagsins ættu að sendast landsstjórninni, með fullnægjandi
skýrslum bæði um starfstímann og ástæður umsækjenda, svo snemma, að hún
geti lagt tillögur sínar fvrir þingið, ef hún teldi það rétt.
20. gr.
Áætlaðar tekjur af ríkisvélsmiðjunni og ríkisprentsmiðjunni, samtals
65 þús. kr., leggur nefndin til, að renni i ríkissjóð að þessu sinni. Hafa forstjórar þessara stofnana fallizt á, að sú ráðstöfun væri á ger, þó þeir hinsvegar
létu í ljós við nefndina, að þeir hefðu talið æskilegt, að rekstrarafganginn
mætti nota til aukninga og endurbóta stofnananna sjálfra, sem þá yrði að bíða
betri tíma.
1 frumvarpinu er ætluð 65 þús. kr. fjárveiting til bygginga nýrra vita. En
eftir þeim gögnum, sem fvrir nefndinni liggja, verður eigi séð, að fjárveitingin sé miðuð við nokkra ákveðna vita.
Alþt. 1932. A. (45. liiggjafarþing I.
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Nefndinni er að vísu fullljóst, að viða með ströndum landsins vantar
vita, sem mjög væri nauðsvnlegt að koma upp sem fvrst. En um þessar framkvæmdir telur nefndin, að gilda verði sama lögmálið og um aðrar ýmsar, að
úr þeim verði að draga, og sumpart fresta, þar til betur horfir um framlög
rikisins, og leggur því til, að þessi fjárveiting verði færð niður í 50 þús.
22. gr.
Jón Guðmundsson, eigandi gistihússins Valhallar á Þingvöllum, hefir
farið þess á leit að fá 9000 kr. lánaeftirgjöf, sem ríkið ábvrgist fyrir hann. Fer
hann fram á þetta bæði vegna bvggingar á veizlusal á Þingvöllum, er hann
kveðst hafa reist eingöngu eftir óskum og fvrirlagi alþingishátíðarnefndarinnar. Og i annan stað kveður hann sig hafa orðið fyrir miklu tjóni við flutning á innbúi sínu i sambandi við hátíðahöldin, er hann telur rétt að fá greitt.
Eftir að hafa kvnnt sér málið eftir föngum, og meðal annars fengið umsögn og tillögur forstjóra undirbúningsnefndar alþingishátíðarinnar 1930, vill
nefndin mæla með því, að stjórninni sé veitt heimild til að greiðá Jóni Guðmundssyni 5000 kr. fvrir þann kostnað, er hann hafði af bvggingunni. Og
skuli uppliæðin greidd af óinnkomnu fé vegna alþingishátiðarinnar.
1 fjárlögunum 1930 var stjórninni heimilað að veita Jóhannesi Jósefssvni 3 ára gjaldfrest á tollgreiðslum af innanstokksmunum og áhöldum til gistihúss hans i Revkjavik. Var það gert, og nam skuldin, er greiðslufrestur var
gefinn á, kr. 40850,10. Nú leitar nefndur Jóhannes Jósefsson enn af nýju til Alþingis með beiðni um að mega greiða þessa skuld með jöfnum afborgunum á
næstu 10 árum, því vegna vfirstandandi kreppu og margliáttaðra erfiðleika
við gistihúsið sjái hann sér á engan hátt fært að inna hana af höndum á tilsettuin gjalddaga. Að athuguðum málavöxtum, komst nefndin að þeirri niðurstöðu, að rétt væri að verða við þessari heiðni, og leggur til, að stjórninni sé
heimilað að semja við Jóh. Jósefsson um, að hann megi greiða skuldina á
næstu 10 árum með jöfnum afborgunum og &r/í vöxtum.
Fvrir 3. umræðu gerir nefndin ráð fvrir að taka til athugunar möguleika til enn frekari útgjaldalækkana.
Alþingi, 31. marz 1932.

Ing. Bjarnarson,
Hannes Jónsson,
form., frsm. siðari hlutans. fundaskr., frsm. fyrri hluta.
Magnús Guðmundsson.
Pétur Ottesen.
Björn Kristjánsson.
Lárus Helgason.
.Tónas Þorbergsson.
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294. Prumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til að koma upp frystihúsum á kjötútflutningshöfnum.
Flutningsm.: Trvggvi Þórhallsson, Ingólfur Bjarnarson.
1- gr.
Rikisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán til þess að koma upp frystihúsum á kjötútflutningshöfnum, er nemi samtals 400000 kr., með þeim skilyrðum, sem segir í lögum þessum.
2. gr.

Ábyrgðarheimildin má ná til lána, sem tekin eru í umræddu skyni af
sýslufélögum eða samvinnufélögum bænda.
Hámark hvers láns, sem ábyrgzt er, má nema allt að % kostnaðar.
Frystihúsin séu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er bezt fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti í héraðinu,
en atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.
Full skilriki liggi fyrir um, að vel og tryggilega sé frá öllu gengið um
hús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið samþykkt áætlun og teikningar.
Til baktryggingar ríkisábyrgðinni sé ábyrgð hlutaðeigandi sýslunefnda,
eða aðrar tryggingar, sem rikisstjórnin metur gildar, auk fyrsta veðréttar i
frvstihúsinu og vélum þess.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þrjár aðalástæður eru til framburðar þessa frumvarps.
Úr viðlagasjóði er nú ekki lengur kostur lánsfjár til þess að reisa frystihús. En þaðan fékkst lán, að ráðstöfun Alþingis, til fyrstu frystihúsanna, er
reist voru.
Það má telja vist, að innlendar lánsstofnanir geti trauðla veitt nauðsynleg lán, eins og nú er ástatt, sem fuHnægi þörfinni.
Þar sem fuUséð er, að markaður fyrir saltkjöt erlendis þrengist til stórra
niuna, er það hin brýnasta þörf, til þess að tryggja sölu á aðalframleiðsluvöru
landbúnaðarins, að fjölga frystihúsum á kjötútflutningshöfnunum til muna,
þegar á þessu ári.
Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru sett hin sömu og giltu á sínum tima um
viðlagasjóðslánin.
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295. Nefndarálit

um frumvarp til laga um breyting á póstlögum, nr. 5, 7. maí 1921.
Frá samgöngumálanefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. í stað orðsins „skal“ í síðasta málslið greinarinnar komi: má.
2. Við 3. gr. Siðasta málsgr. falli niður.
3. Við 4. gr.
a. Greinin orðist þannig:
I stað „Burðargjald“ í upphafi 11. gr. laganna komi: Ríkisburðargjald eða ríkistaxti.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Burðargjald fyrir innansveitar- og innanbæjarsendingar, sem staðartaxti er látinn gilda um, ákveður póststjórnin, sbr. 4. gr.
Alþingi, 31. marz 1932.
Páll Hermannsson,
form.

Ed.

H. Steinsson,
fundaskrifari.

Ingvar Pálmason,
frsm.

296. Nefndarálit

um frv. til laga urn nvjan veg frá Lækjarbotnum í Mosfellssveit austur i Ölfus.
Frá saingönguinálanefnd.
Það getur ekki orkað tvímælis, að greiða beri fyrir samgöngum að vetrinum til yfir Hellisheiði. Héruðin austan heiðarinnar, sem eru einhver stærstu
og beztu landbúnaðarhéruð landsins, geta ekki komizt aðra leið með afurðir
sínar til markaðsstaðar eða útflutnings. En eins og kunnugt er, veldur það einatt miklum erfiðleikum að halda uppi ferðum yfir heiðina, vegna snjóalaga að
vetri til. Sérstaklega verða þessir samgönguerfiðleikar tilfinnanlegir fyrir mjólkurbúin austan fjalls, sem daglega þurfa að koma afurðum sínum frá sér, og
eftir því sem framleiðslan eykst með hinni auknu ræktun þessara sveita, verður
þörfin meiri og brýnni fyrir öruggar samgöngur dagle'ga. Nefndin lítur svo á,
að vegur sá, sem ráðgerður er i frv. þessu, muni geta að miklu leyti bætt úr
þessari sivaxandi vetrarflutningaþörf yfir heiðina og vera sú leiðin til bráða-
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birgðaúrlausnar þessa máls, sem ódýrust og þar af leiðandi framkvæmanlegust
er á næstunni.
Enda þótt einstakir nefndarmenn telji, að liér sé ekki um fullnaðarlausn
þessa máls að ræða með þessu frv., þá telur nefndin það fela í sér svo mikla bót
á brýnni þörf, að hún ræður deildinni eindregið til að samþykkja það með þessari
BREYTINGU:
Við fyrirsögn frv. Orðin „í Mosfellssveit“ skulu falla burt.
Alþingi, 1. apríl 1932.
Sveinn Ólafsson,
Bergur Jónsson,
Sveinbjörn Högnason,
form.
fundaskrifari.
frsm.
Jón A. Jónsson.
Jóhann Þ. Jósefsson.

Nd.

297. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1931.
(Lagt fyrir Alþingi 1932).
1- gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru . .járlögum fyrir 1931, eru
veittar samkvæmt 2.—10. gr. hér á eftir kr. 341035,03.
2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt:
Kr.
Eftirstöðvar af bvggingarkostnaði Arnarhváls ....
3. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 11. gr. er veitt:
1. Greitt fyrir að gegna forsetastörfum i hæstarétti
vegna sjúkdómsforfalla L. H. Bjarnasonar ............
1000,00
2. Greitt fyrir endurskoðun skipamælinga ................
1000,00
3. Greitt fyrir samningu innflutningsskýrslna ............
2594,75
---------------Flvt

Kr.
12541,16

4594,75
17135,91
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Kr.

Flutt
4. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt
1. Til landsspitalans:
a. Til byggingar .............................. kr.
b. — hitalagnar ................... .......... —e. — vegalagningar .........................
d. — rekstrar ..................................

Kr.
17135,91

20000,00
9077,88
10070,25
75000,00

2. Eftirstöðvar af byggingu á Kleppi ...........................
3. Aðgerðir á Kleppi .....................................................
4. Fjósbygging s. st..........................................................

114148,13
1190,50
1548,83
26848,89
143736,35

1.
2.
3.
4.
5.

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:
Ibúðarhús við Kambanesvita ....................................
Byggingar á Ðakkaseli ..............................................
Kostnaður við sjóvarnargarð á Siglufirði ................
Rekstrarkostnaður snjóbila .....................................
Póst- og símahús á Selfossi .......................................

9000,00
19000,00
1271,73
6084,84
6470,00
41826,57

6. gr.

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

Til viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt:
Til kirkjumálanefndar ..............................................
Til nýs kirkjugarðs í Reykjavik ..............................
Aðgerð á menntaskólahúsinu ..................................
Aðgerð á Kirkjustræti 12 ...........................................
Hlöðubygging á Hvanneyri .......................................
Styrkur handa læknaefnum til náms á fæðingarstofnunum erlendis ....................................................

263,80
28210,00
5694,20
1288,40
5330,21
2505,72
43292,33

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:
1. Til landskjálftamælinga.............................................
2. Til Fornritaútgáfunnar (endurveiting) ...................
3. Styrkur handa Finnboga R.Valdimarssyni, til þjóðréttarnáms ..................................................................

753,91
5000,00
1000,00
6753,91

Flyt

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

252745,07
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Flutt

Kr.
............

Kr.
252745,07

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:
Skrifstofukostnaður húsanieistara .........................
14407,43
Sjómælingar og hafrannsóknir..................................
27096,98
Fyrirhleðsla á Prestbakkaá.......................................
1849,65
Kostnaður við laxveiðanefnd ....................................
3600,00
Til Skeiðaáveitunnar ................................................
812,05
Kostnaður við byggingu rafst. á Reykjum i Ölfusi
9893,77
Til þess að gera Laxfoss og Glannalaxgenga...........
494,33
Fyrirhleðsla Þverár í Eyjafirði..................................
1826,50
Bryggja á Þórshöfn og virkjun Fossár.....................
588,75
Undirbúningur tryggingarstarfsemi .........................
3600,00
Kostnaður við raforkunefnd .....................................
1591,75
----------------

65761,21

9. gr. '
Til viðbótar við gjöldin í 18. gr. er veitt:
Til Ögmundar Sigurðssonar, fyrrv. skólastj............
2800,00
— Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blöndal, póstr...........
280,00
— Sigr. Jóhannesdóttur, ekkju sr. Ivj. Helgasonar
280,00
—• Bened. Þ. Gröndal, fyrrv. bæjarfógetaskrifara . .
1120,00
—• Ástríðar Petersen, prófastsekkju .......................
70,00
— Pollý Ólafsson, ekkju Gísla Ólafsson landss.stj . .
280,00
— séra Jóns Finnssonar .........................................
134,75
— Lárusar Rist, fyrrv. leikfimikennara ................
210,00
— Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju Erlends Zakaríassonar, fyrrv. vegaverkstjóra .........................
140,00
— Þorv. Pálssonar fyrrv. læknis, endurv. kr. 3856,00
— sama, stvrkur 1931 ...........................
420,00
—-----------. 1276,00
----------------

9590,75

10. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt:
1. Kostnaður við sænska ullarmatið ...........................
10000,00
2. Kevptar skrifstofuvélar handa gjaldheimtuinönnum
2938,00
*
---------- -----

12938,00

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Samtals kr. 341035,03
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Athugasemdir við frumvarpið.
Um 2. gr.
Ekki þörf á skýringu.
Um 3. gr.
1. Vegna sjúkdóms varð L. H. Bjarnason, sem þá var forseti Hæstaréttar, að
greiða þessa upphæð fyrir að láta gegna fvrir sig forsetastörfum. Þótti
ekki rétt að láta þennan kostnað lenda á honuni.
2. Enda þótt greiðsla til endurskoðunar skipamælinga eigi stæði á fjárlögum 1931, þótti eigi fært annað en greiða sömu upphæð og áður.
3. Fyrirfarandi ár hefir innheimtumönnum ávalt verið greitt fvrir innheimtu
og sendingu innflutningsskýrslna.
Um 4. gr.
1.—4. Þetta er nauðsynlegur byggingar- og aðgerðarkostnaður við nefndar
stofnanir.
Um 5. gr.
1. Ekkert ibúðarhús fylgdi Kambanesvita og lá við borð að ábúandi yrði að
hröklast burtu og þá húsið, sem var nýlega reist, að seljast til niðurrifs
og var því talið óhjákvæmilegt að kaupa liúsið handa vitanum.
2. Fjárveiting til byggingar í Bakkaseli var 25000 krónur, en það var alveg
ófullnægjandi til þess að reisa þar bæði íbúðarhús og peningahús, sem var
nauðsynlegt, þar sem öll hús voru komin að falli. Varð því að verja þessu
umfram fjárveitingu.
3. Helmingstillag til viðgerðar sjógarðsins samkv. samningi við bæjarstjórn
Siglufjarðar.
4. Kostnaður við snjóbílana er talinn að mestu í 22. gr., bæði við kaup og
rekstur bifreiðanna, en þessi upphæð hefir verið veitt gegn væntanlegri
aukafjárveitingu og hefir þvi þótt rétt að setja hana í þessa gr.
5. Þegar póstafgreiðslan í Hraungerði var lögð niður, var nauðsynlegt að útvega póstafgreiðslunni varanlegt húsnæði á Selfossi og er upphæð þessi
nokkur hluti af bvggingarkostnaði húss þess, sem reist var þar fvrir póstog símastöð.
Um 6. gr.
1. Eftirstöðvar kostnaðar við kirkjumálanefndina.
2. Þetta er kostnaður við nýja kirkjugarðinn í Fossvogi. Samningar standa
nú yfir um að Reykjavikurbær taki að sér kirkjugarðsmál bæjarins.
3. —4. Nauðsynlegur aðgerðarkostnaður.
5. Þetta eru eftirstöðvar af kostnaði við hlöðubyggingu á Hvanneyri, sem
nauðsynleg var talin vegna stórbús, sem rekið er á skólajörðinni.
6. Vegna þess, að ekki hefir enn sem komið er þótt fært að hafa nothæft
námsskeið fyrir læknaefni i Landsspítalanum, hefir þessi styrkur verið
greiddur eins og áður. En þótt læknaefni þurfi áfram að fara utan á slík
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námskeið, er varla nauðsynlegt að halda áfrani að greiða stvrk til þessa.
Er nú i ráði að hætta þessu.
Um 7. gr.
1. Það hefir ekki verið talið rétt að leggja niður notkun landskjálftamælanna, enda vrði að gera ráðstafanir, sem kosta talsvert, til geymslu þeirra
og hefir þeim því verið lialdið i notkun eins og undanfarið, enda þótt það
kostaði þessa upphæð.
2. Upphæðin veitt 1930 en ekki greidd.
3. Þessi upphæð er greidd samkvæmt tillögum utanríkismálanefndar.
Um 8. gr.
1. Störf húsameistara aukast árlega og eykst því skrifstofukostnaður að
sama skapi.
2. Þetta er kostnaður sá, sem varð af sjómælingum á Húnaflóa, sem haldið
var áfram frá árinu 1930. Var mæld siglingarleiðin fvrir Vatnsnes og innsigling á Kollafjörð, og ýmsa firði á Ströndum.
3. Prestsbakkaá á Ströndum gróf svo mjög undan túni þar, að bæjarhús voru
að komast í hættu af landbroti hennar, og varð því að gera allmikið mann' virki til þess að forða frekari skemmdum.
4. Upphæð þessi var greidd Jörundi Brynjólfssyni alþingismanni, formanni
nefndar þeirrar, sem skipuð var 7. nóv. 1929, til þess að endurskoða lagafyrirmæli um veiðirétt í ám og vötnum, upp í kostnað við nefndina.
5. Af þessu eru kr. 512,05 kostnaður við nefndina, en kr. 300,00 þóknun til
nefndarmanna fvrir störf þeirra.
6. Upphæð þessi er eftirstöðvar af byggingarkostnaði rafstöðvar á Reykjum
í Ölfusi, sem Revkjahælið á að hálfu á móti Mjólkurbúi Ölfusinga.
7. f fjárlögum fyrir 1930 var fjárveiting til þessa verks allt að 1000 kr., en
var þá ekki notuð. Verkið var ekki unnið fvrr en 1931, og er þetta sá hluti
kostnaðarins, sem ríkissjóði mundi hafa borið að borga samkvæmt téðri
fjárveitingu.
8. Þetta er síðasti liluti af tillagi rikissjóðs til þessarar fyrirhleðslu og varð
ekki hjá því komizt að leggja hann fram til þess að þetta nauðsvnjamál
kæmist í framkvæmd.
9. Vitamálastjóra var falið að sjá um bryggjumælingu á Þórshöfn og athuganir á möguleikum til virkjunar á svonefndri Fossá þar við kauptúnið, en
rafmagnið átti að nota til þarfa kauptúnsins. Er þetta kostnaður af mælingum, uppdráttum og kostnaðaráætlunum vegna þessara mannvirkja.
10. Þetta var kaup Árna Björnssonar hagfræðings við undirbúning almennra
ellitrygginga, samkvæmt ákvæðum þingsályktunar 16. april 1928. Vann
hann að starfinu 9 mánuði, frá 1. jan. til 30. sept. 1931.
11. Þetta er hluti af kostnaði við raforkunefnd, sem mun hafa verið greiddur
sem óviss útgjöld af 19. gr. fjárlaganna, en sem réttara mun að telja til
útgjalda samkvæmt 16. gr.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþingi.
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Um 9. gr.
1.—9. Samskonar fjárveitingar eru frá 1. jan 1932 teknar upp í fjárlög.
10. Þetta er greitt samkvæmt samþykki fjárveitinganefndar neðri deildar
Alþingis.
Um 10. gr.
1. Þetta er ferðakostnaður og þóknun til manna þeirra, seni fóru með málið
fyrir hönd ríkisins.
2. Þarfnast ekki skýringa.
.

Ed.

298. Nefndarálit

um frv. til laga um rikisskattanefnd.
Frá minni hluta fjárhagsnefndar.
Frv. þetta fer frain á, að skipuð verði ný, launuð þriggja inanna nefnd
nieð skrifstofuhaldi og ferðakostnaði, allt á kostnað ríkissjóðs. Ég get ekki fallrzl
á, að rétt sé að stofna til þessarar gjaldaaukningar á yfirstandandi krepputíma.
Frv. ætlar ríkisskattanefndinni aðallega þrjú verkefni:
1. Leiðbeining fvrir skattanefndir og yfirskattanefndir, til samræmingar á
framkvæmd laganna um tekju- og eignarskatt.
2. Úrskurðarvald í skattamálum og útsvarsmálum, sem nú er hjá fjármálaráðuneytinu og atvinnumálaráðuneytinu.
3. Sjálfstæðan rétt til að breyta ákvörðunum skattanefnda og yfirskattauefnda
um skattgjald, þótt ekki hafi verið yfir því kært.
Verkefni 1. tel ég, að framkvæma megi með miklu minni tilkostnaði með
því að fjármálaráðuneytið láti hæfan mann vinna að þessu leiðbeiningarstarfi,
gegn þóknun, sem auðvitað er heimilt að greiða af fjárveitingunni til aukastarfsmannahalds í ráðuneytunum.
Verkefni 2. tel ég ekki nægilega aðkallandi til þess að stofna til aukinna
útgjalda út af því eins og stendur.
Um verkefni 3. tel ég að ákvæði frv. séu alveg óviðunandi, og verður gerð
grein fyrir því í framsögu.
Samkvæmt þessu legg ég til, að málið verði afgreitt með svofelldri
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í því trausti, að fjármálaráðuneytið láti án tilfinnanlegs kostnaðarauka
fyrir ríkissjóð veita skattanefndum og yfirskattanefndum nauðsvnlegar leiðbeiningar til samræmingar á framkvæmd laganna um tekju- og eignarskatt,
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 1. april 1932.
Jón Þorláksson.
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299. Frumvarp

til laga uui Brunabótafélag íslands.
(Eftir 2. uinr. í Ed.).
, ,
L gr’
Brunabótafélag íslands, stofnað með löguin 3. nóv. 1915, er gagnkvæmt
ábyrgðarfélag með ábyrgð ríkissjóðs fyrir allt að 800000 krónum og ábvrgð vátryggjenda eftir því, sem lög þessi ákveða.
2. gr.
Félagið tekur að sér eldsvoðatryggingar á búseignum utan Reykjavíkur
og á lausafé, allt eftir þeim nánari ákvæðum, sem lög þessi og reglugerðir setja.
3. gr.
Skylduábyrgð til félagsins hvilir á öllum húseignum í kaupstöðum og
kauptúnum, þar með talin hús i smíðum, hvort sem þxli eru eign einstakra
manna, félaga eða opinberar eignir. Sömuleiðis hvilir <íKyldutrygging til félagsins á öllum íbúðarhúsum utan kaupstaða og kauptúna, úr hverju efni sem þau
eru byggð, svo og gripahúsum, hlöðum og geymsluhúsum, sem þeim eru áföst
þannig, að þau megi teljast vera i sameiginlegri brunahættu við ibúðarhúsin.
Ennfremur á kirkjum, skólahúsum og samkomuhúsum.
4. gr.
Heimilt er félaginu að taka eldsvoðaábyrgð á öllum öðrum húsum í sveitum, svo sem gripahúsum og hlöðum. Sömuleiðis er félaginu heimilt að taka í
ábyrgð í sveitum utan kauptúna innanstokksmuni og aðra búslóð, ennfremur
hey í hlöðum og undir beru lofti og loks búpening í liúsum. 1 kauptúnum og
kaupstöðum er félaginu einnig heimilt að taka í ábyrgð innanstokksmuni og
búslóð, sem húseigandi á í hinuin trvggðu húsum.
5. gr.
Vátryggingarupphæð húsa ákveðst með virðingargerð, og vátryggir félagið allt verð húsanna, þó má tryggja hús i smiðum samkvæmt skýrslu eiganda. Lausafé skal tekið í ábyrgð eftir skrá, er eigandi semur með áætluðu
sanngjörnu verða munanna.
6. gr.
Tryggingar félagsins skiptast i tvo flokka, og mvndast af iðgjöldum til
félagsins tveir tryggingarsjóðir, hvor fyrir sinn flokk:
1. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fvrir tryggingar í skylduábvrgð í kaupstöðum og kauptúnum, 1. flokkur.
/
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2. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir tryggingar i sveitum utan kauptúna,
hvort sem þær eru í skylduábvrgð eða frjálsri tryggingu, 2. flokkur.
7. gr.
Félagið leitar endurtryggingar eða samtryggingar (,,eoassurance“) hjá
öðrum tryggingarfélögum, fyrst og fremst innlendum, þannig að upphæðir þær,
sem félagið liefir í eigin ábvrgð, fari ekki fram úr þvi, sem hér segir, á hverri
einstakri áhættueiningu:
I kauptunum og kaupstööum

I sveitum ufan kauptúna.

1. Steinhús .................................... kr. 20000,00
kr. 12000,00
2. Timburhús eldvarnarklædd .... - - 15000,00
- 10000,00
3. Önnur hús ...............................
10000,00
8000,00
Ahættueining getur hér verið einstakt hús eða fleiri en eitt hús, ef um sambrunahættu er að ræða, hvorttveggja að meðtöldu lausafé, sem trvggt kann að
vera í húsunum.
8. gr.
Allir þeir, sem válryggja í Brunabótafélagi íslands sainkvæmt 6. gr. 1. og
2. tölulið, eru félagsmenn þess. Félagsmenn ábvrgjast hver í sínum flokki hver
gagnvart öðrum, að iðgjaldasjóður þess flokks standi i skilum. Þó nær skuldbinding þessi aðeins til eigna þeirra, sem vátryggðar eru í félaginu.
Skaðabóta má krefjast af félagsinönnum aðeins á þann hátt, að heimt sé
inn aukagjald, er eigi sé hærra nokkurt ár en helmingur hins árlega iðgjalds,
er tiltekið er i brunaskírteininu.
9. gr.
Rikissjóður ábyrgist með allt að 800000 kr., að félagið uppfylli skyldur
sinar. Geti félagið eigi af eigin rammleik borgað skaðabætur, er 'skylt er að
greiða, leggur ríkissjóður til það, er vantar, þó aldrei meira en áðurnefnda
upphæð.
Ef félagið liefir orðið að leita aðstoðar ríkissjóðs til þess að greiða skaðabætur, skal styrkur sá, er félagið liefir fengið af rikissjóði, endurgreiðast smátt
og smátt eftir þvi sem efni félagsins leyfa. Nú nemur það, er lagt hefir verið
fram af ríkissjóði, meira en 50000 kr., og skal félagið þá gera vátryggjendum að
greiða aukagjöld þannig, að það, sem fram yfir er 50000 kr., endurgreiðist ríkissjóði á 10 árum í seinasta lagi, ef unnt er, en ávallt skal gæta ákvæða 8. greinar
um stærð aukaiðgjalda.
10. gr.
Vátryggingar á lausafé og húseignum samkvæmt 4. gr. gilda til þess tima,
sem tiltekið er í vátryggingarskirteini.
Enga fasteign, sem er í skylduábvrgð, má fella úr tryggingu fyrir þá sök,
að iðgjald sé eigi greitt.
11- gr.
Félagið tekur ekki ábyrgð á tjóni, sem orsakast af landskjálfta eða ófriði,
né heldur af tjóni, sem af því leiðir, að vátryggjandi, kona hans eða nánustu erfingjar eru valdir að brunanum af ásettu ráði, eða fyrir stórkostlegt hirðuleysi.
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Félagið á auk þess rétt á að draga fjórðung af brunabótuni, er vátryggjandi hefir út af eldsvoðanum verið dæmdur í sekt fyrir brot gegn brunamálalögunum, eða ef hann hefir gengizt undir það sjálfviljugur að greiða slika sekt.
12. gr.
Skaðabætur má eigi greiða af hendi fyrr en haldin hefir verið réttarrannsókn út af brunanum. Þó má félagið gera undantekningu frá þessu, ef
tjónið nemur eigi meiru en 500 kr.
13. gr.
Bætur fyrir tjón á húsum má aðeins greiða lil þess að gera við hús, sem
skemmzt hefir við bruna, eða endurbyggja á sama stað hús, er brunnið hefir,
eða þar sem félagið, í samráði við byggingarnefndir í kaupstöðum og kauptúnum og hreppsnefndir í sveitum, ákveður, og er félaginu skylt að tryggja það,
áður en brunabæturnar eru greiddar, að þeim sé réttilega varið. Félaginu er
heimilt að veita undanþágu frá bvggingarskyldu samkvæmt ákvæðum fyrri
málsgreinar þessarar greinar, þó svo, að 10—20% af brunabótaupphæðinni sé
þá dregið frá, nema almannahagur heimti, að vikið sé frá þessu ákvæði um
frádrátt.
14. gr.
Þegar eignir þær, er tryggðar eru hjá félaginu, eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til brunabótafjárins. Glati veðsetjandi rétti sínum til brunabótanna, á veðhafi engu að síður heimtingu á greiðslu þeirra, svo sem með
þarf, til þess að borga kröfuskuld hans með eins árs vöxtum, ef annað veð eða
aðrar eignir veðsetjanda hafa ekki hrokkið til.
15. gr.
Iðgjöld af fasteignum í skyldutryggingu hvíla á eignunum sjálfum og
ganga i tvö ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum, er á þeim liggja, nema
sköttum til ríkissjóðs.
Öll skyldubundin iðgjöld til félagsins, virðingargjöld og skírteinagjöld
má heimta með lögtaki.
16. gr.
Eindagi á öllum iðgjöldum fasteigna i skyldutryggingu skal vera 15.
október. Nú eru eignir vátryggðar á öðrum tima, og skal þá ávallt fyrsta vátryggingartímabilið teljast til 15. okt. þess, er næstur kemur eftir að vátryggingin byrjar, nema vátryggt sé til skemmri tima. Öll iðgjöld greiðast fyrirfram fvrir vátrvggingartímabilið.
17. gr.
Nánari ákvæði um verksvið félagsins, virðingar, iðgjöld, endurtryggingu,
brunatjón og brunabætur, ábyrgð félagsmanna og annað fyrirkomulag á málum
þess, setur rikisstjórnin með reglugerð.
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18. gr.
Félagið skal hafa heimili og varnarþing í Reykjavík og stendur undir
umsjón rikisstjórnarinnar.
19. gr.
Félaginu stjórnar framkvæmdarstjóri, er skipaður er af rikisstjórninni.
Félagið greiðir laun framkvæmdarstjóra og annan starfrækslukostnað.
20. gr.
Ársreikningur Brunabótafélagsins skal endurskoðaður samkvæmt ákvæðum laga nr. 61, 8. sept. 1931, um ríkisbókhald og endurskoðun.
21. gr.
Félagið hefir umboðsmann í kaupstöðum og kauptúnum, sem eru sérstakur hreppur. Að öðru leyti ræður félagið umboðsmenn eftir því, sem þörf er á.
22. gr.
Iðgjaldasjóði kaupstaða og kauptúna, sem félagið varðveitir samkv. 7.
gr. laga nr. 54, 3. nóv. 1915, skal varið þannig, að fyrst séu greiddar af sameiginlegum eignum sjóðanna skuldir einstakra sjóða við Brunabótafélag Islands
og það, er hinir einstöku kaupstaðir og kauptún kunna að hafa greitt til að bæta
brunatjón umfram iðgjöld, en afgangurinn sé látinn renna i trvggingarsjóð
kaupstaða og kauptúna.
Brunabótasjóðir sveitabæja og annara húsa utan kauptúna samkv. 1. gr.
laga nr. 35, 27. júní 1921, og hinn sameiginlegi brunabótasjóður samkv. 18. gr.
sömu laga skulu mynda trvggingarsjóði sveitabæja utan kaupstaða og kauptúna, að greiddum skuldum binna einstöku sjóða.
23. gr.
Brjóti vátryggjandi móti lögum þessum eða reglum þeim og skilyrðum, sem sett eru samkvæmt þeim, varðar það réttindamissi til brunabóta eftir
málavöxtum, svo sem reglugerð nánar tiltekur. .
I reglugerð má ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum hennar, 10—500 kr.,
er renni í sjóð þann, sem brotið er við.
24. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
25. gr.
Lög þessi öðlast gildi 15. okt. 1932.
Frá sama tíma eru úr gildi felld lög nr. 54, 3. nóv. 1915, um stofnun
Brunabótafélags Islands, lög nr. 53, 28. nóv. 1919, um breyting á þeim lögum,
ennfremur lög nr. 35, 27. júní 1921, um vátrygging sveitabæja og annara húsa
i sveitum utan kauptúna, svo og um lausafjártryggingar.
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300. Frumvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis.
Flutningsm.: Jón Þorláksson, Pétur Magnússon.
1- gr.
Úr 33. gr. laganna falli burt orðin: „eða nöfn þeirra, ef fleiri en einn á
að kjósa“.
2. gr.
Aftan við 36. gr. laganna bætist: Svo er og kjörseðill ógildur, ef stimplað
er vfir auða reitinn fyrir framan nafn fleiri en eins af frambjóðendunum.
3. gr.
Framan við 49. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Sá hefir hlotið kosningu, sem hefir fengið flest atkvæði, þegar kjósa skal
einn þingmann einungis. Þegar kjósa skal tvo þingmenn samtimis í sama kjördæmi, hefir sá hlotið kosningu, sem fengið hefir flest atkvæði, og sá, sem fengið
hefir næstflest atkvæði.
Greinargerð.
í frv. þvi til breytinga á stjórnarskránni, sem nú liggur fyrir Alþingi, er
farið fram á nokkuð víðtækar breytingar á skipun Alþingis, og verður að setja
ný lög um kosningar til Alþingis jafnframt því, sem það stjórnarskrárfrumvarp
er samþykkt til fullnustu. En til þess að breytingin komist í kring þarf þó að
stofna einu sinni enn til kosninga samkvæmt núgildandi stjórnarskrá og kosningalögum, og er frv. borið fram til þess að nema burt við þær kosningar þann
höfuðannmarka, sem nú er á kosningu i tvimenningskjördæmunum, og vísast
um þetta til nefndarálits okkar úr milliþinganefndinni í kjördæmamálinu, sem
prentað er á þskj. .37, bls. 15—16 og bls. 24. Felst það i frv., að hver kjósandi
velur einn þingmann jafnt í tvimenningskjördæmum sem öðrum, og fá þeir
tveir kosningu, sem hlotið hafa flest og næstflest atkvæði.

Nd.

301. Nefndarálit

um frumv. til laga um breyting á 11. gr. hafnarlaga fvrir Vestmannaeyjar, nr.
60 frá 10. nóv. 1913.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin mælir með því, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 1. april 1932.
Sveinn Ólafsson,
Jóhann Þ. Jósefsson,
Guðbr. ísberg.
form.
fundaskr. og frsm.
Bjarni Ásgeirsson.
Bergur Jónsson.
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302. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 277 (Vatnasvæði Þverár og Markarfljóts).
Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 1. A eftir orðunum „taldar eru i“ kemur: 1. og 2. lið.

Ed.

303. Frumvarp

til laga um samgöngubætur og fyrirlileðslur á vatnasvæði Þverár og
Markarfljóts.
(Eftir 3. umr. i Nd.).
1- grTil þess að bæta samgöngur um vatnasvæði Þverár og Markarfljóts i
Rangárvallasýslu og varna skemmdum og ágangi vatns, skal gera þessi mannvirki:
1. Brú á Þverá nálægt Dufþaksholti.
2. Brú á Affall nálægt Ossabæ.
3. Brú á Markarfljót móts við Litlu Dímon.
4. Nauðsynlegar fyrirhleðslur til þess að veita Markarfljóti og Álum að brúaropinu hjá Litlu Dímon.
5. Nauðsynlegar vegabætur í sambandi við brýrnar.
6. Nauðsynlegar fyrirhleðslur og önnur mannvirki til varnar yfirvofandi stórfelldum skemmdum á vatnasvæðinu að dómi atvinnumálaráðherra.
7. Flóðgáttir til áveitu, þar sem öruggt er og nauðsyn þykir.
2. gr.
Vegurinn frá vegamótum Fljótshlíðarvegur fyrir vestan Garðsauka um
brýr þær, sem taldar eru i 1. gr., skal vera þjóðvegur, og kostar ríkissjóður að
öllu jnannvirki þau, sem talin eru í 1. gr. 1.—5. lið.
Brýr á Þverá og Affall skal gera sem fulltraustar bráðabirgðabrýr.
Nauðsynlegar fyrirhleðslur og önnur mannvirki, sem talin eru í 1. gr. 6.
og 7. lið, skal kosta þannig:
Varnir fyrir innan Hlíðarenda í Fljótshlíð fyrir ágangi Þverár kostar
rikissjóður að % hlutum, en sýslufélag Rangárvallasýslu að % hluta. Ennfremur i sömu hlutföllum þær varnir, sem annarsstaðar verða nauðsynlegar vegna
aukins vatnsmagns af fyrirhleðslum, svo og endurbætur á Seljalandsgarðinum,
sem nauðsynlegar þykja i sambandi við brúargerð á Markarfljóti.
Varnir annarsstaðar og flóðgáttir kosta sömu aðilar að % og % hluta.
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3. gr.
Sýslunefnd Rangárvallasýslu veitist heimild til að jafna niður, að einhverju eða öllu leyti, þeim hluta fyrirhleðslukostnaðarins, sem sýslufélaginu
ber að inna af hendi samkvæmt 2. gr., á þær jarðir í sýslunni, sem hagnað
hafa af fyrirhleðslunni.
Við niðurjöfnun þessa skal aðallega miðað við þær auknar nytjar, sem
jarðirnar hafa fengið vegna fyrirhleðslnanna. Skal sýslunefnd afla
ábyggilegra skýrslna um þetta áður en jafnað er niður gjaldinu, og skulu
skýrslurnar gefnar af tveim óvilhöllum mönnum, er til þess skulu sérstaklega
dómkvaddir. Verði þeir eigi sammála um einhver atriði, dómkveður héraðsdómari, ef hann á hér eigi hagsmuna að gæta, ella næsti héraðsdómari, þriðja
manninn sem oddamann.
Niðurjöfnun sýslunefndar geta jarðeigendur, sem gjaldið er jafnað niður
á, skotið til atvinnumálaráðherra, er lætur rannsaka málavöxtu og leggur á þá
fullnaðarúrskurð.
4. gr.
Sé gjald það, sem þannig er jafnað niður á jarðir þær, sem hér eiga hlut
að máli samkvæmt 3. gr., eigi greitt með þeim hætti, er sýslunefnd áskilur, getur hún látið taka eignarnámi jörð þá, sem vanskilin stafa frá, og verður sýslufélagið eigandi jarðarinnar. Greiðir það jarðeiganda það, sem umfram er af
matsverði jarðarinnar, gjaldi því og kostnaði, sem honum ber að greiða.
Til þess að meta jörð til eignarnáms samkvæmt þvi, sem hér segir, dómkveður héraðsdómari 3 óvilhalla menn, sem ekki eru við fyrirtækið riðnir.
Um mat þetta, og yfirmat, þurfi á þvi að halda, fer að öðru leyti eftir ákvæðum
vatnalaganna frá 20. júní 1923.
5. gr.
Ríkisstjórnin sér um framkvæmd allra þeirra mannvirkja, er um ræðir
í lögum þessum, en umsjón og viðhald mannvirkja þeirra, er um ræðir í 1. gr.
6. og 7. lið, að þeim loknum, annast sýslunefnd, þó með þeirri undantekningu,
er um getur í 7. gr. Kostnaði, sem af viðhaldi leiðir, getur sýslunefnd jafnað
niður á hlutaðeigandi jarðir, eftir sömu reglum og í 3. gr. segir um niðurjöfnun
á stofnkostnaðarhlutdeild sýslufélagsins.
Leiguliði á jörð skal skyldur, ef jarðeigandi krefst, að viðlögðum ábúðarmissi, að greiða hinn árlega niðurjafnaða viðhaldskostnað, en af stofnkostnaði
eigi meira en vexti af þvi, sem jarðeigandi hefir lagt fram.
6. gr.
Bætur fyrir skemmdir á landi, er sannað þykir að fyrirhleðslur þær,
sem gerðar eru til þess að veita vötnunum i farveg Markarfljóts, hafi beinlínis
valdið, skal telja með kostnaði við verkið. Má ákveða slikar skaðabætur eftir
samkomulagi milli landeiganda og umboðsmanns stjórnarvalda þeirra, sem
bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, eða ef um verulegt tjón er að
ræða, og skal þá ákveða bætur eftir mati tveggja dómkvaddra manna, að tilAl]>t. 1.932. A. (.45. löggjafarþing).
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kvöddnm báðum málsaðiljum. Skal að öðru leyti fara um framkvæmd matsins og greiðslu skaðabóta svo sem fvrir er mælt í vatnalögunum frá 20. júní 1923.
7. gr.
Viðhald mannvirkja þeirra, sem gerð verða skv. lögum þessum, skal
kosta af sýslufélagi Rangárvallasýslu og ríkissjóði í sömu hlutföllum og stofnkostnað. Framkvæmd viðhaldsins annast rikisstjórnin.
8. gr.
Ákvæði laga þessara um viðhald flóðgátta og mannvirkja til varnar
ágangi vatns skulu einnig gilda að því er snertir mannvirki, sem gerð hafa
verið samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917, um fvrirhleðslu fyrir Þverá og
Markarfljót.
9. gr.
Ríkisstjórnin skal hafa eftirlit með þvi, að mannvirkjum þeim, er gerð
verða, sé vel við haldið, og skal sýsJunefnd Rangárvallasýslu skylt að hlíta
fyrirskipunum hennar hér að lútandi.
Um viðhaldið og allt það, er þar til heyrir, skal sýslunefnd gera samþykkt, og skulu þar greindar þær jarðir allar, sem verldð nær til samkvæmt
ákvæðum þessara laga. Samþvkktin öðlast gildi, er hún hefir hlotið staðfesting atvinnumálaráðuneytisins.
Sektir má ákveða i samþykktinni fvrir brot gegn henni, og renna þær í
sérstakan sjóð, til viðhalds fyrirhleðslunum. Með mál út af brotum gegn samþykktinni skal fara sem almenn lögreglumál.
10. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka lán til framkvæmda þeirra, sem taldar
eru í 1. og 2. lið 1. gr. laga þessara.

11. grMeð lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 69, 14. nóv. 1917, um fyrirhleðslu fyrir Þverá og Markarfljót.

Nd.

304. Nefndarálit

um frumvarp til laga um lax- og silungsveiði.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefir orðið ásátt um að mæla með, að frumvarpið verði samþykkt. Nefndarmenn eru þó ósammála um ýms atriði frumvarpsins. Áskilja
tveir nefndarmanna, þeir MG og PO, sér rétt til þess að bera fram brevtingar-
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tillögur, auk þeirra, sem eru á þessu þingskjali. Allir nefndarmenn hafa og óbundin atkvæði um nokkur atriði frumvarpsins.
Frumvarp þetta er samið af nefnd, sem skipuð var af atvinnumálaráðherra í nóv. 1929 til þess að endurskoða öll lagafyrirmæli um veiði í vötnum og
ám og semja síðan frumvarp til laga á þeim grundvelli. Frumvarpið hefir
legið fyrir tveimur þingum áður, en ekki náð afgreiðslu. Nefndin hefir varið
miklum tíma til þess að kynna sér frumvarpið. Margir menn hafa komið á
fundi nefndarinnar til þess að ræða málið, og er ljóst, að viðhorf manna til
þessa máls er mjög breytilegt og skoðanir skiptar um, hvernig það skuli leyst.
ílöfuðtilgangur frumvarpsins er að hindra það, að um of sé eyddur fiskstofn í ám og vötnum hér á landi. Reynslan hefir leitt i ljós, að veiði hefir víða
gengið mjög til þurrðar hin síðari ár, og eru fyrirmæli eldri laga ekki einhlít
til þess að hindra rányrkju á þessu sviði. Með frumvarpinu er stefnt að aukinni fiskrækt. Þær leiðir, sem þar eru farnar, eru: Meiri friðun en áður hefir
tíðkazt, ýmsar ráðstafanir til þess að auka klakstarfsemi að miklum mun, og
einnig ýmsar heimildir um skipulagsbundinn félagsskap þeirra manna, er
hagsmuna hafa að gæta á þessu sviði, til þess að vernda þann fiskstofn, sem
eftir er, og efla fiskrækt. Þessu verður ekki náð nema að skerða að nokkru
veiðirétt ýmissa þeirra, er hlunnindi hafa af veiðiskap nú. En að dómi nefndarinnar er það réttmætt og sjálfsagt, ef það verður til þess, sem vér væntum,
að veiði aukist mikið vegna þeirra ráðstafana, sem hér eru gerðar, svo að sú
veiðirýrnun, sem í fyrstu mun verða, komi aftur síðar í margföldum mæli
sem aukin hlunnindi.
Vér teljum, að með frumv. sé stefnt að þvi að vernda mjög merkan þátt
af náttúrugæðum lands vors gegn rányrkju og eyðingu, og leggjum því til, að
það verði samþykkt með nokkrum hreytingum. Skulu helztu efnisbreytingar
skýrðar nokkru nánar.
Við 3. gr. höfum vér í fyrsta lagi gert þá brtt., að í stað þess, sem einfaldur meiri hluti þeirra landeigenda, er misst hafa veiðiréttindi fyrir landi
sínu, geta krafizt innlausnar samkv. frv., þá leggur nefndin til, að þessu verði
breytt í % hluta, þar sem ekki þykir rétt, að einfaldur meiri hl. fái slíkt vald
i hendur. Þá þykir og nefndinni ekki rétt, að hægt sé að þvinga þá landeigendur, sem alls ekki óska eftir, eða ef til vill ekki geta innleyst forn veiðiréttindi jarðar sinnar, til þess, enda þótt % hlutar aðila óski þess. Leggur nefndin
þvi til, að innlausnarskyldan i þessum tilfellum hvíli á þeim, er innlausnar
kröfðust. Loks leggur nefndin til, að 4. tölul. 3. gr. falli niður, þar sem alls ekki
verður á það fallizt, að áliti nefndarinnar, að rétt sé að undanskilja þá aðila,
sem þar eru nefndir, fremur en aðra, frá því að láta af hendi veiðiréttindi
annara jarða, sé þess krafizt.
Við 12. gr. Nefndin sér ekki, að nauðsvn krefji, að tvöfaldar veiðiskýrslur séu gefnar, bæði af þeim, er veiði stunda, og hinum, sein aflann kaupa.
Leggur nefndin þvi til, að 2. tölul. gr. falli niður, sem skyldar alla, er kaupa lax
eða silung, til þess að gefa mánaðarlega skýrslu um kaup sín. Hinar aðrar brtt.
við gr. eru aðeins til samræmis við þessa.
Við 14. gr. Nefndin leggur til, að einungis sé bannað að hafa ádrátt í sjó
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nær árósum en 500 metra, en vill leyfa, að leggja megi þar silunganet. Þá vill
og nefndin, að ákvæði þessarar greinar nái aðeins til þeirra staða, sem lax
gengur í, en sér ekki ástæðu til þess að banna mönnum að notfæra sér silungsveiði á þessum stöðum, ef enginn lax gengur um ósana.
Við 16. gr. Nefndin er á einu máli um það, að ástæðulaust sé að banna
laxveiði fyrir 1. júní. 1 sumum héruðum hefir laxveiði byrjað fyrr, og virðist
ekki ástæða til að hindra það. Mælir því nefndin með, að rýmkað sé um þetta,
svo að veiði megi hefjast 20. maí i þeim héruðum, sem þess óska. Tveir nefndarmenn vilja skipa málum þessum á annan veg og munu gera frekari grein fyrir
því. Þá finnst og nefndinni fulllangt gengið að banna veiði göngusilungs að öllu
leyti eftir 15. sept., og leggur því til hvað lagnetaveiði snertir, að veita megi undanþágu frá því ákvæði.
Við 17. gr. Meiri hl. nefndarinnar álítur, að óþarfi sé að friða lax um
veiðitímann 60 stundir á viku hverri, og vill færa þetta niður i 48 stundir.
Nefndin álítur óheppilegt, að ádráttur sé leyfður frá kl. 12 á hádegi til
kl. 12 á miðnætti, þvi að það mun víst, að ádráttarveiði er hættulegust á kvöldin og nóttunni. Nefndin gerir því þá breytingu, að þetta verði fært til þess sem
verið liefir áður, að ádráttur sé levfður frá kl. 9 að morgni til kl. 9 að kvöldi.
Við 48. gr. Nefndin lítur svo á, að kostnaði, sem starfsemi fiskræktarfélags hefir í för með sér, skuli eingöngu jafna niður eftir áætluðu veiðimagni
þeirra jarða, sem taka þátt í félagsskapnum, og leggur nefndin þvi til að fella
niður heimildina um, að Vj kostnaðar megi jafna niður samkvæmt fasteignamati.
Samkvæmt XI. og XII. kafla frumvarpsins er ætlazt til, að ríkissjóður
leggi fram allmikið fé, sem notist við framkvæmd laga þessara. Eins og nú er
ástatt um fjárhagsástæður ríkissjóðs, sér nefndin ekki, að komið geti til mála
að leggja þessi auknu útgjöld á herðar ríkissjóðs nú, og leggur þvi til, að framkvæmdum samkvæmt þessum köflum frumvarpsins verði að mestu frestað
fyrst um sinn.
Ýmsar smærri breytingar hefir nefndin gert við frumvarpið, og verður
þeirra nánar getið við framsögu málsins.
Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Á eftir: „ós úr stöðuvatni: . . . hefst“ kemur:
Sjór: Salt vatn utan árósa.
2. Við 2. gr. í stað „rétti“ í 5. tölul. kemur: afnotarétti.
3. Við 3. gr.
a. 1 stað „meiri hluta þeirra innlausnar“ í niðurlagi 1. tölul. kemur: %
hlutar þeirra innlausnar.
h. Aftan við 2. tölulið bætist:
Nú vill landeigandi ekki innlevsa veiðirétt fyrir landi sinu, og skulu þá
þeir, er innlausnar hafa krafizt, einnig innlevsa veiðirétt hans.
c. 4. töluliður fellur niður.
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4. Við 6. gr. Fyrsta málsl. skal orða svo:
Nú skilur vatn landareignir, enda fylgi veiðiréttur báðum landareignum,
og er þá landeiganda hvorum veiði jafnheimil.
5. Við 12. gr.
a. 1. tölul. orðist svo: Hver veiðieigandi skal gefa skýrslu um veiði sína.
b. 2. töluliður fellur niður.
.
e. Síðasti málsl. 4. tölul., „Þeir, sem skýrslur" o. s. frv., fellur niður.
6. Við 13. gr.
a. Fyrir „1. apríl 1922“ í 3. tölul. kemur: á árinu 1932.
b. Fyrir „67. og 68. gr.“ i 4. tölul. kemur: 83. og 84. gr.
7. Við 14. gr. 2. tölul. orðist svo:
Eigi má liafa ádrátt í sjó nær árósum en 500 metra, ef um á er að
ræða, sem lax gengur í úr sjó.
8. Við 15. gr. Síðasti málsl. 3. tölul., „Undanþága frá banni ... leiruna“, fellur niður.
9. Við 16. gr.
a. Fyrir „1. júni“ í 1. tölul. kemur: 20. maí.
b. Aftan við 3. tölul. bætist: Þó getur ráðherra, eftir tillögum veiðfmálastjóra, heimilað, að göngusilungur sé veiddur lengur í lagnet.
c. Fvrir „sbr. þó 3. málsgr.“ í 6. tölul. kemur: sbr. þó 4. málsgr.
10. Við 17. gr. 1. tölul. orðist svo:
Á veiðitíma þeim, er um getur í 16. gr„ skal lax og göngusilungur vera
friðaður frá allri veiði, annari en stangarveiði, 48 stundir á viku hverri,
frá laugardagsmorgni kl. 9 til mánudagsmorguns kl. 9. Ádrátt má auk
þess aldrei hafa frá kl. 9 siðdegis til kl. 9 árdegis, og aldrei nema 4 daga
i viku, frá mánudegi til fimmtudags. Þó getur ráðherra, eftir tillögum
veiðimálastjóra, leyft, að hafa megi ádrátt í á fimm daga í viku, ef drættir
eru fáir og skammir í ánni.
11. Við 21. gr. 1. tölul.
a. Fyrir „1. júni“ kemur: 20. maí.
b. Síðasti málsl., „Sama gildir ... ár hvert“, fellur niður.
12. Við 25. gr. 3. tölul. fellur niður.
13. Við 48. gr. 2. málsl. 1. tölul., „Þó má, . . . . í félagsskapnum“, fellur niður.
14. Við 58. gr. Fyrir „2. málsgr. b. lið 1. greinar" i 5. tölul. kemur: 1. málsgr.
b-lið 56. greinar.
15. Við 59. gr. Niðurl. 1. málsgr. 2. tölul., „þar sein veiði .... 10 ár“, fellur
niður.
16. Við 60. gr. Fyrir „Er“ í upphafi 3. tölul. kemur: Ef.
17. Við 64. gr. 2. og 3. tölul. skal orða svo:
2. Arðskrá skal lögð undir samþykki fundarins, og er hún þvi aðeins samþykkt, að hún hljóti % atkvæða félagsmanna.
3. Nú eru einhverjir félagsmenn óánægðir með arðskrá, og geta þeir þá
krafizt mats samkvæmt 83. gr.
18. Við 73. gr. 3. tölul. fellur niður.
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19. Við 76. gr. 2. tölul. orðist svo:
Veiðimálanefnd tekur ekki kaup fyrir starfa sinn, en útlagðan
kostnað fær hún greiddan úr rikissjóði.
20. Á eftir XV. kafla frumvarpsins keinur nvr kafli, sem hljóðar svo:

XVI. KAFLI.
fíráðabirgðaákvæði.
94. gr.
1. Akvæði XI. kafla laga þessara, um stjórn veiðimála og eftirlit, önnur en
1. mátsgr. 74. gr., koma ekki til frainkvæmda fyrst um sinn, en atvinnumálaráðherra setur með reglugerð fyrirmæli um það, að sá maður, sem
liefir með liöndum eftirlit með laxa- og silungaklaki í landinu, komi í stað
veiðimálastjóra og veiðimálanefndar, eftir því sem við getur átt, og hreppstjórar i stað eftirlitsmanna við veiðivötn. Skulu slík reglugerðarákvæði
gilda þar til Alþingi kveður öðruvísi á.
2. Ákvæði XII. kafla þessara laga, um styrkveitingar til fiskræktar, koma
ekki til framkvæmda fyrr en fé er veitt til þeirra í fjárlögum.
Alþingi, 2. april 1932.
Bjarni Ásgeirsson,
form.

Nd,

Steingr. Steinþórsson,
Magnús Guðmundsson,
fundaskr. og frsm.
með fyrirvara.
Pétur Ottesen,
Þorleifur Jónsson.
með fyrirvara.

305. Frumvarp

til laga um byggingu fyrir Háskóla íslands.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. gr.
Á árunum 1934—1940 er landsstjórninni heimilt að láta reisa byggingu
fyrir Háskóla Islands. Höfuðbyggingin má kosta allt að 600 þúsundum króna,
og skal verkið framkvæmt eftir því, sem fé er veitt i fjárlögum. Skal svo hagað
byggingunni, að taka megi nokkurn hluta hússins til afnota fyrir háskólann,
þótt byggingin sé ekki fullger.
2. gr.
Skilyrði fyrir því, að rikissjóður leggi fram fé til háskólabyggingar samkvæmt 1. gr., er það, að samkomulag náist við bæjarstjórn Revkjavikur um,
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að Reykjavíkurbær gefi háskólanum lil kvaðalausrar eignar 8- 10 hektara af
landi á þeim stað, sem kennslumálaráðherra og háskólaráði þykir hentugt, og
að Reykjavíkurbær leggi til vatn úr liitaveitu sinni til að hita höfuðbvgginguna
og væntanlegan stúdentabústað, með kostnaðarverði.
3. gr.
Landsstjórninni heimilast að ætla húsrúm fyrir kennslu i uppeldisvísindum i væntanlegri háskólabyggingu, og að ætla svæði undir heimavislarhús
fyrir kennaraefni á þeim hluta lóðarinnar, sem ætlaður verður fvrir sjálfstæðar
smábyggingar.
Ed.

306. Nefndarálit

um tillögu til þingsálvktunar um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga
mál iðnaðarins.
Frá iðnaðarnefnd.
Vér undirritaðir, sem kosnir höfum verið af efri deild Alþingis til þess að
athuga tillögu til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga
mál iðnaðarins, höfum orðið ásáttir um að leggja til, að tillagan verði samþvkkt
með þessum
BREYTINGUM:
1. í stað tillgr. kemur:
Alþingi ályktar, að skipa skuli fimm manna milliþinganefnd til þess
að íhuga og bera fram tillögur um mál iðju og iðnaðar. Ríkisstjórnin skipar
nefndina þannig: Einn samkvæmt tillögum Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, annan samkvæmt tillögum Sambands íslenzkra samvinnufélaga, þriðja
samkvæmt tillögum Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, fjórða samkvæmt tillögum Alþýðusambands íslands, hinn fimmta skipar rikisstjórnin,
og er hann formaður nefndarinnar.
Nefndinni er einkum ætlað að inna af hendi:
a. Að endurskoða tollalöggjöfina að því er iðju og iðnað snertir.
b. Að athuga möguleika um aukna innlenda iðju, einkum um það, að vinna
úr þeim efnum, sem til eru í landinu, og þeim vörum, sem landið sjálft
.
framleiðir.
Kostnaður við nefndina greiðist úr rikissjóði.
2. Fvrirsögn tillögunnar verði:
Tillaga til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að
íhuga og koma fram með tillögur um mál iðju og iðnaðar.
Alþingi, 1. april 1932.
Magnús Torfason,
form.

Ingvar Pálmason,
skrifari og frsm.

Jakob Möller,
með fyrirvara,
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Ed.

307. Nefndarálit

lun frv. til laga um eignarnám á landspildu í Skeljavík við Hnifsdal.
Frá allsKerjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með þeirri einni
BREYTINGt,
að i stað „4000“ í síðari málsgr. 1. gr. komi: 25000.
Alþingi, 2. apríl 1932.
Einar Árnason,
form.

Ed.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon,
frsm.

308. Nefndarálit

uin frv. til laga um eignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölum í Hólshreppi.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 2. apríl 1932.
. Einar Árnason,
form.

Ed.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon,
frsm.

309. Breytingartillaga

við frv. til laga um gelding hesta og nauta.
Frá landbúnaðarnefnd.
‘
1. Við 2. gr.
a. Orðin „eða héraðslækni“ í niðurlagi annars málsKðar falli burt.
b. Aftan við greinina bætist nýr málsliður, svo hljóðandi:
An sérstaks endurgjalds skal dýralæknum skylt að kenna mönnum
innan þeirra umdæmis geldingaraðferðir og meðferð á svæfingarmeðulum.
2. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1935.
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310. TiIIaga

til þingsályktunar um Hinn almenna menntaskóla í Reykjavík.
Frá menntamálanefnd.
Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að breyta reglugerð
Hins almenna menntaskóla i Reykjavík i samræmi við vfirlýstan vilja allra þingflokka i efri deild Alþingis á þingunum 1929 og 1930, þó með þeirri breytingu, að
framvegis verði, auk fjögurra ára lærdómsdeildar, starfrækt tveggja ára gagnfræðadeild með óskiptum bekkjum.
Greinargerð.
Á þingunum 1929 og 1930 samþykkti efri deild frv. um það, að framvegis
skyldi menntaskólinn starfa í 4 ársdeildum. Eins og nú er, skyldi vera hliðstæð
kennsla í mála- og stærðfræðideild skólans. í bæði skiptin var fullkomið samstarf milli allra flokka um málið, en sökum timaleysis dagaði það uppi á báðum þessum þingum í neðri deild.
Eins og nú er hagað ungmennafræðslunni í landinu, er það miklu lientugra og hagkvæmara, að lærdómsdeild menntaskólans starfi í 4 deildum en 3,
því að þá geta ungmenni, sem stundað hafa nám í gagnfræðaskólum kaupstaðanna eða héraðsskólum svtitanna, komizt inn í lærdómsdeildina með dálitlu
sérnámi, og meira samræmi og réttlæti myndast þar af leiðandi í afstöðu hinna
ýmsu undirbúningsskóla í landinu. A hinn bóginn virðist 3 ára gagnfræðanám
handa þeim, sem ekki ætla sér annað fyrir en að stunda algeng atvinnustörf,
vera óþarflega langur tími, og getur jafnvel frekar leitt til þess, að þeir, sem
áhugalausir eru um framhaldsnám, láti berast með straumnuxn, er svo langt
er komið, og engin sérstök hindrun á veginum upp i lærdómsdeild.
Óskir hafa komið fram frá Reykvikingum um 2 ára undirbúningsdeild
við skólann áfram fyrir börn bæjarbúa, sem ætlað er áframhaldandi nám í skólanum, og er því gert ráð fyrir, að slikri deild vrði haldið.
Skipulag menntaskólans hefir aldrei verið ákveðið með lögum, heldur
reglugerðum, byggðum á vfirlýstum þingvilja. Er hér gert ráð fyrir að fylgja
þeirri venju, sem virðist hagkvæmari i framkvæmdinni, um sérstök skipulagsatriði.
Ed.

311. Breytingartillögur

við breytingartillögur á þskj. 279 Stjórnarskrá .
Frá Magnúsi Torfasvni.
1. ViðA.
a. Á undan „Skagafjarðarsýsla“ komi: Gullbringu- og Kjósarsýsla.
.

Alþt. 1932. A. (.45. löggjafarþing).

84

Pingskjal 311—313

666

b. „Gullbringu- og Kjósarsýsla" (á eftir Hafnarfjarðarkaupstað) falli niður.
c. Á eftir „Austur-Húnavatnssýsla“ komi: Siglufjarðarkaupstaður.
2. Við C.
'
Fyrri málsgrein falli niður.
3. Tölurnar „45“ og „32“ í uppbafi brtt. brevtist eftir atkvæðagreiðslu, og
orðin „allt að“ falli niður.

Ed.

312. Nefndarálit

uin frumvarp til laga um sérstakt læknisliérað í Ólafsfirði i Eyjafjarðarsýslu.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með þvi, að frumvarpið verði samþykkt, en telur hinsvegar rétt, að í þvi verði ákveðin laun læknisins, og flvtur þvi við frumvarpið eftirfarandi
BREYTINGARTILLÖGUR.
1. A eftir 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Byrjunarlaun læknisins skulu vera kr. 3000,00, en um aldursuppbót fer eftir ákvæðum 12. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919.
2. 2. gr. verður 3. gr.
Alþingi, 2. apríl 1932.
Einar Arnason,
form. og frsm.

Nd.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon.

313. Nefndarálit

um frv. til laga um brevting á lögum nr. 16, 20. júní 1923, um varnir gegn
kynsjúkdómum.
Frá allsherjarnefnd.
Frunivarp þetta hefir fengið allrækilegan undirbúning, legið fyrir tveim
siðustu þingum og þaðan vísað til rikisstjórnarinnar til frekari undirbúnings,
og er nú borið fram af landlækni. Nefndinni dylst ekki, að frv. þetta rnuni hafa
nokkurn aukinn kostnað i för með sér fyrir rikissjóð, þar sein það felur í sér
það nýmæli, að til taks skuh vera samtals 15 rúm á landinu til afnota fyrir kynsjúkdómssjúklinga, sem flestir munu koma til með að njóta ókevpis sjúkrahús-
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vístar. Gert er ráð fyrir 10 rúma deild i Reykjavík, og liafði landlæknir með
bréfi, dags. 28. des. f. á., leitað undirtekta bæjarstjórnar Reykjavíkur undir það,
að deild fyrir kynsjúkdóma verði liöfð i farsóttabúsi bæjarins. Þessu svarar svo
borgarstjóri f. h. bæjarstjórnar 10. marz þ. á., á þá leið, að bæjarstjórnin sé fús
til samninga um deild fyrir kynsjúkdóma í þessu húsi, gegn hæfilegri greiðslu
úr ríkissjóði fvrir vist í sjúkraliúsinu. Má af þessu ráða, að greitt mun þar um
sanngjarna samninga.
En þótt nú nefndinni dyljist ekki kostnaðarblið málsins, dylst henni heldur ekki, að af þessum sjúkdómum stafar þjóðinni veruleg hætta, þar sem sjúkdómstilfellin verða æ fleiri og verri viðfangs með ári hverju. Þannig er talið,
að 1930 hafi sjúkdómstilfellin verið full 500, 1925 258 og 1920 182, og sést á
þessu, að betur má, ef duga skal, til að hnekkja útbreiðslu þessara þjóðhættulegu sjúkdóma. Vill nefndin að þessu athuguðu leggja það einróma til, að frv.
nái fram að ganga óbrevtt.
Alþingi, 4. april 1932.
Bergur Jónsson,
Jón Ólafsson,
Sveinbjörn Högnason,
form.
frsm.
fundaskr.
Einar Arnórsson,
Þorleifur Jónsson.
Nd.

314. Frumvarp

til laga um kosningu sáttanefndarmanna og varasáttanefndarmanna í
Reykjavík.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- grSáttanefndarmenn og varasáttarnefndarmenn í Reykjavik skulu kosnir
af bæjarstjórninni. Þeir skulu kosnir allir samtímis, þá er lög þessi öðlast gildi,
með hlutfallskosningu og til 3 ára í senn.
2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin þau ákvæði í 12. gr. tilskipunar
10. júli 1795, um stofnun sáttanefnda, sem koma i bága við lög þessi.
Nd.

315. Lög

uin ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla íslands.
(Afgreidd frá Nd. 1. apríl).

1. gr.
1 sambandi við landsspítalann i Reykjavik skal vera ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli.
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2. gr.
Stjórn landsspítalans hefir á hendi stjórn skólans.
3. gr.
Skólinn skal vera i tveimur deildum, ljósmæðradeild og hjúkrunarkvennadeild, og er námið í báðum deildum bæði bóklegt og verklegt.
Námstími í Ijósmæðradeildinni er eitt ár. Yfirlæknir og yfirljósmóðir fæðingardeildar landsspitalans skulu vera aðalkennarar ljósmæðradeildarinnar, og
þar fá ljósmæðraefnin hina verklegu tilsögn. Einnig má ráða eina eða fleiri
Ijósmæður i Reykjavik til að taka ljósmæðraefnin til skiptis með sér út í bæinn,
til þess að þau kynnist þar ljósmóðurstörfum í lieimahúsum.
Námstimi i hjúkrunarkvennadeildinni er 3 ár. Yfirlæknar og yfirhjúkrunarkona landsspitalans skulu vera aðalkennarar hjúkrunarkvennadeildarinnar.
í hinum ýmsu deildum landsspitalans, hinum öðrum rikisspitölum og stærri
sjúkrahúsum landsins fá hjúkrunarkvennaefnin hina verklegu tilsögn. Yfirlæknar annast kennslu við hjúkrunarkvennadeildina án sérstakrar aukaþóknunar.
4. gr.
Tala nemenda ljósmæðradeildarinnar skal að jafnaði ekki vera hærri
en 12.
Tala nemenda hjúkrunarkvennadeildarinnar skal að jafnaði ekki vera
hærri en nemi tveimur á hverja fulllærða hjúkrunarkonu í þeim sjúkrahúsum,
þar sem þeim er séð fyrir verklegri tilsögn.
5. gr.
Nemendur ljósmæðradeildarinnar fá styrk úr ríkissjóði, sem stjórnarráðið ákveður, allt að þvi, að liann nemi fæðiskostnaði þeirra, meðan þær eru
við námið. Fæðið leggur landsspítalinn til með kostnaðarverði, en húsnæði með
ljósi og hita, vinnuföt og þjónustu ókeypis. Styrkurinn greiðist mánaðarlega, og
skal hann að jafnaði vera bundinn þvi skilvrði, að ljósmæðraefnin hafi skuldbundið sig til að þjóna Ijósmóðurumdæmi að afloknu prófi og gegna því ekki
skemur en 3 ár samflevtt, nema sérstök forföll banni, en endurgreiða styrkinn
að öðrum kosti.
Nemendur hjúkrunarkvennadeildarinnar hafa ókeypis vist og vinnuföt
í sjúkrahúsum þeim, er þeir starfa í, en laun eftir þvi sem um semst.
6. gr.
Ríkissjóður leggur fram styrk til skólans, er nema má allt að 4000 kr.
á ári.
7. gr.
Stjórn skólans semur reglugerð fvrir skólann, sem stjórnarráðið
staðfestir.
I reglugerðinni skal gera grein fyrir:
1. Inntökuskilyrðum, og má krefjast inntökuprófs í almennum fræðum eða
sérstaks undirbúningsnáms.
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2.
3.
4.
5.

Tilhögun kennslunnar.
Tilhögun prófa.
Kjörum nemendanna.
Þóknun til kennara.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru jafnframt úr gildi felld lög um
Jjósmæðraskóla i Reykjavik, nr. 49, 4. júni 1924.

Nd.

316. Frumvarp

til laga um erfðaleigulönd í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
Erfðaleigulönd samkvæmt lögum þessum eru þau lönd, sem leigð eru
ihúum kaupstaða, kauptúna eða sjávarþorpa, eða verzlunar- eða iðnaðarþorpa
í sveitum til landbúnaðar, enda geti réttur leigutaka gengið að erfðum og leigutaka heimilt að framselja hann sem eigu sína.
2. gr.
Nú á kaupstaður eða annað sveitarfélag, sem kauptún eða sjávarþorp,
iðnaðar- eða verzlunarþorp er í, land, sem hæft er til ræktunar og eigi eru likur
til, að halda þurfi á til húsalóða i náinni framtíð, og skal það þá selt á erfðaleigu þeim íbúum bæjar- eða sveitarfélagsins, er þess óska, samkvæmt þeim
reglum, sem settar eru í lögum þessum.
3. gr.
Nú liggur þjóðjörð eða kirkjujörð að kaupstað, kauptúni eða þorpi, og
gilda þá ákvæði 2. gr. um þá jörð, ef bæjar- eða sveitarstjórn krefst þess, enda
hafi sveitarfélagið eigi til umráða annað ræktanlegt land, er nægi þörfum sveitarmanna á erfðaleigulöndum, og eigi sé að mun óhaganlegra til afnota fyrir þá.
4. gr.
Nú verður þörfum ibúa kaupstaðarins, kauptúns eða þorps á löndum til
erfðaleigu eigi fullnægt með þeim hætti, er segir í 2. og 3. gr., og er þá sveitarstjórn heimilt að taka eignarnámi til þessara þarfa óræktað land af landi þeirra
jarða, er næstar liggja kaupstaðnum, kauptúninu eða þorpinu, gegn fullu endurgjaldi. Vilji sveitarstjórn eigi ganéast fyrir eignarnámi lands i þessu skyni, er
landræktarfélagi, er hafi minnst 10 félaga, heimilt eignamámið. Aldrei má þó
taka meira af landi jarðar eignarnámi en svo, að jörðin hafi eftir, að dómi úttektarmanna, nægilegt land til útfærslu túns og nógu mikla hagbeit fyrir búpening. Greini úttektarmenn á, sker eftirlitsmaður Búnaðarfélags íslands úr.
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Um eignarnám þetta fer eftir almennum lögum um framkvæmd eignarnáms.
5. gr.
Búnaðarfélag Islands skal sjá um, að gerður sé skipulagsuppdráttur af
löndum þeim, er ætluð eru til erfðaleigu samkvæmt 2.—4. gr., svo og áætlun
um framræslu landsins, vegagerð um það og skiptingu þess í skákir. Skiptingu landsins í skákir skal haga þannig, að lagning vega, vatnsæða, rafmagustauga o. þ. h. um það verði sem kostnaðarminnst. Skákir, sem ætlaðar eru
aðallega til grasræktar, skulu eigi vera minni en 2 ha. og skákir, sem einkum
eru ætlaðar til garðvrkju eða alifuglaræktar, mega eigi vera minni en 3000 m2.
Uppdrætti þessa og áætlanir gerir Búnaðarfélag íslands hlutaðeigandi
bæjar- eða sveitarstjórn eða landræktarfélagi að kostnaðarlausu og lætur þeim
i té eitt eintak af þeim. Eftir þeim skal farið um úthlutun lands og mannvirkjagerð á því, og má eigi frá þeim víkja, nema samþykki Búnaðarfélags Islands
komi til.
Leita skal umsagnar skipulagsnefndar, svo og hlutaðeigandi bæjar- eða
sveitarstjórnar, um skipulagsuppdrætti þessa og áætlanir áður en gengið er
frá þeim til fullnustu.
6- gr.
Kostnaður við vegagerð um lönd bæjar- eða sveitarfélags, er ætluð eru
til erfðaleigu, svo og við aðalframræsluskurði þeirra, greiðist úr hlutaðeigandi
bæjar- eða sveitarsjóði. Nú á landræktarfélag slíkt land, og fer þá um greiðslu
þessa kostnaðar eftir þvi, sem segir i samþykktuni félagsins.
7. gr.
Nú er land látið af hendi til erfðaleigu, og skal þá gerður um leiguna
skriflegur samningur. I samningnum skal vera ýtarleg lýsing á landinu, stærð
þess og ummerkjun. Samningi þessum skal þinglýsa, og er hann heimild leigutaka fyrir landinu.
8. gr.
Leigan er óuppsegjanleg af hálfu leigusala. Leigutaki getur sagt upp
leigunni hvenær sem er, með 6 mánaða fresti til næstu áramóta. Taka skal
fram í samningnum, að leigutaka sé heimilt að selja, veðsetja og afhenda með
öðrum hætti leigurétt sinn, svo og að réttur hans skuli falla í erfð eftir hann
sem aðrar eignir hans.
9. gr.
Leigutaka eru heimil öll afnot landsins til landbúnaðar. Svo er honum
heimilt að byggja á landinu íbúðarhús fyrir fjölskyldu sína, svo og útihús þau
og peningshús, er nauðsynleg eru vegna búskapar þess, er hann rekur á landinu.
10. gr.
Leigutaka er skylt að rækta landið, þannig og innan þeirra tímatakmarka,
sem sett eru í samningnum, og halda því síðan í rækt. Nú er ræktun eigi lokið
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svo fljótt sem ákveðið er í samningi, eða land fer siðar í órækt, og fellur þá
leigurétturinn niður.
11. gr.
Búnaðarfélag íslands skal ákveða leigumála á erfðaleigulöndum. Nú vill
leigusali eigi una ákvæðum Búnaðarfélagsins um eftirgjaldið, og sker þá atvinnumálaráðherra úr.
Leigan skal goldin í peningum 31. des. ár hvert. Leiguréttur leigutaka og
mannvirki þau, er hann á á landinu, standa að lögveði fyrir leigunni. Um leið
og fasteignamat fer fram ber að endurskoða leigumálann, ef leigusali eða leigutaki krefst þess. 1 leigusamningum sé að jafnaði ákveðið, að landið skuli komið
í rækt eftir 5 ár, og gilda þau ákvæði einnig um lönd þau, er landræktarfélög
hafa tekið eignarnámi.
12. gr.
Leigutaka skal jafnan skylt að láta af hendi meira eða minna af landi
sinu, ef almenningsþörf krefst þess, svo og að láta af hendi land til byggingarlóða eftir tilvísun bæjar- eða sveitarstjórnar, ef leigulandið er eign bæjar- eða
sveitarfélags. Bætur til leigutaka fyrir land, sem þannig er af hendi látið, skulii
miðaðar við sannvirði landsins til landbúnaðar og kostnaðar við ræktun landsins og önnur mannvirki á því.
13. gr.
Nú gengur leiguland kaupum og sölum, og skal þá jafnan bjóða leigusala forkaupsrétt. Nú er vanrækt að bjóða forkaupsréttinn, og á þá leigusali
rétt á því, að gerningur sá, sem í bága fer við forkaupsrétt hans, sé ógildur
metinn gagnvart honum, og á hann rétt á að ganga inn i kaupin, enda sé lögsókn til þess hafin innan árs frá því hann fékk vitneskju nm misfelluna og
málinu fram haldið með hæfilegum hraða.
14. gr.
Ákvæði 7.—12. gr. gilda einnig um erfðaleigu á öðrum löndum en þeim,
sem ræðir um í 2. og 4. gr., jafnskjótt og eldri samningar eru endurnýjaðir eða
ganga úr gildi.
.
15- gr.
Ræktunarsjóði skal heimilt að lána fé til ræktunar á erfðaleigulöndum
með sömu kjörum og til annarar ræktunar, og gegn veði í landinu. Til veðs
skal leiguland metið sem sjálfseign.
16. gr.
Leigutakar erfðaleigulanda skulu njóta styrks til ræktunar og bygginga
á erfðaleigulöndum sem húendur á öðrum bændabýlum.
17. gr.
Rétt er leigutökum erfðaleigulanda að stofna með sér félagsskap, er nefnist landræktarfélag, til þess að afla féhgsmönnum sínum leigulanda og vinna
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að ræktun landanna í samlögum. Samþykktir landræktarfélaga skulu staðfestar
af atvinnumálaráðuneytinu. Landræktarfélögum skal vera heimilt að taka land
eignarnámi samkvæmt 4. gr., svo og að taka lán til landkaupa eða ræktunar,
áhalda- eða áhurðarkaupa og annara félagsþarfa, gegn sameiginlegri áhyrgð
félagsmanna og veði í leigulöndum þeirra. Gjöld félagsmanna í félagsþarfir
skulu tryggð með lögveði í leigurétti félagsmanna og mannvirkjum þeim, er
þeir eiga á leigulöndum sínum.
18. gr.
Búnaðarfélag íslands liefir umsjón allra erfðaleigumála í landinu, undir
yfirumsjón atvinnumálaráðuneytisins. Stjórn Búnaðarfélagsins felur jarðræktarráðunaut eða öðrum hæfum starfsmanni sinum eftirlit þetta.
19. gr.
Öll erfðaleigulönd skal skrásetja, og annast sveitarstjórn eða bæjarstjórn
um það, þar sem leigutaki er heimilisfastur. í skránni skal tilgreina stærð landsins, ásigkomulag þess og matsverð, nafn leigutaka og leigusala, leigumála og
annað það, er þörf þykir að tilgreina. Leigutökum og leigusölum skal skylt að
láta í té allar upplvsingar, er með þarf vegna skrásetningar landanna. Skrár
þessar skulu sendar eftirlitsmanni Búnaðarfélagsins, er semur aðalskrá um öll
erfðaleigulönd.
20. gr.
Eftirlitsmaður Búnaðarfélagsins skal skyldur til að veita leiðbeiningar
um val, útmælingu og ræktun erfðaleigulands. Afhending lands til erfðaleigu
samkvæmt 3. gr. og eignarnám lands samkvæmt 4. gr. skal því aðeins fram
fara, að eftirlitsmaður mæli með þvi. Umsagnar eftirlitsmanns skal jafnan leitað um skipulagsuppdrætti þá og áætlanir, sem getur um i 5. gr., svo og um samþykktir landræktarfélaga, áður en þær eru staðfestar.
21. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 10 til 500 krónum. Með mál
út af brotum gegn lögunum skal farið sem með almenn lögreglumál.
22. gr.
Með lögum þessum er 6. kafli jarðræktarlaga, nr. 43, 20. júní 1923, úr
gildi numinn.
23. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Þingskjal 317—318

Nd.

673

317. Breytingartillaga

við frv. til laga um erfðaleigulönd í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum.
Frá Vilmundi Jónssyni.
Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Nú á kaupstaður eða annað sveitarfélag, sem kauptún eða sjávarþorp,
iðnaðar- eða verzlunarþorp er í, land, sem hæft er til ræktunar og eigi eru likur
til, að halda þurfi á í náinni framtíð til húsalóða, hagbeitar fyrir gripi kaupstaðarbúa eða þorpsbúa eða til jarðræktar í sambandi við búskap, rekinn af
bæjar- eða sveitarfélaginu, og skal það þá selt á erfðaleigu þeim íbúum bæjareða sveitarfélagsins, er þess óska, samkvæmt þeim reglum, sem settar eru í
lögum þessum.

Nd.

318. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.
Frá meiri hl. menntamálanefndar.
Frv. þetta er samið af sýslumanninum i Rangárvallasýslu, Björgvini Vigfússyni, og hefir þann höfuðkost, að það stefnir að því, að lýðfræðslan i landinu
nái svo að segja undantekningarlaust til allra ungra manna. 1 þá átt stefnir einkanlega það ákvæði frv., að skylda alla unga menn 18 ára til að leysa af hendi
vinnukvöð, sem þeir fá aðeins greidda með rétti til skólavistar, en ella engu, sé
henni afsalað. Þelta myndi að sjálfsögðu mynda það aðhald til skólagöngu, að
undantekningar myndu það vera, væri sá réttur eigi notaður. Þá er hér og farið
fram á nokkurskonar þegnskyldu, en þó aðeins í þeim fáu tilfellum, sem réttindum til skólavistar væri hafnað.
Það verður nú að líta svo á, að æskilegt sé, að lýðfræðslan verði sem almennust, og hér er bent á þá leið til þess, sem fær og hagkvæm er, að dómi höfundar frv., sem mikið hefir um mál þetta hugsað og ritað. En þar sem um alger
nýmæli í skólalöggjöf er hér að ræða, mun reynslan ein geta úr því skorið, hve
notadrjúg og raunhæf sú leið er. Frv. þetta fer aðeins fram á heimild til handa
þeim sýslum eða bæjum, sem reyna vildu þessa leið með unglingafræðslu sína,
og svo er um búið, að heimildina er ekki hægt að nota nema um einhuga ósk
sé að ræða frá einhverju sýslu- eða bæjarfélagi. Sé því svo um búið að öðru leyti,
að fyrir þvi sé séð, að fjárhag rikisins sé eigi bundinn sá baggi, sem hættulegur
sé, og fjárveitingavaldið hafi shkt fullkomlega á valdi sínu í hvert sinn, sem
og trygging fyrir endurgreiðslu, ef ónothæft reynist, þá verður eigi séð, hver ástæða er til að neita um slika heimild.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Fyrir því mælir meiri hluti nefndarinnar með því, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM:
1. Við 3. gr. Aftan við orðin „á kostnað rikissjóðs“ bætist inn: þegar fé er
til þess veitt í fjárlögum.
2. Við 4. gr.
a. í stað „20 ár“ komi: 40 ár.
b. Seinni hluti greinarinnar „. ... skal það . ... “ og greinin út fellur niður,
og í staðinn kemur: skal viðkomandi sýslu- eða bæjarfélag endurgreiða
til ríkissjóðs byggingarkostnaðinn á 40 árum. Þó skal dragast frá 1/40
hluti þess fjár fyrir hvert ár, sem skólinn hefir verið starfræktur samkv. lögum þessum.
Alþingi, 4. apríl 1932.
Sveinbjörn Högnason, .
Guðbr. ísberg,
form. og frsm.
fundaskr., með fyrirv.

Ed.

Bernli. Stefánsson.

319. Nefndarálit

um frv. Jil laga um að banna opinberuin starfsmönnum að taka umboðslaun.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um að leiða i lög aðalatriðin i þessu frv.
Hinsvegar lítur nefndin svo á, að samvinnufélögin séu einkafyrirtæki, og
að eðlilegast sé því að þau ráði sjálf, hversu þau haga launakjörum starfsmanna
sinna.
Jafnvel þó nefndinni sé kunnugt, að það er föst regla hjá samvinnufélögum, að starfsmenn þeirra mega ekki taka umboðslaun hjá viðskiptamönnum
félaganna, þá leggur hún þó á móti að fastbinda þetta í landslögum.
Nefndin leggur þvi til, að frv. verði samþykkt með svofelldri
BREYTINGU:
Við 1. gr. Síðari málsgr. greinarinnar falli niður.
Alþingi, 4. apríl 1932.
Einar Arnason
form.

Jón Jónsson,
fundaskrifari, frsm.

Pétur Magnússon.
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320. Frumvarp

til 1. um brevting á sveitarstjórnarlögum, nr. 12, 31. maí 1927.
Flutningsm.: Jón Baldvinsson.
1. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 12, 31. mai 1927, skal orða svo:
Nú hefir kauptún eða þorp 200 ibúa eða fleiri, og hefir það þá rétt til að
fá sérstaka sveitarstjórn og verða hreppur fyrir sig með þeim ummerkjum, er
ráðherra ákveður eftir tillögum hreppsnefndar og sýslunefndar. Ráðherra kveður á sama hátt á um fjárskipti og skulda með hinu nýja hreppsfélagi og hinum
hluta þess hrepps, er það áður var i, og skal við skiptingu þess farið eftir því,
hvernig bvrði viðkomandi hrepps hefir verið skipt 5 árin næstu á undan, nema
samkomulag fáist.
Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á þinginu í sumar. Fylgdi því þá svo hljóðandi greinargerð:
„Frumvarp þetta fer fram á að rýmka rétt kauptúna til þess að verða sérstakur hreppur. Nú er i sveitarstjórnarlögum ákveðið, að kauptún eða þorp, sem
hefir 300 íbúa eða fleiri, hafi rétt á að fá sérstaka sveitarstjórn og verða hreppur
fyrir sig. Hér er stungið upp á þeirri breytingu einni, að kauptún með 200 íbúa
eða fleiri geti krafizt þessa.
Verður nánari grein gerð fvrir málinu við flutning þess“.
Nd.

321. Breytingartillaga

við frv. til laga um sölu mjólkur og mjólkurafurða.
Frá Jónasi Þorbergssvni.
Við 2. gr. e.
1 stað orðsins „fvrir“ í niðurlagi greinarinnar komi: gegn; orðið „aldrei“
falli niður.
Nd.

322. Frumvarp

til laga um nýjan veg frá Lækjarhotnum austur í Ölfus.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Nýjan veg skal leggja af Suðurlandsbraut hjá Lækjarbotnum sunnan við
Lyklafell, um svo nefnd Þrengsli og Eldborgarhraun, niður i ölfus vestanvert
allt að Suðurlandsbrautinni nálægt Reykjum.
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2. gr.
Skal fyrst lokið austurkafla vegar þessa, þaðan er hann liggur frá núverandi vegi um Svínahraun, skammt fyrir neðan Kolviðarhól, allt austur að vegamótum í Ölfusi.
Vegarkafli þessi skal fyrst í stað gerður sem vetrarleið.
3. gr.
Skal gæta þess sérstaklega um legu vegarins og gerð, að hann verjist
sem bezt snjó.
4. gr.
Vegur þessi skal vera þjóðvegur og skal telja kostnað við vegagerðina i
fjárlögum, svo sem annan kostnað við lagningu nýrra akvega. Viðhald vegarins skal greiða af fé því, sem árlega er veitt i fjárlögum til viðhalds þjóðvegum.
5. gr.
Meðan sá kafli vegarins, er um getur i 2. gr., er aðeins vetrarleið, skal
halda við þjóðveginum um Hellisheiði sem aðalflutningaleið, en sýni rannsókn, að hagkvæmara verði að leggja veginn sem beinasta leið yfir heiðina, en
malbika þennan kafla, skal það gert.
6. gr.
Þá er nýr vegur frá Lækjarbotnum að vegamótum Suðurlandsbrautar i
Svínahrauni er fullgerður, leggst niður núverandi vegur á þessum kafla.

Ed.

323. Frumvarp

til laga um brevting á póstlögum, nr. 5, 7. maí 1921.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1- gr.
I stað 1. málsgr. 2. gr. laganna komi: Póststjórnin veitir móttöku til umönnunar og skila.
Aftan við liðinn a. 1. í sömu grein bætist: allt að 2000 grömm. 1 stað „250
grömm (50 kvint)“ i sömu gr. lið b. komi: 2000 grömm.
2. gr.
4. gr. laganna skal orða svo:
Umönnun og skil á póstsendingum, sem getið er um í 2. gr., nær bæði til
flutnings milli pósthúsa og útburð þeirra til viðtakenda og til þess að safna
þeim saman úr bréfakössum.
Póststjórnin hefir heimild til að ákveða, hvort útburður póstsendinga
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megi eiga sér stað á vissu svæði á kostnað póstsjóðs og hve langt frá pósthúsinu
staðartaxti megi gilda. Þó getur staðartaxti eigi gilt fyrir lengri veg en 7 kilometra frá pósthúsi, og venjulega aðeins fyrir umdæmi hvers einstaks pósthúss
eða fyrir sendingar, sem eigi eru fluttar með pósti út úr pósthúsinu sjálfu.
Staðartaxti má þó gilda um póstflutning milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar.
3. gr.
6. gr. laganna skal orða svo:
Fyrir utan þau störf, sem nefnd eru í 2. og 4. gr., hefir póststjórnin heimild til að taka að sér önnur störf, sem samrýmanleg eru ætlunarverki hennar,
svo sem útburð póstsendinga með hraðhoða, póstáritun blaða og rita, staðfesting á innihaldi póstsendinga, vátrygging fram yfir áritað verð, útgáfu á skilríkisspjöldum, útbýting á utanáskriftarlausum sendingum, flutning á farþegum
og póstbögglum með bílum.
Nánari ákvæði fyrir þessu starfi setur póststjórnin, svo og taxta bæöi
fyrir þessi störf og innanbæjar- og innansveitarsendingar, staðartaxta, og ennfremur getur hún ákveðið aukagjald fyrir flutning póstsendinga með loftförum.
4. gr.
I stað „Burðargjald“ i upphafi 11. gr. laganna komi: Ríkisburðargjald
eða ríkistaxti.
Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Burðargjald fvrir innansveitar- og innanbæjarsendingar, sem staðartaxti
er látinn gilda um, ákveður póststjórnin, sbr. 4. gr.
5. gr.
Á eftir 10. lið í 12. gr. laganna komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
Samkvæmt samningi við póststjórnina geta viðtakendur fengið sendar
til sin óborgaðar sendingar, enda þótt þær eftir eðli sínu ættu að vera fullborgaðar fyrirfram, gegn því að borga undir þær einfalt burðargjald.
Póststjórnin getur, þegar svo ber undir, heimtað tryggingu fyrir greiðslu
burðargjaldsins.
,
6. gr.
1. málsgr. 13. gr. laganna skal orða svo:
Burðargjald greiðist fyrirfram með því að nota gildandi frímerki, þar í
talin álímd almenn frimerki og þjónustufrimerki, ástimpluð frímerki og ástimplanir frímerkingarvéla, sem póststjórnin tekur gildar.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.
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324. Lög

um opinbera greinargerð starfsmanna rikisins.
(Afgreidd frá Ed. 5. april).
1- gr.
Skylt er embættismönnum landsins og sýslunarmönnum án endurgjalds
að flytja árlega eitt eða tvö erindi, eftir ákvörðun útvarpsráðs, í útvarp ríkisins um stofnun þá eða starfsgrein, er þeir veita forstöðu. Ef aðili óskar að vera
laus við flutning erindis, eða hann getur það ekki útvarpinu eða ríkissjóði að
kostnaðarlausu, vegna fjarvistar, skal hann i tæka tíð senda útvarpsráðinu erindi sitt fullsamið, en það felur aftur einhverjum starfsmanni útvarpsins að
flytja erindið.
Lengd erindanna miðast við venjuleg útvarpserindi, og' skulu þau miða
til þess að veita almenningi yfirlitsfræðslu um unnin störf og fvrirætlanir í
framkvæmdum þjóðarinnar og opinberri starfrækslu.
2. gr.

Fyrir 1. október ár hvert semur útvarpsráðið skrá yfir þau erindi, er það
óskar að fá samkvæmt lögum þessum. Skylt er útvarpsráði að tilkynna aðila
með að minnsta kosti fjögurra vikna fyrirvara, hvenær erindi skuli flytja
eða hvenær handrit að erindi skuli vera komið til útvarpsráðs.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ed.

325. Þingsályktun

um breyting á erfðalögunum.
(Afgreidd frá Ed. 5. apríl).
Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta
þing frv. til nýrra erfðalaga.
Nd.

326. Viðaukatillaga

við frv. til laga um afnám laga nr. 33, 20. okt. 1905, um stofnun geðveikrahælis.
Frá Jörundi Brynjólfssvni og Pétri Ottesen.
A eftir 2. gr. frumvarpsins komi ný grein, sem verði 3. gr., svo hljóðandi:
Þangað til sett verða lög um geðveikrahæli skal daggjald í hvorri deild
hælisins fyrir hvern þann sjúkling, sem þar er á sveitarframfæri, vera kr. 1,50.

Pingskjal 327—329

Nd.

679

327. Breytingartillaga

við frv. til 1. um nýjan veg frá Lækjarbotnum austur i Ölfus.
Frá Lárusi Helgasyni.
Við 1. gr. Aftan við greinina bætist nýr málsliður, svo látandi:
Vegarlagningin ;skal framkvæmd jafnóðum og fé er til þess veitt i

fjárlögum.

Ed.

328. Lög

um breyting á yfirsetukvennalögum, nr. 63, 19. maí 1930.
(Afgreidd frá Ed. 6. apríl).
1. gr.
Aftan við 4. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Ríkissjóður leggur til áhöld í ljósmæðraumdæmin, og ákveður landlæknir.
i samráði við vfirlækni fæðingardeildar landsspitalans, hver þau skuli vera.
2. gr.
Lög þessi ganga í gildi þegar í stað.

Ed.

329. Frumvarp

til laga um sérstakt læknishérað í Ólafsfirði í Eyjafjarðarsýslu.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
1. gr.
Ólafsfjörður í Eyjafjarðarsýslu skal vera sérstakt læknishérað.
2. gr.
Byrjunarlaun læknisins skulu vera kr. 3000,00, en um aldursuppbót fer
eftir ákvæðum 12. gr. laga nr. 71, 28. uóv. 1919.
3. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda 1. júní 1933.
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330. Frumvarp

til laga um eignarnám á landspildu i Skeljavik við Hnífsdal.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
1- gr.

Hreppsnefnd Eyrarhrepps í Norður-lsafjarðarsýslu veitist heimild til að
láta taka eignarnámi landspildu til afnota við starfrækslu bátabryggju í svonefndri Skeljavík innan við Hnífsdal.
Stærð landsins má vera 25000 fermetrar.
2. gr.

Eignarnámið skal framkvæmt samkvæmt lögum nr. 61, 14. nóv. 1917.

Nd.

331. Breytingartillaga

við frv. til laga um lax- og silungsveiði.
Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 17. gr. Fyrir „60 stundir á viku liverri, frá föstudagskvöldi kl. 9 til
mánudagsmorguns kl. 9“ í 1. málsgr. komi: 72 stundir á viku hverri, frá föstudagskvöldi kl. 9 til mánudagskvölds kl. 9.

Ed.

332. Breytingartillaga

við frv. til laga um geldingu hesta og nauta.
Frá Halldóri Steinssyni.
Við 2. gr.
'
Síðasta málshð (þeim skal heimilt .... sala á því) skal orða svo: Dómsmálaráðuneytið setur reglur um sölu og afhending svæfingarefnis til geldingamanna.
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Ed.
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333. Breytingartillögiir

við frv. til laga um Brunabótafélag Islands.
Frá fjárhagsnefnd.
1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Skvlt er að tryggja i félaginu allar húseignir i kaupstöðum og kauptúnum, þar með talin hús í smíðum, hvort sem þær eru eign einstakra
manna, félaga eða opinberar eignir. Sömuleiðis er skylt frá 15. okt. 1934
að tryggja í félaginu öll íbúðarhús utan kaupstaða og kauptúna, úr hverju
efni sem þau eru byggð, svo og gripahús, hlöður og geymsluhús, sem þeim
eru áföst þannig, að þau megi teljast vera í sameiginlegri hrunahættu við
íbúðarhúsin; ennfremur kirkjur, skólahús og samkomuhús.
2. Við 6. gr. Orðin „í skylduábyrgð“ í 1. lið falli niður.
3. Við 20. gr. Framan við greinina bætist:
Sjóðir félagsins skulu geymdir og ávaxtaðir sem hér segir:
a. Handhært fé á vöxtum í peningastofnunum, sem fjármálaráðherra samþykkir.
b. Að öðru leyti í tryggum handhafaverðbréfum, sem fjármálaráðherra
samþykkir.
Heimilt er þó, með samþykki atvinnumálaráðherra í hvert sinn, að
verja af fé sjóðanna til sérstakra útlána gegn nægum tryggingum, ef þau á
einhvern hátt eru til stuðnings starfsemi félagsins.
4. Við 22. gr. Síðari málsgrein orðist þannig:
Hinn sameiginlegi hrunabótasjóður samkv. 18. gr. laga nr. 35, 27. júní
1921, skal mynda tryggingarsjóð sveitabæja utan kaupstaða og kauptúna.
5. Við 25. gr. 1 stað orðanna „ennfremur Iög“ o. s. frv. til enda greinarinnar
komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Frá 15. okt. 1934 falla ennfremur úr gildi lög nr. 35, 27. júní 1921,
um vátryggingu sveitabæja og annara húsa í sveitum utan kauptúna, svo
og um lausafjártryggingar.

Nd.

334. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933 og við brtt. á þskj. 257.
I. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 12. gr. 4. Nýr liður:
Til Lúðvíks Nordals, læknis á Eyrarbakka, til að sinna
læknisstörfum í Árnessýslu ......................................................
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

1000
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II. Frá Jóni Ölafssyni og Sveinbirni Högnasyni:
Við 12. gr. 16. n. Nýr liður:
Til frú Sigriðar Kjartansdóttur, vegna sjúkleika manns
liennar, sr. Jakobs Ó. Lárussonar .........................................
III. Frá Halldóri Stefánssyni.
Við brtt. 257, 25 (13. gr. A. II. a.).
Við tölul. 4 (Holtavörðuheiðarvegur)
Framlagið lækki uin 20 þús. kr.
IV. Frá Sveini Ólafssyni.
Við brtt. 257, 25 (13. gr. A. II. a.).
Við tölul. 4 (Holtavörðuheiðarvegur).
Framlagið lækki um 20 þús. kr.
V. Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við brtt. 257, 25 (13. gr. A. II. a.).
Við tölul. 4 (Holtavörðuheiðarvegur).
Framlagið lækki um 10 þús. kr.
VI. Frá Steingrími Steinþórssyni og Magnúsi Guðmundssyni.
Við brtt. 257, 25 (13. gr. A. II. a.).
a. Við tölul. 8. (Vatnsskarðsvegur).
Fyrir „15000“ kemur .....................................................
b. Nýr liður á eftir:
Hofsósvegur .....................................................................
VII. Frá Sveini Ólafssyni.
Við brtt. 257, 25 (13. gr. A. II. a.).
a. Við tölul. 9 (Blönduhlíðarvegur).
Fyrir „10000“ kemur.......................................................
b. Við tölul. 11 (Ljósavatnsskarðsvegur).
Fyrir „13000“ kemur .....................................................
VIII. Frá Halldóri Stefdnssyni.
Við brtt. 257, 25 (13. gr. A. II. a.).
Við tölul. 12. Nýir liðir:
a. Bakkafjarðarvegur ......................................................
b. Vopnafjarðarvegur ....................................................
c. Hlíðarvegur ................................................................
d. Unaósvegur ................................................................
IX. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við brtt. 257, 25 (13. gr. A. II. a).
Við tölul. 12. Nýr liður :
Fjarðarheiðarvegur .........................................................
X. Frá Sveini Ólafssyni.
Við brtt. 257, 25 (13. gr. A. II. a.).
Við töiul. 12. Nýir liðir:
a. Geithellnavegur, frá Djúpavogi uni Geithellnahrepp
b. Breiðdalsvegur og Breiðdalsheiðar ...........................

3000

10000
5000

7000
10000

5000
5000
5000
5000

15000

6000
7000
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XI. Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við brtt. 257, 25 (13. gr. A. II. a.).
Við tölul. 13. Nýr liður:
10000
Fjallabaksvegur i Landsveit .........................................
XII. Frá Jónasi Þorbergssyni.
Við 14. gr. A. b. 7. Nýr liður:
Til Kvennabrekkusafnaðar í Dalasýslu, vegna sérstakra
fjárliagsvandræða safnaðarins út af kirkjubyggingu, í eitt
3000
skipti fyrir öll .............................................................................
2000
Til vara ..........................................................................
XIII. Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:
Til Jóns Ág. Gissurarsonar, til frambaldsnáms í Þýzka1000
landi ...........................................................................................
XIV. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 14. gr. B. XIV. 4. Nýr liður:
1200
Til unglingaskóla á Seyðisfirði .....................................
XV. Frá Magnúsi Jónssyni og Jónasi Þorbergssyni:
Við 15. gr. 18. Nýr liður:
1000
Til Karlakórs Beykjavíkur, til söngnáms.......................
800
Til vara ...........................................................................
XVI. Frá Haraldi Guðmundssyni, Héðni Valdimarssyni og Vilmundi Jónssyni.
Við 16. gr. Nýr liður á undan tölul. 1:
Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum ............. 1000000
gegn jafnháu framlagi frá hlutaðeigandi bæjar- og sveitarfélögum, enda sé þeim gefinn kostur á láni úr bjargráðasjóði, er
nemi helmingi framlags þeirra.
XVII. Frá Jónasi Þorbergssyni.
Við 16. gr. 12. b. Nýr liður:
500
Til Eggerts Magnússonar, til dýralækninga ................
400
Til vara.............................................................................
XVIII. Frá Jörundi Brynjólfssyni, Sveinbirni Högnasyni og Jóni
Ólafssyni.
NdS 16. gr. 39. Nýr liður:
1000
Styrkur til dýralækninga ..............................................
Styrkurinn veitist mönnum, er dýralækningar stunda
og dýralæknar mæla ineð, i þeim héruðum, sem erfitt eiga með
að ná til dýralækna landsins.
XIX. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 17. gr. 24 (Gamalmennahæli á Seyðisfirði).
1000
Fyrir „800“ kemur..................... .. ....
................
XX. Frá Steingrími Steinþórssyni.
__
£
Við 18. gr. II. e. 19. Nýr liður:
:
300
Til Baldvins B. Bárðdals ................................................
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XXI. Frá Guðbr. ísberg og Bernh. Stefánssyni.
Við 18. gr. II. f. 21. Nýr liður:
Til Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts á Akureyri ....
300
XXII. Frá Jónasi Þorbergssyni.
1. Við 18. gr. II. f. 21. Nýr liður:
Til Torfa Sæmundssonarpósts ......................................
300
Til vara ..........................................................................
200
2. Við 18. gr. II. i. 26. Nýr liður:
Til Önnu H. EiríksdótturIjósmóður .............................
300
Til vara.............................................................................
200
XXIII. Frá Bernh. Stefánssyni.
Við 18. gr. II. k. Nýr liður:
Til Jóhannesar Jörundssonar hafnsögumanns i Hrísey,
vangoldin dýrtiðaruppbót frá árinu 1928 ..............................
102
XXIV. Frá Jónasi Þorbcrgssyni.
Við 22. gr. Nýr liður:
Að greiða úr ríkissjóði allt að 65000 kr. til þátttöku i rekstrarkostnaði útvarpsviðtækja þeirra útvarpsnotenda i landinu, sem ekki eiga
kost á raforku. Styrkurinn miðast við útvarpsmóttöku frá Útvarpsstöð
íslands eingöngu og greiðist eftir reglum, sem atvinnumálaráðuneytið
setur, þó ekki yfir 40 kr. til hvers útvarpsnotanda.
XXV. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 22. gr. Nýr liður:
Að greiða Búnaðarbanka íslands eftírstöðvar af láni Áslækjarrjómabúsins við viðlagasjóð ásamt áföllnum vöxtum, kr. 4250,00.
XXVI. Frá Bjarna Ásgeirssyni og Pétri Ottesen.
Við 22. gr. Nýr liður:
Að gefa Mjólkurfélaginu „Mjöll* eftir 15000 kr. viðlagasjóðslán
ásamt ógreiddum vöxtum, enda greiði rikissjóður viðlagasjóði upphæðina.
XXVII. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 22. gr. Nýir liðir:
a. Að ganga í ábyrgð fyrir samvinnufélag sjómanna og verkamanna á
Seyðisfirði fyrir lánum til kaupa á fiskiskipum, allt að % kaupverðs
skipanna fullbúinna til fiskveiða, samtals allt að 100 þús. krónum.
Lánin skulu tryggð með sjálfsskuldarábyrgð félagsmanna, ábyrgð
Seyðisfjarðarkaupstaðar og 1. veðrétti í skipunum. Ennfremur skal
ráðning forstöðumanns og annars endurskoðanda samþykkt af rikisstjórninni. (Endurveiting heimildar).
b. Að leggja fram til að reisa síldarbræðslustöð á Seyðisfirði allt að 200
þús. kr., enda sé tryggt, að islenzkt félag komi þar upp sildarbræðslustöð, er geti unnið úr eigi minnu en 1000 málum sildar á sólarhring.
Upphæð þessi skal lögð fram sem hlutafé eða stofnfjárhluti ríkissjóðs í fyrirtækinu. Ennfremur er stjórninni heimilt að gefa eftir inn-
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flutningstolla af vélum og efni til verksmiðjubyggingarinnar eða auka
framlag sitt sem tollum nemur.
c. Að leggja fram úr rikissjóði allt að 75 þús. krónur til þess að koma
á fót sögunarverksmiðju á Seyðisfirði i helmingafélagi við kaupstaðinn.

Ed.

335. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 19, 4..nóv. 1887, um aðför,
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 7. apríl 1932.
Páll Hermannsson,
form.

Ed.

Pétur Magnússon,
fundaskrifari, frsm.

Jón Jónsson.

336. Nefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um stofnun fávitahælis.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin lítur svo á, að hér sé um allmikið nauðsynjamál að ræða, en telur
liinsvegar ýmsan undirbúning þurfa fram að fara áður en fullnaðarákvörðun sé
tekin um stofnun fávitahælisins, enda litlar horfur á, að hægt sé að leggja út í
mikinn kostnað i þessu efni að svo komnu.
Nefndin hefir leitað umsagnar landlæknis um málið, og er bréf hans prentað sem fylgiskjal með þessu áliti. Fer skoðun landlæknis mjög í sömu átt eins
og álit nefndarinnar.
Nefndin leggur þvi til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
I þvi trausti, að ríkisstjómin láti fara fram þann undirbúning málsins,
sem hún telur nauðsynlegan, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 6. april 1932.
Einar Árnason,
form.

Jón Jónsson,
fundaskrifari, frsm.

Pétur Magnússon.
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Fylgiskjal.

Reykjavik, 1. apríl 1932.
Þér hafi'ð sent mér til umsagnar þingsályktunartillögu frú Guðrúnar
Lárusdóttur um að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að koma upp hæli handa
fávitum, svo fljótt sem auðið er.
Ég tel engan vafa á þörfinni fyrir slíkt hæli, sem ég hygg svo brýna, að
fátt eða ekkert sé meira aðkallandi af því, sem sambærilegt gæti verið.
Hinsvegar er þetta mál gersamlega óundirbúið, og það svo, að enginn veit
einu sinni með vissu tölu fávita i landinu.
Aður en unnt er að leysa úr því, hvernig haga skuli framkvæmdum til að
bæta úr þessari nauðsyn, þurfa að hafa farið fram allvíðtækar rannsóknir bæði
hér á landi og erlendis, og þar lielzt með eiginni sjón þess, er svara skyldi.
Ég tel þetta mál sízt of fljótt fram borið, en óttast, að tillagan, eins og
hún er orðuð, hrindi því lítt áleiðis. Mundi meira stoða, ef Alþingi legði fyrir
stjórnina að undirbúa málið rækilega á þessu og á hinu næsta ári, og heimilaði
nauðsynlegt fé í því skyni.
Vilm. Jónsson.
Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Ed.

337. Nefndarálit

um frv. til laga um sölu á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu í Svínadal.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndinni hefir borizt símskeyti frá prestinum á Auðkúlu, sem jafnframt
er prófastur i Húnavatnssýslu, þar sem mælt er með sölu þessa lands, sem hér
ræðir um.
*
í annan stað hefir nefndin fengið umsögn biskups um málið, og tekur
hann fram, að hann sjái engar ástæður til að leggja á rnóti frv.
Þar sem nefndinni ennfremur er kunnugt, að heimajörðinni Auðkúlu er
lítil eftirsjá í þessu landi, leggur hún til, að frv. verði samþykkt.
Jafnframt gerir nefndin ráð fyrir, að presturinn verði einskis látinn missa
i við söluna og að kaupanda verði gert að skyldu að setja upp girðing á milli
hins selda lands og heimajarðarinnar.
Alþingi, 7. apríl 1932.
Páll Hermannsson,
form.

Pétur Magnússon,
fundaskrifari.

Jón Jónsson,
frsm.
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338. Breytingartillögur

við frv. til laga um lax- og silungsveiði.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.
1. Við 2. gr.
a. Fyrstu málsgr. skal orða svo:
Landeigandi hefir einn umráð veiði í vötnum í landi sínu.
b. 3., 4. og 5. málsgr. falli burt.
2. Við 3. gr. Greinin falli burt.
3. Við 16. gr. Greinin orðist svo:
1. Eigi má veiða lax nema 3 mánuði á hverju ári. Sýslunefndir og
bæjarstjórnir skulu í hverju héraði setja fastar reglur um, hvenær veiðitiminn skuli byrja þar og enda.
2. Sömu aðilar skulu ákveða, á hvaða tima göngusilung megi veiða.
Göngusilung má þó ekki veiða nema 5^ mánuð alls á ári.
3. Á þeim tíma, sem veiði göngusilungs er leyfileg en laxveiði bönnuð, má eigi nota önnur veiðitæki til veiði göngusilungs en lagnet og dráttarnet.
4. Á þeim tima, sem veiði er bönnuð samkv. þessari grein, skulu
allar fastar veiðivélar teknar upp úr veiðivötnum.
4. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Á veiðitíma þeim, sem ákveðinn verður samkv. næstu grein hér á
undan, skal lax og göngusilungur vera friðaður fyrir allri veiði, annari en
stangaveiði, 48 stundir á viku hverri, frá laugardagskvöldi kl. 9 til mánudagskvölds kl. 9. Ádrátt má auk þess aldrei hafa milli kl. 9 að kvöldi og
kl. 9 að morgni, og aldrei nema fimm daga í viku, frá mánudegi til
fimmtudags.
5. Við 28. gr.
a. 1 stað „4,5 cm. séu milli hnúta“ komi: 23 cm. ummáls.
b. 1 stað „% hlutar“ komi: helmingur.
6. Við 29. gr.
a. I stað „4,5 cm. milli hnúta“komi: 23 cm. ummáls.
b. 4. málsgr. falli burt.
c. 5. málsgr. orðist svo:
Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, veitt undanþágu
frá ákvæðum 2. og 3. málsgr. þessarar greinar og ennfremur sett reglur
um lengd ádráttarnetja þeirra, er nota má i tiltekinni á eða tilteknum
dráttum hennar.
7. Við 30. gr. 1 stað „4,5 cm. séu á milli hnúta“ komi: 23 cm. ummáls.
8. Við 31. gr. Aftan við 2. málsgr. bætist: Ráðherra getur, að fengnum tillögum veiðimálastjóra, veitt undanþágu frá ákvæðum 2. málsgr.
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Ed.

339. BreytingartiIIaga

við frv. til laga um eignarnám á landspildu í Skeljavík við Hnifsdal.
Frá allsherjarnefnd.
Á undan „25000“ í 2. málsgr. 1. gr. frv. komi: allt að.

Ed.

340. Frumvarp

til laga um sölu mjólkur og mjólkurafurða.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.
Þar, sem starfrækt eru fullkomin mjólkurbú, eitt eða fleiri, er annast
sölu mjólkur og mjólkurafurða í einum eða fleiri kaupstöðum, og % hlutar
fulltrúa þeirra framleiðenda, er að mjólkurbúunum standa, hafa komið sér
saman um skipulag á sölu afurða sinna á framleiðslusvæðinu, þá skal kalla
saman almennan fulltrúafund allra mjólkurframleiðenda á sölusvæðinu, og
má þar vera einn fulltrúi fyrir hverja 25 framleiðendur. Verði skipulag þetta
samþykkt þar af % fulltrúa, er atvinnumálaráðherra heimilt að staðfesta um
það reglugerð, og er hún þá bindandi fyrir alla aðila.

a.

b.
c.
d.
e.

2. gr.
t reglugerð þessari má ákveða:
Að allir þeir, sem framleiða mjólk til sölu i viðkomandi kaupstöðum, séu
háðir ákvæðum meiri hluta stjórnar mjólkurbúa og umboðsmanna annara
mjólkurframleiðenda um skipulag, sölu og hlutfallslega aðstöðu til markaðsins.
Að öll mjólk og rjómi, sem seld eru í kaupstöðum, skuli hreinsuð og gerilsneydd, að þeirri mjólk undanskilinni, sém seld er sem „barnamjólk", eftir
nánari reglum, sem um það verða settar.
Hvernig jafna skuli á milli framleiðenda verði mjólkurinnar á hverju framleiðslusvæði fyrir sig, eftir þvi hvort hún er seld beint til neyzlu i bæjum eða
unnar eru úr henni aðrar afurðir.
Að mjólkurstöðvar þær, sem gérilsneyða mjólk, séu skyldar að inna það
starf af hendi fyrir aðra en félagsmenn, fyrir hæfilegt gjald, sem ákveða má
í reglugerðinni.
Að settar séu ákveðnar reglur fyrir þvi, hvernig mjólkurverð skuli reiknað
út, þar sem lagt sé til grundvallar aðalkostnaðarliðir framleiðslunnar á
hverjum tíma, og neytendur með því tryggðir gegn því, að framleiðendur geti
sett verðið of hátt.
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3. gr.
Þegar meiri hluti mjólkurbúa landsins hefir orðið ásáttur uni að koma
skipulagi á verzlun með mjólk og mjólkurafurðir landsins i heild, bæði á innlendum og erlendum markaði, getur atvinnumálaráðherra gefið sérstaka reglugerð um það efni, þar sem ákveðið er verksvið yfirstjórnar búanna og vald
hennar til að skvlda búin til þátttöku í hlutfallslegum útflutningi og áhættu við
hann.

4. gr.
Ákveða má í reglugerð, að ágreiningsmál, sem upp koma vegna ákvæða
reglugerðanna, skuli skjóta til gerðardóms. Gerðardómur sé skipaður 5 mönnum, þar sem hvor aðili nefnir til 2 menn og' atvinnumálaráðherra tilnefnir 1
mann. Úrskurðir gerðardóms skulu vera bindandi fyrir aðila, nema mál sé
þannig vaxið, að það hevri sérstaklega undir dómstólana.
5. gr.
Ákveða má í reglugerð sektir fyrir brot á henni.

Nd.

341. Breytingartillögur

við frv. til laga um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 2. gr. I stað orðaima „og búnaðarsamband héraðsins tilnefnir sinn manninn hvort“ komi: eða bæjarstjórn hina 2.
2. Við 16. gr.
a. Á eftir orðinu „lán“ í 1. málslið komi: allt að 200000 kr.
b. Síðari málsgr. fellur burt.
.
3. Við 18. gr. Greinin orðist svo:
Kostnaður af framkvæmd þessara laga greiðist að hálfu úr ríkissjóði, en að hálfu úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.
Ed.

342. Nefndarálit

um frumvarp til laga um brevting á löguni nr. 72, 7. mai 1928, um hvalveiðar.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 6. apríl 1932.
Ingvar Pálmason,
form. ogfrsm.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

.Takob Möller.
fundaskr.

Einar Arnason.
87
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Nd.

343. Nefndarálit

um frv. til laga um brevt. á lögum nr. 47, 15. júní 1926, um verðtoll.
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Vér undirrita'ðir mælum með, að frv. sé samþykkt í aðalatriðum. Oss
þykir þó ekki rétt að tolla græmneti umfram það, sem nú er, og sízt svo freklega sem frumv. ætlast til. Ennfremur hafa einstakir nefndarmenn áskilið sér
rétt til að hera fram breytingartillögur um fleiri atriði.
Samkv. framansögðu ber meiri hl. nefndarinnar fram svofellda
BREYTINGARTILLÖGU:
Við 1. gr. 3. málsgrein:
Orðin „Grænmeti nýtt“ falli niður.
Alþingi, 7. apríl 1932.
H. Stefánsson,
form., frsm.

Bernli. Stefánsson,

Nd.

Steingrimur Steinþórsson.

344. Nefndarálit

um frv. til laga um brevt.-á 1. nr. 15, 15. júní 1926, um almannafrið á helgidöguin þjóðkirkjunnar.
•
Frá menntamálanefnd.
Frv. þetta er komið frá Ed., og ræður nefndin deildinni til að samþykkja
það.
Alþingi, 5. april 1932.
Sveinbjörn Högnason,
form., frsm.

Nd.

Guðbr. Isberg,
fundaskr.
H. Stefánsson.

Bernh. Stefánsson,

345. Frumvarp

til laga um Brunabótafélag tslands.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. gr.
Brunabótafélag Islands, stofnað með lögum 3. nóv. 1915, er gagnkvæmt
ábyrgðarfélag með ábyrgð ríkissjóðs fyrir allt að 800000 krónum og ábyrgð vátryggjenda eftir þvi, sem lög þessi ákveða.
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2. gr.
Félagið tekur að sér eldsvoðatrvggingar á húseigniun utan Revkjavíkur
og á lausafé, allt eftir þeim nánari ákvæðum, sem lög þessi og reglugerðir setja.
3. gr.
Skylt er að tryggja i félaginu allar húseignir í kaupstöðum og kauptúnum, þar með talin hús i smíðum, hvort sem þær eru eign einstakra manna, félaga eða opinberar eignir. Sömuleiðis cr skylt frá 15. okt. 1934 að tryggja í féIaginu öll ihúðarhús utan kaupstaða og kauptúna, úr hverju efni sem þau eru
byggð, svo og gripaliús, lilöður og geymsluhús, sem þeim eru áföst þannig, að
þau megi teljast vera í sameiginlegri brunahættu við íbúðarhúsin; ennfremur
kirkjur, skólahús og samkomuhús.
4. gr.
Heimilt er félaginu að taka eldsvoðaábyrgð á öllum öðrum húsum í sveitum, svo sem gripahúsum og hlöðum. Sömuleiðis er félaginu heiriiilt að taka í
ábyrgð i sveitum utan kauptúna innanstokksmuni og aðra búslóð, ennfremur
hey i hlöðum og undir beru lofti og loks búpening í húsum. í kauptúnum og
kaupstöðum er félaginu einnig heimilt að taka i ábyrgð innanstokksmuni og
búslóð, sem húseigandi á i hinum tryggðu húsum.
5. gr.
Vátryggingarupphæð húsa ákveðst með virðingargerð, og vátryggir félagið allt verð húsanna, þó má tryggja hús í smíðum samkvæmt skýrslu eiganda. Lausafé skal tekið í ábyrgð eftir skrá, er eigandi semur með áætluðu
sanngjörnu verða munanna.
6. gr.
Tryggingar félagsins skiptast i tvo flokka, og mvndast af iðgjöldum til
félagsins tveir tryggingfursjóðir, hvor fyrir sinn flokk:
1. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir tryggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 1. flokkur.
2. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir tryggingar í sveitum utan kauptúna,
hvort sem þær eru í skylduábyrgð eða frjálsri tryggingu, 2. flokkur.
7. gr.
Félagið leitar endurtryggingar eða samtryggingar („coassurance") hjá
öðrum tryggingarfélögum, fyrst og fremst innlendum, þannig að upphæðir þær,
sem félagið hefir i eigin ábvrgð, fari ekki fram úr því, sem hér segir, á hverri
einstakri áhættueiningu:
1. Steinhús ....................................
2. Timburhús eldvarnarklædd ....
3. Önnur hús ...............................

í kauptúnum 03 kaupstööum

I sveitum utan kauptúna.

kr. 20000,00
— 15000,00
— 10000,00

kr. 12000,00
— 10000,00
— 8000,00

Áhættueining getur hér verið einstakt hús eða fleiri en eitt hús, ef um sam-
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brunahættu er að ræða, hvorttveggja að meðtöldu lausafé, seni tryggt kann að
vera í hiisunum.
8. gr.
Allir þeir, sem vátryggja í Brunabótafélagi íslands samkvæmt 6. gr. 1. og
2. tölulið, eru félagsmenn þess. Félagsmenn ábvrgjast hver í sínum flokki hver
gagnvart öðrum, að iðgjaldasjóður þess flokks standi í skilum. Þó nær skuldbinding þessi aðeins til eigna þeirra, sem vátryggðar eru í félaginu.
Skaðabóta má krefjast af félagsmönnum aðeins á þann hátt, að heimt sé
inn aukagjald, er eigi sé hærra nokkurt ár en helmingur hins árlega iðgjalds,
er tiltekið er i brunaskírteininu.
9. gr.
Ríkissjóður ábyrgist með allt að 800000 kr., að félagið uppfylli skyldur
sinar. Geti félagið eigi af eigin rammleik borgað skaðahætur, er skylt er að
greiða, leggur ríkissjóður til það, er vantar, þó aldrei meira en áðurnefnda
upphæð.
Ef félagið hefir orðið að leita aðstoðar ríkissjóðs til þess að greiða skaðabætur, skal styrkur sá, er félagið hefir fengið af rikissjóði, endurgreiðast smátt
og smátt eftir þvi sem efni félagsins leyfa. Nú nemur það, er lagt hefir verið
fram af ríkissjóði, meira en 50000 kr., og skal félagið þá gera válryggjendum að
greiða aukagjöld þannig, að það, sem fram yfir er 50000 kr., endurgreiðist ríkissjóði á 10 árum i seinasta lagi, ef unnt er, en ávallt skal gæta ákvæða 8. greinar
um stærð aukaiðgjalda.
10. gr.
Vátryggingar á lausafé og húseignum samkvæmt 4. gr. gilda til þess tima,
sem tiltekið er í vátryggingarskírteini.
Enga fasteign, sem er í skylduábyrgð, má fella úr tryggingu fyrir þá sök,
að iðgjald sé eigi greitt.
11- gr.
Félagið tekur ekki ábyrgð á tjóni, sem orsakast af landskjálfta eða ófriði,
né heldur af tjóni, sem af þvi leiðir, að vátryggjandi, kona hans eða nánustu erfingjar eru valdir að brunanum af ásettu ráði, eða fyrir stórkostlegt hirðulevsi.
Félagið á auk þess rétt á að draga fjórðung af brunabótum, er vátryggjandi hefir út af eldsvoðannm verið dæmdur i sekt fyrir hrot gegn brunamálalögunum, eða ef hann hefir gengizt undir það sjálfviljugur að greiða slíka sekt.
12. gr.
Skaðabætur má eigi greiða af hendi fyrr en haldin hefir verið réttarrannsókn út af brunanum. Þó má félagið gera undantekningu frá þessu, ef
tjónið nemur eigi meiru en 500 kr.
13. gr.
Bætur fyrir tjón á húsum má aðeins greiða lil þess að gera við hús, sem
skemmzt hefir við bruna, eða endurbyggja á sama stað hús, er brunnið hefir.
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eða þar sem félagið, í samráði við bvggingarnefndir i kaupstöðum og kauptúnum og hreppsnefndir í sveitum, ákveður, og er félaginu skylt að tryggja það,
áður en brunabæturnar eru greiddar, að þeim sé réttilega varið. Félaginu er
heimilt að veita undanþágu frá byggingarskyldu samkvæmt ákvæðum fyrri
málsgreinar þessarar greinar, þó svo, að 10—20% af brunabótaupphæðinni sé
þá dregið frá, nema almannahagur lieimti, að vikið sé frá þessu ákvæði um
frádrátt.
14. gr.
Þegar eignir þær, er tryggðar eru hjá félaginu, eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til brunabólafjárins. Glati veðsetjandi rétti sínum til brunabótanna, á veðhafi engu að siður heimtingu á greiðslu þeirra, svo sem með
þarf, til þess að borga kröfuskuld lians með eins árs vöxtum, ef annað veð eða
aðrar eignir veðsetjanda liafa ekki hrokkið til.
15. gr.
Iðgjöld af fasteignum í skyldutryggiugu livíla á eignunum sjálfum og
gauga í tvö ár fvrir öllum öðrum skuldbindingum, er á þeim liggja, nema
sköttum til rikissjóðs.
Öll skyldubundin iðgjöld til félagsins, virðingargjöld og skírteinagjöld
má heiinta með lögtaki.
16. gr.
Eindagi á öllum iðgjöldum fasteigna í skyldutryggingu skal vera 15.
október. Nú eru eignir vátrvggðar á öðrum tíma, og skal þá ávallt fyrsta vátrvggingartímabilið teljast til 15. okt. þess, er næstur kemur eftir að vátryggíngin byrjar, nema vátrvggt sé til skemmri tíma. Öll iðgjöld greiðast fyrirfram fyrir vátryggingartímabilið.
17.
.
.
Nánari ákvæði uni verksvið félagsins. virðingar, iðgjöld, endurtryggingu,
brunatjón og brunabætur, ábyrgð félagsmanna og annað fyrirkomulag á málum
þess, setur ríkisstjómin með reglugerð.
18. gr.
Félagið skal hafa heiniili og varnarþing í Reykjavik og stendur undir
umsjón rikisstjórnarinnar.
19. gr.
Félaginu stjórnar framkvæmdarstjóri, er skipaður er af rikisstjórninni.
Félagið greiðir laun framkvæmdarstjóra og annan starfrækslukostnað.
20. gr.
Sjóðir félagsins skulu geymdir og ávaxtaðir sem hér segir:
a. Handbært fé á vöxtum í peningastofnunum, sem fjármálaráðherra samþykkir.
b. Að öðru leyti i tryggum handhafaverðbréfum, sem fjármálaráðherra samþykkir.
-
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Heimilt er þó, með sainþykki atvinnumálaráðherra í hvert sinn, að verja
af fé sjóðanna til sérstakra útlána gegn nægum trvggingum, ef þau á einhvern
hátt eru til stuðnings starfsemi félagsins.
Ársreikningur Brunabótafélagsins skal endurskoðaður samkvæint ákvæðum laga nr. 61, 8. sept. 1931, um ríkisbókhald og endurskoðun.
...
2L
Félagið hefir umboðsmann í kaupstöðum og kauptúnum. sem eru sérstakur hreppur. Að öðru levti ræður félagið umboðsmenn eftir því, sem þörf er á.
.
...
22‘ gr'
Iðgjaldasjóði kaupstaða og kauptúna, sein félagið varðveitir samkv. 7.
gr. laga nr. 54, 3. nóv. 1915, skal varið þannig, að fyrst séu greiddar af sameiginlegum eignum sjóðanna skuldir einstakra sjóða við Brunabótafélag Islands
og það, er hinir einstöku kaupstaðir og kauptún kunna að hafa greitt til að bæta
brunatjón umfram iðgjöld, en afgangurinn sé látinn renna i tryggingarsjóð
kaupstaða og kauptúna.
Hinn sameiginlegi brunabótasjóður samkv. 18. gr. laga nr. 35, 27. júni
1921, skal mynda trvggingarsjóð sveitabæja utan kaupstaða og kauptúna.
23. gr.
Brjóti vátryggjandi móti lögum þessum eða reglum þeim og skilyrðum, sem sett eru samkvæmt þeim, varðar það réttindamissi til brunabóta eftir
málavöxtum, svo sem reglugerð nánar tiltekur.
I reglugerð má ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum hennar, 10—500 kr.,
er renni í sjóð þann, sem brotið er við.
24. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
25. gr.
Lög þessi öðlast gildi 15. okt. 1932.
Frá sama tíma eru úr gildi felld lög nr. 54, 3. nóv. 1915, mn stofnun
Brunabótafélags Islands, lög nr. 53, 28. nóv. 1919, um breyting á þeim lögum.
Frá 15. okt. 1934 falla ennfremur úr gildi lög nr. 35, 27. júní 1921, um
vátryggingu sveitabæja og annara húsa í sveitum utan kauptúna, svo og um
lausafjártryggingar.
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346. Frumvarp

til laga uni að banna opinberuni starfsmönnum að taka umboðslaun.
(Eftír 2. umr. í Ed.).
1. gr.
.
Forstöðumenn og starfsmenn fyrirtækja ríkisins mega hvorki sjálfum
sér tiJ handa né handa öðrum fyrirtækjum, sem þeir eru við riðnir, taka við
neinum umboðslaunum eða þóknun í neinni mynd frá viðskiptamönnum fyrirtækis þess, er þeir hafa forstöðu fvrir eða starfa við. Tekur þetta til forstöðumanns og starfsmanna vegamála, simamála, póstmála, ríkisverzlana og hverskonar starfsemi, sem rekin er fyrir reikning rikisins, einnig til banka og sparisjóða. Sama gildir og um forstöðumenn og starfsmenn fvrirtækja bæjar- og
sveitarfélaga, svo og borgarstjóra í Reykjavik, bæjarstjóra i öðrum kaupstöðum og oddvita hreppsnefnda og sýslunefnda.
2. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum eða einföldu fangelsi, og
auk þess missi embættis eða sýslunar, ef miklar sakir eru og verkið er ekki svo
vaxið, að þyngri hegning liggi við eftir öðrum lögum.
3. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð sakamála, og
sektir samkvæmt þeim renna i ríkissjóð.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

347. Breytingartillaga

við frv. til laga um að banna opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun.
Frá dómsmálaráðherra.
Við 1. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Akvæði þessara laga taka einnig til forstöðumanna og starfsmanna
hlutafélaga.
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348. Nefndarálit

um frv. tillagaum birtingu útvarpaðra veðurfregna.

.

Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin liefir athugað frumvarpið og orðið ásátt um að mæla með því,
að það verði samþykkt með nokkrum breytingum.
1. Nefndin álítur rétt að ákveða, að veðurfregnum skuli útvarpað, og aðallega frá útvarpsstöðinni, þar sem minni trvgging er fyrir þvi, að þær komi
að fullum notum um land allt, ef þeim er útvarpað frá loftskeytastöðinni.
Þó treystir nefndin sér ekki til að lögbjóða þetta án undantekninga, sökum
hins mikla kostnaðar, sem það hefir í för með sér að setja vélar útvarpsstöðvarinnar á stað vegna næturskeytanna, enda eru hlustendur þá miklu
færri en aðra tíma sólarhrings.
2. Nefndinni þótti ástæðulaust að lögfesta nokkuð um það, hvort menn, sem
veita skeytum móttöku í liinum ýmsu verstöðvum, skuli eiga tæki sín eða
ekki, þar sem vel gæti hugsazt samkomulag um, að hlutaðeigandi bæjareða hreppsfélög legðu það til sjálf, og greiddu máske lítið eða ekkert annað gjald fyrir birtingu fregnanna. Leggur nefndin því til, að 3. gr. verði
niður felld.
3. Kostnað þann, sem leiða kann af birtingu þessara fregna, álítur nefndin
ekki geta orðið svo tilfinnanlegan, að hlutaðeigaudi sveitarfélögum sé ofvaxið að standa straum af lionum, og hætir þvi ákvæði um þetta við 1. gr.
frv. og leggur til, að 4. gr. verði felld.
Nefndin leyfir sér því að bera fram svo hljóðandi
BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Á undan 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Útvarpa skal veðurskevtum að minnsta kosti fjórum sinnum á sólarhring frá útvarpsstöðinni i Reykjavík. Þó má fela loftskeytastöðinni í Reykjavík að annast útsendingu veðurfregna að næturlagi, ef það þykir hagkvæmara.
2. Við 1. gr., er verður 2. gr. Greinin orðist svo:
Á stöðum, þar sem útræði er og þar sem meiri hluti ibúa héraðs eða sjávarþorps 21 árs eða eldri hefir farið þess á leit á opinberum fundi, eða með
jskriflegri áskorun, skuli hreppsnefndir eða bæjarstjórnir sjá um að fá hæfan og áreiðanlegan mann eða konu til þess að hirta og festa upp á aðgengilegum stað, svo oft sem þurfa þykir, veðurfregnir þær, sem veðurstofan
gefur út og útvarpað er frá útvarpsstöðinni eða loftskeytastöðinni í Reykjavík. Þóknun fyrir birtingu veðurskeyta greiðist úr viðkomandi hæjar- eðá
sveitarsjóði.
3. Við 3. gr. Greinin falli burt.
4. Við 4. gr. Greinin falli burt.
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Greinatala breytist samkv. atkvæðagreiðslu.
5. Fyrirsögn frunivarpsins verði:
Frumvarp til laga um útvarp og birtingu veðurfregna.
Alþingi, 7. apríl 1932.
Sveinn Ólafsson,
form.

Nd.

Guðbr. Isberg,
fundaskr.

Bjarni Ásgeirsson.
frsm.

Bergur Jónsson.

349. Breytingartillaga

við viðaukatillögu við frv. til laga um afnám laga nr. 33, 20. okt. 1905, um
stofnun geðveikrahælis.
Frá Vilmundi Jónssvni og Haraldi Guðmundssyni.
Tillagan orðist svo:
Þangað til sett verða sérstök geðveikralög skal daggjald á hvorri deild
Kleppsspítala sem er fyrir livern þann sjúkling, sem þar er á sveitarframfæri,
ekki fara fram úr kr. 1.50 á meðan læknar spítalans telja lionum vistina þar
nauðsynlega.
.
Nd.

350. Breytingartillögur

við frv. til laga um lax- og silungsveiði.
Frá Jónasi Þorbergssvni.
1. Við 30. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Girðingar mega aldrei ná lengra en i miðja aðalstraumlinu árinnar.
Aldrei má girðing ná yfir meira en Vi hluta af breidd óss eða leiru.
2. Við 83. gr. A eftir kemur ný grein, sem verður 84. gr., svo hljóðandi:
Nú rýrna hlunnindi og þar með verðmæti jarðar við framkvæmd
þessara laga, og getur þá jarðareigandi krafizt endurmats á jörðinni.
(Greinatalan brevtist samkv. þessu).
Ed.

351. Frumvarp

til laga um veiting ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.

Ríkisborgararétt skulu öðlast:
- 1. Georg Takács læknisnemi í Reykjavik, fæddur i Vngverjalaudi.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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2. Ole Kristian Andreasen vélstjóri í Reykjavík, t'æddur i Noregi.
Ríkisborgararéttur þessara manna er þó þvi skilyrði bundinn, að þeir áður
en ár er liðið frá því, er lög þessi öðlast gildi, sanni fyrir dómsmálaráðherra. að
þeir eigi ekki ríkisborgararétt þar, sem þeir eru fæddir.
'

Greinargerð.

Allsherjarnefnd hafa borizt umsóknir um veiting íslenzks ríkisborgararéttar frá: Georg Takács læknisnema og Ole Kristian Andreasen vélstjóra, báðum til heimilis i Reykjavik.
Nefndin hefir athugað umsóknir þessar, ásamt fylgiskjölum, og mælir
með þvi, að báðum þessum umsækjendum verði veittur íslenzkur ríkisborgararéttur.
Nd.

352. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
I. Frá Magnúsi Jónssyni og Bjarna Ásgeirssyni.
Við 12. gr. 16. n. Nýr liður:
Til Gísla Andréssonar, sjúkrastyrkur ...........................
II. Frá Ólafi Thors og Haraldi (ruðmundssyni.
Við 14. gr. B. II. b.
Til Jóns Gauta Jónatanssonar, til að lúka námi í rafmagnsfræði í Þýzkalandi .........................................................
III. Frá Magnúsi Jónssyni og Steingrími Steinþórssyni.
Við 15. gr. 18. (Tónlistarskólinn).
Fyrir „1800“ kemur .......................................................
IV. Frá Bernh. Stefánssyni.
1. Við 16. gr. 12. b.
Til Halldórs Kr. Jónssonar, Brekku í Svarfaðardal,
til dýralækninga ..................................................................
2. Við 18. gr. II. i. 62. Nýr liður:
Til Guðrúnar Jóhannesdóttur frá Samkomugerði, fyrrverandi ljósmóður ..............................................................
Tit vara............................................................................
Ed.

1200

2000
2500

600
500
300

353. Lög

um eignarnám á landspildu á Bolungavikurmölum í Hólshreppi.
(Afgreidd frá Ed. 8. apríl).
1. gr.
Hreppsnefnd Hólshrepps í Norður-Isafjarðarsýslu veitist heimild til að
láta taka eignarnámi landspildu i kringum öldubrjótinn í Bolungavik, sem sé
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nægilega stór til þess að konia skipulagi á uni landtöku mótorskipa sunnan
öldubrjótsins og undir fiskverkunarstöð norðan öldubrjótsins, ásamt þeim húsum og mannvirkjum, sem eru á þessu landi.
2. gr.
Réttindi Vatnsfjarðarkirkju til uppsáturstolla af landinu haldist óbreytt.
3. gr.
Að öðru leyti skal eignarnámið framkvæmt samkvæmt lögum nr. 61, 14.
nóv. 1917.

Nd.

354. Breytingartíllaga

við frv. til laga uin breyting á lögum nr. 47, 15. júní 1926, um verðtoll.
Flutningsm.: Bergur Jónsson, Steingrímur Steinþórsson.
Við 1. gr. Aftan af 1. málsgr. 1. gr. falli: Prjónagarn, úr hverju efni sem er.
Ed.

355. Frumvarp

til laga um geldingu hesta og nauta.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
1. gr.
Hesta og naut, sem gelda þarf, skal svæfa áður en gelding fer fram.
2'
.
Sýslunefndir hlutast til um, að hæfilega margir geldingamenn séu i
hverri sýslu. Skulu þeir hafa lært að fara með svæfingarefni (Cloroform) og
einnig aflað sér þeirrar þekkingar og leikni, sem þarf til að inna verkið vel
af hendi, og hafa fengið um það vottorð frá dýralækni eða héraðslækni. Dómsmálaráðuneytið setur reglur um sölu og afhending svæfingarefnis til geldingamanna. Án sérstaks eudurgjalds skal dýralæknum skylt að kenna mönnum innan þeirra umdæmis geldingaraðferðir og meðferð á svæfingarmeðulum.
3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum til ríkissjóðs, 50—500 kr., nema
þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum. Mál út af brotum
skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.
4. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1935.
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Nd.

356. Frumvarp

til laga uni eignarnám á landspildu í Skeljavík við Hnífsdal.
/-

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- g'r.
Hreppsnefnd Eyrarhrepps í Norður-ísaf jarðarsýslu veitist heimild til að
láta taka eignarnámi landspildu til afnota við starfrækslu bátabryggju i svonefndri Skeljavik innan við Hnifsdal.
Stærð landsins má vera allt að 25000 fermetrar.
2. gr.
Eignarnámið skal framkvaunt samkvæmt lögum nr. 61, 14. nóv. 1917.

Nd.

357. Nefndarálit

um frumvarp íil laga um breyting á löguni nr. 54, 7. mai 1928, uni Mennipgarsjóð.
Frá meiri lil. f járhagsnefndar.
Meiri lúuti fjárhagsnefndar hefir ekki séð sér fært að niæla með þvi,
að friunvarp þetta verði samþykkt. Enda þótt fúslega við það megi kannast,
að fjárhagsörðug'leikar steðji nú að ríkissjóði, þá lítur meiri hlutinn svo á, að
það fé, sem liér um ræðir, geti ekki skorið þar úr til né frá, en á hinn bóginn
byg'gist starf þessa sjóðs á því, að ekki sé hlaupið í það að skerða tekjur hans,
þó að liart sé í ári. Er hætt við því, að ef byrjað er á þvi, verði það endurtekið
síðar, en ef stjórnir sjóðsins eiga að hafa slíkar aðgerðir yfir liöfði sér, gerir það
þeirn ókleift að ráðast i stór verkefni eða gera áætlanir um framtíðina. En það
ér skoðun vor, að sjóður þessi megi svo bezt að fidlu gagni koma, að hann ráðist i slik stórvirki, í stað þess að hlaupa í smærri verk, sem fljótlega verða unnin.
Nefndinni hafa borizt erindi frá Menntamálaráði og stjórn náttúrufræðideildar Menningarsjóðs, svo og frá bandalagi íslenzkra listamanna með rökstudduni andmælum gegn frumvarpinu. Er þar bæði skýrl frá því, sem nú þegar liefir verið unnið fyrir það fé, sem hér er um að ræða, og um fyrirætlanir. Verður
nánar frá því skýrt i framsögu.
Alþingi, 8. apríl 1932.
Magnús Jónsson.
fundaskr., frsm. meiri hl.

Bernh. Stefánsson,

Ólafur Tliors.
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358. Breytingartillaga

við frv. til laga um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Flutningsm.: Bernli. Stefánsson.
Við 1. gr. fyrri málsgr. Fyrir ,.aðalatvinnu“ komi: atvinnu.

Ed.

359. Nefndarálit

um frumv. til laga um barnavernd.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefir fallizt á að mæla með því, að fruinvarpið verði samþvkkt
nieð eftirfarandi
BREYTINGUM:
1. Við 2. gr.
a. Upphaf 2. málsl. skal orða svo: Utan Reykjavíkur eru barnaskólastjóri
og prestur sjálfkjörnir .... o. s. frv.
b. í stað „a. m. k.“ í 3. málsl. kemur: að jafnaði.
2. Við 3. gr. Greinina skal orða svo:
í Reykjavik skipa þó nefndina 7 menn, sem bæjarstjórn kýs með hlutfallskosningum, og skulu að jafnaði 3 þeirra vera konur. Ennfremur skulu
kosnir 3 varamenn.
3. Við 12. gr. Greinina skal orða svo:
Þegar nefndinni er kunnugt um, að heimilismaður, þar sem hörn eru,
spillir heimilinu með ofdrykkju eða öðru ósæmilegu athæfi, er henni skylt
að vanda alvarlega um við manniim, en beri ítrekaðar umvandanir engan
árangur, ber nefndinni að fela viðkomandi valdsmanni að rannsaka framferði mannsins á heimilinu og hver áhrif það hafi á hagi barnanna. Verði
það ljóst, að þeim sé háski búinn af framferði mannsins, en þeim gæti annars hðið vel á heimilinu, er valdsmanni skylt, í samráði við harnavemdarnefnd, að gera ráðstöfun til þess að tryggja hag barnanna, og er þá heimilt að víkja manninum burt af heimilinu um stundarsakir, eða um lengri
tíma, bæti hann ekki ráð sitt.
4. Við 20. gr.

.

a. Fyrir „Yfirbarnaverndarnefnd“ kemur: Barnaverndarráð.
b. Fyrir „7 menn“ kemur: 5 menn.
c. Fyrir „2 menn“ kemur: 1 mann.
5. Við 21. gr. Fyrir „Nefndarmeiín" keinur: Barnaverndarráðsnienn.
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Við 22. gr. Fyrir „nefndiuni“ kemur: barnaverndarráði.
7. Við 23. gr. Fyrir „yfirbarnavei ndarnefndar“ kemur: barnaverndarráðs.
8. Við 24. gr. Fyrir „yfirbarnaverndarnefndar“ kemur: barnaverndarráðs.
9. Við 25. gr. '
a. Upphaf gr. skal orða svo: Ríkisstjórnin sér barnaverndarráði fyrir stað
til fundahalda, greiðir því til .... o. s. frv.
b. Aftan af gr. falla orðin „og auk .... störf sín“.
6.

Alþingi, 8. april 1932.
Jón Jónsson.
form.

Nd.

Páll Hermannsson,
fundaskr.

Guðrún Lárusdóttir.
frsm.

360. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933 og við brtt. á þskj. 257.
I. Frá Guðbr. Isberg.
Við brtt. 257, 13 (11. gr. A. 8, skrifstofukostn. sýslum.).
Fyrir „90000“ kemur.......................................................
II. Frá Magnúsi Jónssyni, Jónasi Þorbergssgni og Héðni Valdimarssyni.
Við 12. gr. 9. Nýr liður:
Til Guðmundar Karls Péturssonar læknis, til framhaldsnáms í handlækningum erlendis ............................................
Til vara.............................................................................
III. Frá samgöngumálanefnd.
Við 13. gr. B. 2. (Flóabátaferðir).
Fvrir „72000“ kemur .....................................................
Nd.

95000

2000
1500
76600

361. Nefndarálit

um flóabátaferðir.

Frá samgöngumálanefnd.
Nefndinni er það ljóst, að ekki verður hjá þvi komizt að færa niður útgjöld rikissjóðs á öllum sviðum og vill þvi reyna að færa niður styrk þann, sem
ríkissjóður liefir að undanförnu innt af hendi til að halda uppi mann-, vöruog póstflutningum á fjörðum og flóum.
Þvi er þó ekki að leyna, að á þessu sviði er það næsta erfitt að draga úr
útgjöldum ríkissjóðsins, einkum vegna þess, að að undanförnu hefir verið gætt
svo mikils sparnaðar á þessu sviði að þvi er framlag rikissjóðs snertir, að þau
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héruð, sem ekki hafa vegi eða strandferðir annara skipa til að annast fólksog vöruflutninga, eru svo skuldug orðin vegna sífellds rekstrarhalla á þessum
flóaferðum, að full hætta er á, að viðkomandi héruð geti ekki staðið undir
kostnaði við ferðirnar, ef styrkurinn er færður niður til mikilla muna. A þetta
einkum við um Djúpbátinn, Flateyjarbátinn og Skaftfelling.
Þessu til stuðnings skal bent á, að á árinu 1931 hefir rekstrarhalli þessara báta orðið sem hér segir:
Djúpbátsins ............................... kr. 18713,04
Flateyjarbátsins ........................ — 5385,09
Skaftfellings............................... — 1615,43
Skuldir Djúphátsins umfram eignir eru taldar kr. 62303,22, en sé hlutaféð afskrifað, eins og sjálfsagt virðist, þar sem það sýnilega er tapað, þá vantar um
24500 krónur til að félagið eigi fyrir skuldum.
Nefndin er sammála um það, að þær bátaferðir, sem hér um ræðir, séu
svo nauðsynlegar íbúum viðkomandi héraða, að þeir geti alls ekki án þeirra
verið. 1 sumum tilfellum er þar að auki svo ástatt, að póstsjóður yrði að greiða
stórar upphæðir til þess að halda uppi póstferðum, ef þessar ferðir legðust
niður, svo sem i Norður-lsafjarðarsýslu.
Nefndin hefir viljað verða við beiðni Grímseyinga um að veita þeim sérstakan styrk til að halda uppi nokkrum ferðum milli eyjar og lands, en jafnframt sé Eyjafjarðarbát ekki skylt að hafa áætlunarferðir fleiri en fimm til
eyjarinnar.
Nefndin leggur til, að upphæðin í fjárlagafrumvarpinu fyrir 1933 13. gr.
B. 2. verði liækkuð um 4600 kr. og verði kr. 76600,00. Nefndin ályktar, að styrknum sé skipt þannig:
1. Borgarnesbátur, enda fari hann minnst 4 ferðir til Breiðafjarðar 20000 kr.
2. Djúpbáturinn .................................................................................. 19000 —
3. Hornafjarðarbátur ......................................................................... 7000 —
4. Til bátaferða innan A.-Skaftafellssýslu ...................................... 400 —
5. Til millilandaskips með viðkomum við Rangársand, Vik, Skaftárós og Hvalsíki ................................................................................ 4000 kr.
6. Rangársandsbátur ........................................................................
800 —
7. Hvalfjarðarbátur ............................................................................. 1000 —
8. Rauðasandsbátur ............................................................................
400 —
9. Mýrabátur .......................................................................................
400 —
10. Langeyjarnesbátur .........................................................................
200 —
11. Lagarfljótsbátur .............................................................................
800 —
12. Eyjafjarðarbátur, enda fari hann fimm áætlunarferðir til Grímseyjar ................................................................................................ 11000 —
13. Grímseyjarbátur .............................................................................
600 —
14. Stykkishólmsbátur ......................................................................... 2000 —
15. Flateyjarbátur (H. f. Norðri) ....................................................... 8000 —
Sami upp í kostnað við kaup á mótorvél..................................... 1000 —
Alls 76600 kr.
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I fjárlöguin vfirstandandi árs er veitt úr rikissjóði í þessu skyni
91 þús. krónur, og er lækkunin, ef fvlgt verður tillögum nefndarinnar, 14400 kr
Alþingi, 8. apríl 1932.
Sveinn Ólafsson.
Jón Auðunn Jónsson,
Bergur Jónsson,
form.
frsm.
fundaskr.
Sveinbjörn Högnason.
Jóhann Þ. Jósefsson.

Nd.

362. Breytingartíllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
I. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 43. Nýr liður:
Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu á eftirstöðvum af láni
Aslækjarrjómabús við viðlagasjóð, ásamt áföllnum vöxtum .........
6035
Brtt. 334, XXV er jafnframt tekin aftur.
II. Frá Bjarna Ásgeirssyni og Pétri ffttesen.
Við 16. gr. 43. Nýr liður:
Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu á viðlagasjóðsláni
Mjólkurfélagsins Mjallar, ásamt ógreiddum vöxtum ....................... 17700
Brtt. 334, XXVI er jafnframt tekin aftur.

Ed.

363. Frumvarp

til laga uin verkakaupsveð.
Flutningsm.: Jón Baldvinsson.
1. gr.
Verkamenn þeir, konur jafnt sem karlar, sem vinna við síldarútgerð, án
þess að vera skráðir liásetar á síldveiðiskip, hafa lögveð i öllum síldarafurðum
þeim, er á land flytjast hjá atvinnurekanda þeim, er þeir vinna hjá, til tryggingar greiðslu á umsömdu kaupi, hvort sem það er mánaðar-, viku- eða tímakaup eða ákvæðisvinna við verkun síldar.
Lögveð þetta, er nefnist verkakaupsveð, nær til allra sildarafurða, þar með
talin ný síld, krydduð, söltuð eða verkuð á annan hátt, einnig til tunna, salts og
krydds, sem notað er við sildarútgerð, svo og til þess, sem unnið er úr sild, svo
sem lýsis og síldarmjöls.
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Lögveðið gengur næst á eftir opinberum gjöldum, sem á veðinu kunna að
livíla, en gengur fyrir öllum samningsbundnum veðskuldbindingum.
2. gr.
Þegar síldarafurðir, tunnur, salt eða krvdd er selt á nauðungaruppboði,
þá fellur niður verkakaupsveð í hinu selda, en veðhafi á þá í stað þess veðrétt
í kaupverði hins selda, meðan verðið er ekki af liendi greitt. Nú selur eigandi eða
umráðamaður sildar síld eða annað það, sem lögveð hvílir á samkvæmt lögum
þessum, án þess að hafa losað veðið með því að greiða kaup fólksins. Skal hann
þá teljast brotlegur við lög þessi og sæta sektum samkv. 8. gr. þeirra. Verkakaupsveð fellur niður þegar vörur þær, sem verkakaupsveð hvílir á, eru seldar i
hendur kaupanda.
3. gr.
Nú lætur verkakaupsveðhafi ganga að veði með fjárnámi að undangengnum dómi, og skulu fjárnámsvottar þá meta, hversu mikið af veðinu skuli selja
til greiðslu veðkröfunnar. Heimilt er skuldunaut við slíkt fjárnám að segja til
um það, að hverju af veðinu skuli fyrst gengið.
4. gr.
Verkakaupsveðréttur fellur niður, ef honum er ekki framfylgt með lögsókn, áður en ár sé liðið frá því að krafan, sem veðið er fvrir, féll i gjalddaga.
5. gr.
Um gildi verkakaupsveðs skal dæmt í máli, sem höfðað er til greiðslu
verkakaups eftir lögum nr. 55 frá 31. maí 1927, ef krafa er um það gerð af
kröfuhafa, svo og i öllum öðrum þeim málum, sem höfðuð eru til greiðslu verkakaups, sé þess krafizt í upphafi málssóknar.
6. gr.
Nú ætlar atvinnurekandi að flytja burt af síldarverkunarstöð sinni síldarafurðir, tunnur, salt, krvdd eða annað, sem ætla má, að verkakaupsveð hvíli
á, og geta þá þeir, er verkakaupsveð hafa í síldarafurðunum, tunnunum, saltinu,
kryddinu eða öðru, krafizt kyrrsetningar á því, og þurfa enga tryggingu að setja
fyrir kyrrsetningunni. Krefjast má, að staðfestingarmál út af kyrrsetningunni
sé rekið að hætti einkalögreglumála eftir ákvæðum 3. gr. laga nr. 55, frá 31.
maí 1927.
i
7. gr.
Samningar þeir á milli atvinnurekenda og verkafólks, sem fara i bága
við lög þessi, eða undanþiggja verkakaupsveð, skulu ógildir.
8. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 1000—50000 krónum, nema
þyngri hegning liggi við að lögum, og skulu mál út af afbrotunum rekin sem
almenn lögreglumál.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Gr einargerð.
Frv. þetta flutti fvrrv. þm. Ak. (Erlingur Friðjónsson) i efri deild 1928,
en er séð var, að lögin um sildareinkasölu mundu þá verða afgreidd, mun efri
deild hafa litið svo á, að síður væri þörf lagasetningar um þetta efni. Nú má
telja vist, að lögin um síldareinkasölu verði afnumin og verkalýðurinn þar með
sviptur þeirri vernd og tryggingu, sem þeim var ætlað að veita honum. Er þvi
frv. þetta nú borið fram aftur.
Á Alþingi 1928 fylgdi eftirfarandi greinargerð frumvarpinu:
„Frv. þetta er fram komið vegua hinna mjög alvarlegu vanskila, sem
orðið hafa á greiðslu verkakaups hjá sumum atvinnurekendum i síldarútveginum. Hafa svo mikil brögð verið að þessum vanskilum að undanförnu, að þess
eru dæmi, að fólk hefir ekki fengið kaup sitt greitt tvö til þrjú ár samfleytt, og
hefir því ýmist orðið að líða tilfinnanlegan skort eða leita á náðir hlutaðeigandi
sveitarfélags.
Er þetta ástand mjög alvarlegt, ekki einasta fyrir það fólk, sem fær ekki
kaup sitt greitt, heldur og fyrir þá atvinnurekendur, sem standa í skilum með
kaup fólksins, því þess munu dæmi, að þeir atvinnurekendur, sem ekki hafa
staðið i skilum með greiðslu verkakaupsins, hafa orðið til þess að bjóða sildina
á útlendum markaði fyrir neðan raunverulegt framleiðsluverð og á þann hátt
orðið til þess að spilla fyrir því, að heiðarlegum atvinnurekendum væri kleift
að ná þvi verði, sem sildarútvegurinn þarfnast til þess að hann yrði rekinn án
halla.
Kröfur almennings eru orðnar mjög sterkar um það, að úr þessu alvarlega ástandi sé bætt með löggjöf, sem tryggi það, að atvinnurekendur geti ekki
skotið sér undan þeirri skyldu að greiða verkakaup þess fólks, sem að framleiðslunni vinnur.
Til dæmis um kröfur fólksins um þetta má benda á tillögu þá, sem samþykkt var á þingmálafundi á Akureyri 2. janúar s. 1. með 154 atkv. gegn 30 og
sem hér fer á eftir. Mælti einn sildaratvinnurekandinn mjög kröftuglega með
tillögunni og benti á hættuna, sem atvinnurekendum stæði af vangreiðslu kaupgjaldsins.
„Fundurinn skorar á Alþingi að fvrirskipa með lögum, og leggja refsingar við, ef út af er brugðið, að útgerðarmenn og aðrir vinnuveitendur i sildarútveginum skuli setja forgangsveð til tryggingar greiðslu á öllu verkakaupi.
Skulu veðin þvi aðeins tekin gild, að þau séu samþvkkt af verkalýðsfulltrúum,
sem fjórðungsstjórnir verkalýðssambandanna skipa, enda sé hverjum manni
óheimilt að ráða til sín fólk að nefndum atvinnuvegi, nema þessu skilyrði sé
fullnægt“.
Nú hafa íslenzkar skipshafnir sjóveð fvrir kaupi sínu í skipum þeim,
sem þær eru á. Virðist því ekki óeðlilegt, að fólk það, sem með vinnu sinni
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skapar verðmæti úr sjávarafurðum, sem á land koma, fái með lögum forgangsveð i því verðmæti“.

Nd.

364. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 37, 8. sept. 1931, um heimild fyrir rikisstjórnina
til ýmsra ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski.
Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Sveinn Ólafsson.
1- gr.
Síðari málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Til undirbúnings þessara framkvæmda og lánveitinga til fisksölufélaga,
sbr. 4. gr., má verja úr ríkissjóði allt að 200 þús. kr. á árunum 1932 og 1933,
og er ríkisstjórninni heimilt að taka fé þetta að láni.
2. gr.
5. gr. laganna verði þannig:
Nú leigir fisksölufélag, sbr. 1. og 4. gr., sjálft skip til flutninga á ísvörðum fiski, og er þá rikisstjóminni heimilt að taka ábyrgð á slíkri skipaleigu, allt
að 200 þús. kr. samtals, gegn tryggingum þeim, er hún metur gildar.
Greinargerð.
1 5. gr. laga nr. 37 1931 eru ákveðin fyrirmæli um endurskoðun laganna
á þessu þingi.
'
Fengin reynsla bendir til þess, að breytt skipun um útflutning isvarins
fiskjar sé æskileg og líkleg til góðs árangurs; hafa í 2. gr. frv. verið tekin upp
ákvæði um þá skipulagsbreytingu, er næst virðist liggja.
Fyllri greinargerð verður gefin í framsögu.

Ed.

365. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 58, 14. júni 1929, um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra.
Flutningsm.: Ingvar Pálmason.
1. gr.

Þegar Lundúnasamþykktin frá 31. maí 1929 verður staðfest af íslands
hálfu, skal atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setja reglur um bvggingu og
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búnað þeirra skipa, sem samþykktin nær til, og gefa út eða láta gefa út þau skírteini, sem með þarf til þess að framfvlgt verði ákvæðum hennar.
2. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skal vera heimilt að gera vægari
kröfur heldur en reglur þær, sem nú gilda, gera almennt til skipa, sem eru íslenzk eign eða voru í smíðiun fyrir íslenzkan reikning fyrir 1. júli 1922, þó
ekki um haffærni skipsins, ferðhúnað þess né lífsörvggi manna. Eins verður að
krefjast þess, að fullnægt verði samningum við aðrar þjóðir.
Heimilt er og í einstöku tilfellum, ef nauðsyn krefur, að veita slíkar undanþágur fyrir skip, sem keypt eru frá útlöndum.
3. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu er heimilt að fela stjórn þeirra
ríkja, sem staðfest hafa Lundúnasamþykktina frá 31. mai 1929 um öryggi mannslífa á sjónum, að framkvæma erlendis skoðun á íslenzkum skipum, sem ofangreind Lundúnasamþvkkt nær til, og gefa út haffæris- og heilsumerkjaskírteini
fyrir þau.
4. gr.

Til þess að fullnægja ákvæðum téðrar Lundúnasamþykktar og annara alþjóðasamninga, ef samþykktir liafa verið, getur atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið gefið út reglur um það, hvernig skip skuli skipað mönnum og hvernig verkum skuli hagað á skipinu. Ennfremur getur ráðuneytið sett reglur um
það, hvað til þess þurfi, að starfsmenn á skipinu, aðrir en þeir, sem verða að
fullnægja kröfum þeim, sem lögin um atvinnu við siglingar og vélgæzlu setja,
geti fengið vottorð um að vera liæfir til starfa þeirra, er þeim eru ætluð.
5. gr.
Þegar aðalskoðun fer fram á flokkuðu skipi, sem er í einliverju af hinum
viðurkenndu flokkunarfélögum, skal sú skoðun, sem fór fram á skipinu til endurnýjunar á flokknum, talin fullnægjandi um styrkleika hols, véla og eimkatla,
ef farið hefir verið eftir reglum, sem settar hafa verið samkvæmt Kaupmannahafnarsamþykktinni frá 28. janúar 1926, um haffærni og búnað skipa, og um
samvinnu milli viðurkenndra flokkunarfélaga og skipaskoðunarinnar.
6. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Grein argerð.
Svo sem kunnugt er var haldinn alþjóðafundur í London árið 1929, og
var á þeim fundi gerður samningur uin öryggi mannslífa á sjónum og undirritaður 31. maí 1929 af 18 siglingaþjóðum. Önnur ráðstefna var haldin næstu ár
í sömu borg um hleðslumerki skipa, og' var samningur þar að lútandi undirritaður 5. júli 1930, og er Island einn af samningsaðilunum.
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Um fyrri samþykktina hafa íslenzku stjórninni borizt tilmæli frá samningsríkjunum, og þá aðallega frá brezku stjórninni, sem er hiiin leiðandi aðili
Jiessara inála, um það, livort Island mundi ekki vilja gerast aðili þessarar saniþykktar, og hefir þvi verið svarað játandi til öryggis islenzkum skipum, er fara
frá Islandi til annara ianda, og til þess að þau geti óliindruð farið ferða sinna.
Frumvarp þetta er komið fram vegna þess, að í báðum áðurnefndum
samþykktum er þess krafizt, að stjórnir lilutaðeigandi samningsríkja láti gera
nauðsynlegar breytingar á núgildandi löggjöf uni þessi niál, svo að liún verði
í samræmi við áður nefndar Lundúnasamþykktir frá 31. mai 1929 og 5. júlí
1930.

Ed.

366. Frumvarp

til laga um ráðstafanir til örvggis við siglingar.
Flutningsm.: Ingvar Pálmason.
1. gr.
Þegar Lundúnasamþykktin frá 31. maí 1929 um öryggi mannslífa á
sjónum liefir verið staðfest af Islands bálfu, gerir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið nauðsynlegar ráðstafanir til þess, að Island taki bæfilegan þátt í
birtingu veðurfregna til örvggis fyrir sjófarendur.
2. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið skal krefjast þess af útgerðarfélögum, er kvnnu að liafa íslenzk skip í förum yfir Atlantshafið, að þau tilkynni,
hvaða leiðir skipum þeirra er ætlað að fara, og eins þær breytingar, sem á þeim
kunna að verða.
3. gr.
Sérhver skipstjóri á íslenzku skipi, sem lendir i eða verður var við alvarlega bættu fvrir sjófarendur, svo sem stórviðri, liafís, skipsflök o. þ. li., sem
liætta getur stafað af, skal strax með ölbun þeim senditækjum og merkjum, sem
bann hefir til umráða, tilkynna það nálægum skipum, svo og liiutaðeigandi embættis- eða sýslumanni á næsta stað i landi, sem til næst.
Skylda má skipstjóra á islenzkum skipum til að gera veðuratbuganir og
senda út veðurfregnir, sem telja má nauðsynlegar fyrir sjófarendur.
Atvinnumálaráðuneytið setur nánari reglur um ákvæði þessarar greinar.
Fregnir þær, sem hér ræðir um, skulu sendar íslenzkum yfirvöldum án
kostnaðar fyrir lilutaðeigandi skip, sem veðurathuganirnar gerði.
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4. gr.
Skipstjóri á íslenzku skipi er skyldur til þess að hjálpa skipi, seni hann
hittir og er í neyð statt, eða skipi, sem beðið hefir uin hjálp, ef hann getur gert
það án þess að stofna skipi sinu, skipshöfn og farþegum i verulega liættu.
Ef skipstjóra er ekki unnt að veita lijálp, ef svo stendur á að ætla má,
að lijálp sé ekki timabær eða nauðsynleg, skal liann þegar í stað tilkynna skipverjum eða skipstjóra liins lijálparþurfandi skips það, ef hægt er. Ennfremur
skal skipstjóri rita i skipsdagbókina nákvæma greinargerð fyrir þessari ákvörðun sinni.
5. gr.
Akveða skal með konunglegri tilskipun, hverjar varúðarreglur skuli viðhafa á íslenzku skipi til þess að forðast árekstur milli skipa.
Þau tákn eða merki, sem ákveðin eru í þessu augnamiði, má ekki nota
í neinum öðrum tilgangi.
6. gr.
Brot á 2. gr. varða sektum frá 50—500 kr.
Brot á 3. og 4. gr. þessara laga varða sektum eða fangelsi, nema þyngri
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Ef um stórkostlega yfirsjón er að ræða af liendi skipstjóra, má eftir atvikum ennfremur dæma af honum réttindi til skipstjórnar.
7. gr.
Með mál út af brotuni gegn lögum þessum eða tilskipunum og reglum,
sem settar kunna að verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Árið 1929 var lialdin ráðstefna í Lundúnum og samningur um öryggi
mannslifa á sjónum undirritaður hinn 31. maí 1929 af 18 siglingaþjóðum. Með
því að ísland mun verða aðili þessa samnings, er nauðsynlegt að fá lagaheimild til þess, að málum þessum verði skipað hér á landi i samræmi við ákvæði
téðrar Lundúnasamþykktar.
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367. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1933.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
I. KAFLI.
T e k j u r:
1. gr.
Árið 1933 er ætlazt til, að tekjur ríkisius verði svo sem talið er í 2.-5.
gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.
2. gr.
Þessir skaltar og tollar er ætlazt til að nemi:
kr.
1. Fasteignaskattur........................................................................
2. Tekjuskattur og eignarskattnr............................................
3. Lestagjald af skipnm..............................................................

kr.

330000
800000
40000
1170000

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ankatekjnr................................................................................
Erfðafjárskattur........................................................................
Vitagjald......................................................................................
Leyfisbréfagjöld........................................................................
Stimpilgjald................................................................................
Skólagjöld ................................................................................
Bifreiðaskattur ............
.....................................................

550000
45000
400000
10000
375000
20000
100000
1500000
800000

11. Útflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á nieðal óáfengt öl, áfengislaus vín,
ávaxtasafi og gosdrykkir)......................................................
13. Tóbakstollur..............................................................................

500000
1000000

Flyt ...

1500000

3470000

Pingskjal 367

712

kr.
Flutt ...
Kaffi- og sykurtollur.......................... ....................................
Annað aðflutningsgjald ................. ....................................
Vörutollur ........................................... ....................................
VerðtoIIur ........................................... ....................................
Gjald af innlendum tollvörum

1500000
975000
200000
1300000
1100000

3470000

5075000
150000

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

kr.

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

8695000

3. gr.
kr.

Tekjur af rekstri
1. Rekstrarhagn.
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
—
7.
—

A.
rikisstofnana eru éætlaðar:
Símans
..........
Vineinkasölu
Rikisprentsmiðju
Rikisvélsmiðju ..
Vifilsstaðabús
Kleppsbús..........
Tóbakseinkasölu

...........

271500
710000
40000
25000
4000
3000
200000

Samtals ...
Frá dregst:
1. Rekstrarhalli Póstsjóðs
..........
2.
—
Útvarps...................

kr.

1253500
13000
27600
40600

Eftir

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

1212900

Sundurliðun.
Póstsjóður.
600000

Tekjur .................
Fiyt ...

........... í

600000
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kr.

kr.

Flult ...
II. Gjóld:
1. Lann:
a. Eftir launalögum.....................................
b. Póstafgreiðslnmenn utan Reykjavíkur
c. Bréfhirðingamenn.....................................

600000
i

100000
87000
25000

2. Póstflntningar......................................................................
3. Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaðnr i Reykjavík, eftir
reikningi.......................................................
30000
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð ntan
Reykjavíknr ..........
18300
c. Húsaleiga
ntan
Reykjavíkur
á
stærri póststofnm og póstafgreiðslnm
10700
d. ðnnur gjöld ..............................................
60000
e. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)
12000

212000
270000

131000
613000
Fært á 3. gr. A. II. 1
Siminn.
I. Tekjnr.....................................
II. Gjöld:
a. Til einkasima i sveitnm
b. Til starfræksln landssímanna m. m.
1. Kostnaður við aðalskrifstofu landi símanna....................................................... ...
2. Ritsimastöðin i Reykjavik ............ ...
3. Loftskeytastöðin i Reykjavik . ... ...
4. Bæjarsiminn i Reykjavik ............ ...
5. Áhaldahúsið .....................................
...
...
6. Ritsimastððin á Aknreyri ............
7. Ritsimastöðin á Seyðisflrði............ ...
8. Ritsimastöðin á ísafirði.................... ...
9. Simastöðin á Borðeyri.................... ...
10. Simastöðin í Hafnarfirði................. ...
11. Simastöðin i Vestmannaeyjum ... ...
12. Simastöðin á Sigluflrði................... ...

60000
157000
31000
380000
12000
45000
58000
28000
15000
18500
23500
17000

Flyt ...

845000

Alþt. 1982. A. (45. löggjafarþing).

13000

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

1750000
25000

25000

1750000
90
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kr.
Flutt ...
13. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva
14. Vextir af láni frá L. M. Ericsson o. fl.

845000
120000
83500

25000

kr.
1750000

1048500

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.

Uppbót á launum símritara, kvenvarðstjóra,
kvensímritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar,
Jónasar Eyvindssonar og Grón Dalhoff', greiðist
eftir sömu reglnm og verið hefir, enda færist þær
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.
Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................
Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, allt að...............................................................
Viðhald iandssimanna.......................................................
Áframhaldsgjald...............................................................
Til kennslu fyrir simamenn
.....................................
Tillag lii alþjóðaskrifstofunnar í Bern ...................
Ýms gjöld
........................................................................
Fyrning á linum, húsum og áhöldum (sjá 20. gr.)
Slysatrygging........................................................................

45000
60000
10000
185000
25000
1000
1500
6000
70000
1500
1478500

Fært á 3. gr. A. I. 1

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

Eignahreyfingar.
Út.
Afborgun af láni L. M. Ericsson.....................................
Til viðauka simakerfa, afborgana á húseigninni á
Seyðisfirði o. fl..........................................................................
Til nýrra símalina ...............................................................
Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 3
Vineinkasalan.
Tekjur (brúttó af vörusölu) ............................................
Gjöld:
a. Ýms rekstrarkostnaður
..............................................
b. Fyrning á pakkhúsi og áhöldum (sjá 20. gr.) ...

271500

58700
40000
60000
............

158700

900000
•184000
6000
190000

Fært á 3. gr. A. I. 2

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

710000
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kr.

kr.
Útvarpið.
1. Gjöld:
a. Starfræksla:
1. Yfirstjórn..............................................
2. Útvarpsstöðin .....................................
3. Útvarpssalur
....................................
4. Útvarpsefni
.....................................
5. Skrifstofan..............................................
6. Viðgerðarstofan
.............................
7. Óviss gjöld
.....................................
8. Húsaleiga, hiti o. fl............................

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

17000
52000
18000
70000
15000
20000
10000

...

25000

b. Vextir af iáni frá Marconifélaginu i London............
c. Fyrning húss, véla og áhalda (sjá 20. gr) ............
II. Tekjur ...

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

227000
21500
29100
277600
250000

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

Fært á 3. gr. A. II. tekjuhalli

27600

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

Eignahreyfingar.
Út.
Afborgun af láni frá Marconifélaginu i London £ 5600
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.)............ ....................

1.
2.
3.
4.

B.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:
Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs.......... ....................
Tekjur af kirkjum ..................................... ....................
Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar. ....................
Arnarhvoll:
a. Tekjur ...................................................... ....................
b. Gjöld:
21600
1. Vextir (6,2*/o af 350 þús.)........... ...
2. Ýms rekstrarkostnaður.................... ...
26680
3500
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.) ... ...

124040

.

25000
100
3500

51780

51780
Samtals ...

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

28600
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Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:
kr.

1. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júlí 1909
... .....................................
2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/o af 3 xxiillj............
3. Aðrir vextir..................................... .....................................
Samtals ...

kr.

20000
180000
350195
............

550195

5. gr.
Óvissar tekjur era taldar 50000 kr.

II. KAFLI.
Gj öld:
6. gr.
Arið 1933 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i
7.—19. gr.
7. gr.
Vextir af lánum rikissjóðs eru taldir:
kr.
Vextir:
1. Innlend lán
.......................................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 128395.86 á 122.00 ............
3. Gnsk lán, £ 46295 - 12 - 0 á 22.15............................
4. Aðrir vextir
........................................................................
Samtals ...

125096.93
156642,95
1034447,57
90000,00
............

1406187,45
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8. gr.
kr.
Borðfé Hans Hátignar konungsins

kr.
73200

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

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðnnar ríkisreikninga er veitt:
kr.

kr.

1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðunar rikisreikninga
.....................................
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) .............................

225000
4000
4067

Samtals ...

233067

10. gr.
Til rikisstjórnarinnar er veitt:
kr.
Ráðuneytið, rikisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherra:
a. Laun......................................................
b. Til risnu ..............................................
2.
3.
4.
5.

...
...

33375
6000

Til utanferða ráðherra........................... ....................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins ... ....................
Annar kostnaður..................................... ....................
Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum... ... ............
Þar af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til núverandi rikisbókara.
Flyt ...

39375
6000
90225
50000
32000

217600

kr.
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kr.
Flutt ...
6. Til
a.
b.
c.

þess að gefa út stjórnartiðindi:
Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl.
Tii pappirs og prentunar ....................
Til kostnaðar við sendingar með póstum

kr.

217600

700
18000
1000
19700

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá
20.gr.)............................................................... ............

5000
3667
245967

II. Hagstofan:
1. Laun
...............................................................
2. Pappir, prentun og hefting hagskýrslna ...
3. Prentun eyðublaða...........................................
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m........................
5. Aðstoðar- og skrifstofnkostnaður ...........

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

III. Utanrikismál o. fl.
1. Tii sendiráðs i Kaupmannahöfn:
a. Laun sendiherra .....................................
b. Húsaleiga.......................................................
c. Kostnaður við embættið
....................
d. Til skrifstofuhalds.....................................

20000
6000
25000
20000

2. Fyrir meðferð utanrikismála ....................
3. Rikisráðskostnaður
.....................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd............

............
.,, •..
............

12250
12000
1500
5000
23000
------ ... _

53750

71000
14600
4000
5000 ;
94600

Samtals ...

394317

719
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11. grTil dómgæzln, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:
kr.

kr.
A.
Dómgæzla og lögreglustjórn.
1. Hæstiréttur:
a. Laun......................................................................................
b. Annar kostnaður, allt að..............................................
Þar at 3000 kr. til ritara.
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglnstjóra..........
3. Laun hreppstjóra......................................................................
4. Skrifstofnkostnaður lögmannsins i Reykjavík:
a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting..................................
c. Ýms gjöld
........................................................................
d. Tii samningar spjaldskrár yfir afsals- og veðtnálabækur ........................................................................

29375
5000
34375
142425
24000
23000
4200
6500
1000
34700

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans i Reykjavik:
a. Laun 5 skrifara ...............................................................
b. Laun 6 tollritara...............................................................
c. Aðstoð og aukavinna.......................................................
d. Húsaleiga, Ijós og hiti
..............................................
e. Innheimtukostnaður ......................................................
f. Ýms gjöld, allt að
.......................................................

20000
30000
10000
7200
18000
14000
99200

6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavík:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara.....................................
b. Húsaleiga.............................................................................
c. Hiti og Ijós........................................................................
d. Ýms gjöld
.......................................................................

26000
5000
2400
3500
35900
70000
90000

7. Toll- og löggæzla
...............................................................
8. Skrifstofnkostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 200000 kr. framlagi
úr landhelgissjóði
...............................................................
10. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................
Flyt ...

300000
20000
•••

•••

850600

720
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kr.
Flutt ...
11. Til hegningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostnaður fangelsa
........................................................................
(Þar af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).
12. Til vinnubælisins i Litla-Hrauni.....................................
(í*ar af fyrning kr. 6250, sjá 20. gr.).
13. Sakamálakostnaður og lögreglnmála .............................
14. Borgun til sjódómsmanna.....................................................
15. Borgun til setu- og vnradómara ............
...................
Samtals A. ...

■

kr.
850600
13770
21250
30000
2000
5000

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

922620
-

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.
1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðareyri undir embættisbréf ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti ......................................................

45000
55000
100000

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opinberar fasteignir........................................................................
3. Til embættiseftirlitsferða......................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og
fyiir skattvirðingar ...............................................................
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl...............................

45000
30000

Samtals B. ...

206000

25000
6000

j
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12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:
kr.
Laun ........................................................................................
Til skrifstofnkostnaðar landlæknis, eftir reikningi, allt að
Styrkur til læknisvitjang handa sveitum, sem eiga
sérstaklega erfiða iæknissókn.............................
. ...
Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Ólafsfjarðarbua
600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholtshreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps
300 kr. — 5. Til öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Pingeyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr.—
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sléttu-, Grunnavikur- og Snæfjallahrepþa,
300 til hvers, 900 kr. — 17. Til Borgarfjarðarhrepps i
Norður-Múlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Múlahrepps 250 kr., 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps i NorðurÞingeyjarsýslu og Jókuldalshrepps i Norður-Múlasýslu,
vegna byggðar I Mððrudalsheiði og Jðkuldalsheiði, 200
kr. til hvors, 400 kr. — 20. Til Árneshrepps i Strandasýslu 600 kr., sé héraðið læknislaust. — 21,Til Nauteyrarhrepps 300 kr., sé héráðið læknislaust. — 22. Til Loðmundarfjarðarhrepps 150 kr. — 23. Viðbótarstyrkur til
Ólafsfjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfutn en 1600 kr., ef þeir ráða til sin sérstakan lækni, 2000 kr.
Til læknis í Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkravitjunum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara
eftir tazta héraðslækna ... ..............................................
Til Lúðvlks Nordals, læknis á Eyrarbakka, til að
sinna læknisstðrfum i Árnessýslu.....................................
Til augnlækninga:
a. Styrkur til angnlæknis i Reykjavík.............................
Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

kr.
227250
5500
9750

1200
1000
500
500 I

244700
91
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kr.
Fiult
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri....................
c. Styrkur til lækningaferða kringnm landið ...

500
800
800

kr.
244700

2100

7.
8.

9.
10.
11.

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli augnlæknis
i Reykjavík, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eskifjarðar og Isafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum,
og augnlæknis á Akureyri, er bafi hinn hlutann, frá
Hólmavik til Norðfjarðar, enda bafi þeir dvöl a. m. k.
á einni böfn eða tveim i hverri sýslu.
Styrkur til tannlæknis Vilbelms Bernhöfts i Reykjavik
Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteinssonar í Reykjavik ...............................................................
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavík og læknanna
Vilhelms Bernböfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir, bver um sig, segi stúdenlum
i læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, og gefi skýrslu nm það.
Til radíumsjóðs íslánds, styrkur til að reka radiumlækningar ............................. ..............................................
Til Guðmundar Karls Péturssonar læknis, til framhaldsnáms í bandlækningum erlendis.............................
Landsspítalinn:
Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá koslnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna........................................................................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsfólks .....................................
79000
2. Fæði
......................................
68000
3. Þvottur og ræsting
.............................
32000
4. Lyf og umbúðir......................................
17000
5. Ljós og hiti.............................
24000
6. Viðbald og umbætur.............................
25000
7. Skattar .......................................................
5000
8. Ýms gjöld
..............................................
16500
9. Fyrning húsa og áhalda ....................
24000

800
500

2000
1500
47000
41000

290500
C. Til Ijósmæðra- og bjúkrunarkvennadeiidar, þar í
fæði Ijósmæðranema......................................................

8000

Flyt ...

339500

298600
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kr.
Flntt ...
Þar frá dregst:
1. Daggjöld sjáklÍDga..........
2. Tekjnr af röntgendeild ..
3. Sknrðstofngjald o. fl. ..

339500

kr.
298600

232000
45000
15500
292500
47000

Mismanar

12. Holdsveikraspitalinn......................................
Sá kostnaður sundnrliðast þannig:
A. Laun læknis........................................................................
B. Annar kostnaður 1. Laun starfsmanna.....................................
11400
2. Viðnrværi 35 manna.............................
13700
3. Klæðnaðnr ..............................................
1400
4. Lyt og sáranmbúðir
....................
1400
5. Ljós og hiti..............................................
9000
6. Húsbúnaðnr og áhöld.............................
1800
7. Viðhald á húsnm.....................................
2500
8. Þvottnr og ræsting....................................
1500
9. Flntningskostnaður
.............................
1000
10. Greftrnnarkostnaður
...........................
500
11. Skemmtanir..............................................
500
12. Skattar o. fl...............................................
3500
13. Ýmisleg gjöld
.....................................
1000
14. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)
8265

64590
7125

57465
64590
Geðveikrahælið á Kleppi:
1. Gamli spitalinn ..............................................
Sá kostnaður snndurliðast þanuig:
A. Laun læknis...................
....................
B. önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna fastra
............
2. Kaup daglannamanna ....................
3. Matvæli ............ .............................
4. Fatnaður sjúklinga...........................
Flvi ...

...
-■
•••

45268

...
•••

6125

12000
750
26000
3000
41750

6125

408458
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kr.

kr.
Flult ...
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klæðnaður starfsfólks
Lyf og sáraumbúðir
Ljós og biti ............
Viðhald og áhöid ...
Þvottur og ræsting...
Flutningskostnaðnr...
Skemmtanir ............
Skaltar m. m..............
Óviss gjöld
............
Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

41750
500
500
10000
6000
3500
1600
500
2500
1400
6480

408458

6125

74730
80855
Par frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 65 sjákliugum, kr. 1,50 á dag ...
Mismunur

35587
45268
(
I■

II. Nýi spitalinn...................................
Sá kostnaðnr sundurliðast þannig:
A. Laun læknis .............................
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna faslra
............
2. Kanp daglaunamanna ....................
3. Matvæli
..............................................
4. Fatnaðnr sjúklinga.............................
5. Fatnaður starfsfólks..........................
6. Lyf og sáraumbúðir..........................
7. Ljós og hiti
.....................................
8. Viðhald og áhöld .............................
9. Þvottur og ræsting....................
10. Skattar og tryggingar ....................
11. Skemmtanir
.....................................
12. Óviss útgjöld .....................................
13. Fyrning húss og áhalda (sjá 20. gr.)

52083
6125
25000
1500
30000
2500
1000
3000
12000
3500
5500
3000
500
1500
10958
99958
Fiyt...

106083

460541
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kr.

Par frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum

Flutt ...

106083

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

54000

Mismunur

...

14. Heilsubælið á Vífilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis...............................................................
B. Laun aðstoðarlæknis.....................................................
C. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna...........................
32000
2. Viðurværi............................................
85000
3. Lyf og hjúkrunargögn....................
10000
31500
4. Ljós og hiti .....................................
Þvottur og ræsting...........................
7500
6. Viðhald húsa.....................................
5000
3000
7. Viðhald véla.....................................
8. Húsbúnaður og áböld....................
10000
9. Flutningskostnaður...........................
4500
5000
10. Óviss gjöld .....................................
11. Fyrning á húsum og áhöldum (sjá
9110
20. gr.) .............................................. ...

kr.
460541

52083
410
6125
5200

202610
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 105 sjúklingum, 5 kr. á dag
Meðgjöf með 15 börnum, 4 kr. á dag ...

213935
191625
21900
213525

Mismunur

...

15. Heilsuhælið á Reykjum i Ölfusi:
Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og annars starfsfólks.............................
B. Annar kostnaðnr:
1. Fæði...............................................................
14000
2. Lyf og hjúkrunargögu..............................
1000
3. Ljós...............................................................
1000
Flyt ...

16000

410

500
9000

9000

461451
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kr.
Flntt ...
4.
5.
6.
7.
8.

Pvottur og ræsting....................
Viðhald búsa og áhalda
...
Flutningur og simakostnaður
Óviss gjöld ..........
............
Fyrning húsa og áhalda
...

16000
2000
2000
2000
1500
3000

9000

kr.
461451

26500
/
Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 7000 legud., 5 kr. á dag

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

Mismunur
16. Heilsuhælið i Kristnesi:
Rekstrarkostnaður .............................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis............ ....................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsfólks ...................
2. Fæði................... ....................
3. Lyf og hjúkrunargögn............
4. Ljós og hiti .............................
5. Pvottur og ræsting...................
6 Viðhald húsa og véla............
7. Viðhald læknistækja ...........
8. Húsbúnaður og áhöld............
9. Flutningskostnaður
............
10. Yms gjöld
.............................
11. Fyroing húsa og áhalda ...

...

,.,

...

,,,

,,,

..,

...

•••

•,,

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

35500
35000

/

500

770
5600

19200
45000
3200
9000
2500
4500
500
5500
3900
11000
7670
111970

Hér frá dregst:
Daggjald 64 sjúklinga, 5 kr. á dag

117570
116800
Mismunur

...

770

17. önnar gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að
...
Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða
aðnjótandi, sendi umsóknir um hann fyrir 1. októ-

15000

Flyt ...

15000

462221
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.

FJutt ...
ber, enda fylgi umsóknunum rekstrarreikningar,
gerðir eftir fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar.
Styrkupphæðirnar miðast við fjölda legudaga,
enda fari tekjur þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkraskýlið hefir af hverjum sjúklingi á legudag, að
viðbættum styrknum fyrir hvern legudag, ekki
fram úr þeirri upphæð, sem talizt getur sanngjarnt
kostnaðarverð á hverjum stað, miðað við sjúkrahúsrekstur i landinu yfirleitt. Það er og skilyrði
fyrir styrkveitingu, að sjúklingar þeir, sem rikissjóður greiðir sjúkrahúsunum eða sjúkraskýlunum fyrir,
njóti sömu kjara sem innanhéraðssjúklingar.
Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
Bólusetningarkostnaður
..............................................
Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
...........
Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um
varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til Islands
Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn
kynSjúkdómum ...............................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðuskólum........................................................................
Til bjálparstöðvar hjúkrunarfélagsins Liknar, gegn
a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ...
Til hjálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar
fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði
Akureyrar
... ................................................................
Til félags islenzkra hjúkrunarkvenna ....................
Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sér gervilimi
Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafnmikilli launaviðbót annarsstaðar frá
....................
Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs
...........
Til Gísla Andréssonar, sjúkrastyrkur
....................
Til frú Sigríðar Kjartansdóttur, vegna sjúkleika
manns hennar, sr. Jakobs Ó. Lárussonar ............

kr.

kr.

15000

462221

15000
3500
15000
1500
8000
3000
3000

500
500
2000
300
1600
1200
3000
73100
80000

18. Hluti rikissjóðs af launum Ijósmæðra............................
Samtals ..

...........

615321
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13. gr.
Til samgÖDgumála er veitt:
----------T
kr.
A.
Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra................. ..........................
2. Laun aðstoðarverkfræðings ...........................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir
reikningi, allt að
............................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að
..
5. Skrifstofukostnaður, alit að ...........................

kr.

7125 j
6125 i
5000
16000
13000
47250

II. Þjóðvegir.
a. Til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

nýrra akvega:
Kjósarvegur..............................................
Stykkishólmsvegur ...........................
Vesturlandsvegur
.............................
Holtavörðuheiðarvegur ....................
Geiradalsvegur .....................................
Breiðadalsheiðarvegur i Isalj.s.
...
Húnavatnssýsluvegur
....................
Vatnsskarðsvegur
.............................
Blönduhliðarvegur .............................
öxnadalsvegur .....................................
Ljósavatnsskarðsvegur
....................
Þistilfjarðarvegur
.............................
Brunahraunsvegur .............................
Hreppavegur
.....................................

b. Viðhald og umbætur

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

III. Til brúargerða ...
..........................
............
IV. Fjallvegir...............................................................
V. 1. Til áhalda, allt að ....................
..........
2. Til bókasafns verkamanna
....................

10000
10000
5000
50000
4000
5000
5000
15000
10000
5000
13000
7000
6000
5000
............
............
..........
...........

I

150000
500000
650000
60000
10000
15000
300
15300

Flyt ...

782550
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kr.

kr.

782550

Flutt ...
VI. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar að og öðrum þeim skilyrðnm, sem atvinnumálaráðherra setur.
2. Til sýsluvegasjóða eflir iögutn nr. 10 1923 . ...

30000

80000
110000

VII. Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti
...............................................................
2. - Skjálfandafljóli
......................................................
3. - Biöndu ........................................................................

300
300
300
900
250

VIII. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá .....................................
IX. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum
yflr Hellisheiði
...............................................................

5000

X. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu fyrir
ferðamenn.............................................................................
Atvinnnmálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskekktum bæjum við þjóðbraut.
XI. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lögum nr. 44, 27. júni 1925 ..............................................
XII. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.).............................
Samtals A. ...

3000

4000
1248
906948

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

B.
Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða:
a. Rfkissjóðs
........................................................................
(Þar af fyrning kr. 31600, sjá 20. gr.).
b. Eimskipafélags íslands
..............................................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

256600
60000
20000

2. Til bátaferða á flónm, fjörðum og vötnum....................

336600
76600

Samtals B....

413200

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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730

kr.
C.
Vitamál og hafnargerðir.
I. Stjóm og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra
..............................................
Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafnargerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar,
hjeraðsstjóina og bæja i öllu þvf, er varðar
vitamál og hafna.
2. Laun aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, allt að. ...
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikningi ............................................................... ............
5. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............

7125

6125
10000
2500
3500
29250
25000
115000
8000
5000
25000
25000

11.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Laun vitavarða......................................................................
Rekstrarkostnaður vitanna..............................................
Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
Til áhaldakaupa ...............................................................
Ýmislegt................................................................................
Til hafnargerðar á Akranesi
.....................................
Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að ‘/s kostnaðar, gegn ’/s annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun
...
IX. Til sjómælinga
...............................................................
Fyrniug (sjá 20. gr.)......................................................
Samtals C. ...

kr.

20000
10000
89790
............

352040

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

kr.

A.
Kirkjumál.
. Biskupsdæmið:
1. Laun biskups.......................................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að
...........

8125
2000
10125

Flyt ...

10125

731

í’ingskjal 367
kr.

kr.
Flutt ..
Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti ríkissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt
lögum nr. 49 1907
..................................... ............
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar
og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, tyrir skýrslugerðir
6. Embættiskostnaður presta ............................................ .
7. Til húsabóta á prestssetrum
.....................................

Samtals A. ...
B.
Kennslumál.
I. Háskólinn:
a. Laun................................................................................
b. Til kennslu i réttarlæknisfræði .................... ...
c. Til kennslu i söng......................................................
d. Til kennslu í bókhaldi ... .....................................
e. Námsstyrkur ...............................................................
f. Húsaleigustyrkur
.......................................................
g. Rekstrarstyrkur til rannsóknaistofu háskólans
h. Til kennsluáhalda læknadeildar.............................
i. Til kennslu i efnafræði..............................................
j. Hiti, Ijós, ræsting og vélgæzla
.............................
k. Önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000
auk hlunninda, er dyravörður hefir
áður notið.
2. Ýms gjöld
.............................................. 5000

10125
300
120
8000
260000
800
60000
24000

- ....... .......

353220

...........

363345

102375
400
800
400
15000
9000
6000
800
1600
4000

9000
750

1. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta ....................
m. Til Stúdentaráðs Háskóla ísiands, til þess að
starfrækja upplýsingaskrifstofu .............................
n. Framlag fyrir eitt herbergi í alþjóðastúdentagarði i Paris, lokagreiðsla .....................................
o. Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ............

800
2500
549
153974

Flyt ...

.••

.•.

153974

732

Pingskjal 367
kr.

II

Flutt
Námsstyrkur erleudis:
a. Til islenzkra stúdenta i erlendum háskólum ...
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun menntamálaráðs........................................................................
Styrkinn má veita konum sem körlum til
hvers þess uáms, er menntamálaráðið teiur
nauðsyn að styrkja.

kr.
153974

24000
8000

32000
III

Fræðslumálastjórnin:
1. Lauu fræðslumálastjóra
...........................
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að ..
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að

7125
800
5000
12925

IV. Meuutaskólinn almenni:
a. Laun................................................................................
b. Önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ....................
800
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ...
8000
3. Til viðhalds
.....................................
3000
4. Til stundakennslu og til prófdómenda, allt að '.....................................
7000
5. Húsaleigustyrkur handa 15 lærisveinum, 75 kr. handa hverjum ...
1125
6. Námsstyrkur .....................................
2800
7. Læknisþóknun.....................................
400
8. Til kennslutækja
.............................
500
9. Ýmisleg gjöld .....................................
3500
200
10. Til verðlaunabóka .............................
1000
11. Vegua kostnaðar við skólastjórn ...
200
12. Til bókasafnsins íþóku....................
6515
13. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

71750

35040
106790
Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita
efnilegum, reglusömum og efualitlum nemendum.
Húsaleigustyrkur sé venjulega aðeins veittur utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utaubæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnn.
Flyt ...

305689

Þingskjal 367

733

kr.

kr.
Flutt ...
Menntaskólinn á Akureyri:
.
a. Lann........................................... .................
b. önnur gjðld:
1. Til ankakennara og stundakennslu
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
3. Til bóka og kennsluáhalda...........
4. Til eldiviðar og ljósa .. .................
5. Námsstyrkur ................. .................
Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jðfnn.
6. Til dyravörzln................. .................
7. Til viðhalds
................. .................
8. Til ýmislegra gjalda
. .................
9. Fyrning (sjá 20. gr.)
. .................

...........

305689
39225

20000
2000
500
10000
1000

2000
3000
3500
7000
49000
88225

Kennaraskólinn:
a. Lann......................................... .................
b. önnur gjöld:
1. Stnndakennsla................. « ..« ...
2. Eldiviður og Ijós ... . .................
3. Bókakaup og áhöld... . .................
4. Námsstyrknr ................. .................
Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðrn jöfnu.
5. Til viðhalds
................. • • •
...
6. Ýmisleg gjöld .................
............
7. Fyrning (sjá 20. gr.)
. • ............

...

•. •

16375

3500
2500
200
2500

f

800
3500
1869
14869
--------------

Stýrimannaskólinn:
a. Lann......................................... .. ... •••
b. önnur gjöld:
1. Til stundakennslu ... . . • • • • • • •
2. Til eldiviðar og ljósa
. .................
Flyt ...

•••

•••

31244

13000

1500
1800
3300

13000

425158

734
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3. . Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrirlestra ......................................................
4. Ýmisleg gjöld .....................................
5. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

3300

kr.

kr.

13000

425158

300
3000
1285
7885
20885

Vélstjóraskólinn:
a. Laun.............................................................
b. önnur gjöld:
1. Til stnndakennslu .............................
2. Húsnæði ..............................................
3. Ljós og hiti
.....................................
4. Ræsting
..............................................
5. Til prófhalda .....................................
6. Ýms gjöld..............................................

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

8750

1000
3800
500
600
900
500
7300

Við skólana undir liðunum IV.—VIII. skal vera
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið mó þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skólagjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.
IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun.......................................................
b. Til smfða-, leikfimi- og dráttlistarkennslu
............................. ............
c. önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, allt að
2000
600
2. Til kennsluáhalda
...
3. Til eldiviðar og ljósa...
3500
4. Ýmisleg gjöld
............
4000
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)

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

16050

8750
1450

10100
1714
22014

Til bændaskólans á Hvanneyri
a. Laun...................................... ............
b. Til smfða- og leikfimikennslu ...

8750
1300

Flyt ...

10050

22014

462093

Pingskjal 367

Flutt ...
c. Önnur gjöld:
1. Til vtrklegs náms, allt að
2. Til kennsluáhalda.............
3. Til eldiviðar og ljósa ...
4. Ýmisleg gjöld....................

735

10050

kr.

kr.

22014

462093

21980
______

43994

2400
500
4000
3500

10400
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.

1530

Styrkufinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem stunda verknám samkvæmt samningi,
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skó'unum dagbókum um vinnubrögðin yfir námstímann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei hærri
npphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja
viku námstimans.
Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt
skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
X. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavík, til þess
að reka iðnskóla i Reykjavik, undir yfirumsjón landsstjórnarinnar..............................................
b. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds
.......................................................
c. Til Iðnaðarmannafélagsins á Isafirði, til skólahalds.................................................................................
d. Til Iðnaðarmannafélagsins í Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds
........................... . ....................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu
senda
ráðuneytinu
skýrslu um starf sitt.
e. Til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

6500
1500
1000
1200

3000
13200

Flyt ...

519287

736

Pingskjal 367

kr.
kr.
---------í---------Flutt ...
XI. Verzlunarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélagsins í Reykjavik, til að balda uppi skóla
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/< kostnaðar............
b. Til Sambands samvinnufélaganna, til þess að
balda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir */< kostnaðar ...

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavík:
a. Húsnæðisstyrkur
.............................
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minnsta
kosti 1800 kr. framlögnm annarsstaðar að en úr rikissjóði
............
c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................
d. Námsstyrknr til sveitastúlkna............

...

519287

5000

5000
--------.

10000

1

5000

18000
4000
1000
28000

2. Til kvennaskólans á Rlönduósi:
a. Rekstrarstyrknr, gegn að minnsta
kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði
............
b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................

12000
2000
14000
42000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón landsstjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara við fasta skóla og dýrtiðaruppbót
2. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót ....................
3. Tii farkennslu og eftirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, allt að............
4. Til eftirlitskennara.................................. ....................

360000
70000
4000
15000
449000

Flyt

1020287

Þingskjal 367

737

kr.
Flutt ...
XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Giðum:
a. Laun.......................................................
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smlðakennslu
..............................................
1. Til kennsluáhalda ...
400
2. Til eldiviðar og Ijósa ...
4000
3. Ýmisleg gjöld
............
3000
4. Til viðhalds...................
1000
c.
2.
3.
4.
5.

Til
Til
Til
Til
gr.
6. Til
7. Til

----------Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ............

kr.
1020287

9500
2000

8400
1680

héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929 ............
gagnfræðaskóla samkv. I. nr. 48 1930. ...
Gagnfræðaskóla Reykvikinga
....................
unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv. 20.
1. nr. 48 1930 .......................................................
bókasafna við unglingaskóla
....................
þess að gefa út kennslubækur handa skólum

21580
70000
50000
2500
14000
1600
1600
161280

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Þingeyinga
........................................................................
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................
Styrkir samkvæmt tölul. 1—2 eru bundnir því
skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra
samþykki reglugerðir skólanna.
3. Til kvenfélagsins óskar i Isafjarðarkaupstað, til
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann
öðrum á fsafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreyttum skilyrðum.
4. Til húsmæðrafræðslu i Vik i Mýrdal.................

4500
6000

4500

800
15800

Flyt ...

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

1197367

93

738
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kr.
Flutt ...
XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Par af fyrning húss kr. 975,00 (sjá 20. gr.).
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemendanna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.
XVII. Blindrakennsla:
1. a. Tii kennslu blindra barna, gegn jafnmiklu
framlagi annarsstaðar að
.............................
b. Til blindranáms erlendis
...........................
2. Til blindra manna, til þess að nema körfugerð
og þesskonar iðnað innanlands, samkv. nánari
fyrirmælum atvinnumálaráðuneytis....................

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

kr.
1197367
30975

800
800

1000
2600

XVIII. Sundkennsla o. fl.:
1. Til sundkennslu í Reykjavík
.............................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir unglinga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfé,
njóti kennslunnar ókeypis.
2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir
sundkennslu þá, sem getu'r í 1. lið, og til að
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ...
3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en i Rvik ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rikissjóðsstyrknum nemur.
4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar
og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir almenning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að

300

2400
2400

5000
10100

XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi
kennslu í teikningu og tréskurði i þjóðlegum stíl
XX. Til iþróttakennslu
......................................................
XXI. Til Iþróltasambands Islands .....................................
Samtals B. ...

1500
2400
5000
...........

1249942

Þingskjal 367

739

15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt:
kr.
Landsbókasafnið:
a. Laun
................................................................................
b. Launauppbót til 2. bókavarðar, 1000 kr....................
c. Til aðstoðar......................................................................
d. Tii þess að kaupa bækur og handrit og til bókbands
e. Til þess að semja spjaldskrá .....................................
f. Til þess að semja og gefa út skrá yfir handrit ...
g. Til ritaukaskrár ..................................................... - ...
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið...................................
i. Húsaleiga............................................................................. ■■
j. Ýmisleg gjöld........................................................................

kr.

21575
1000
3500
12000
800
2400
700
360
2000
1000
45335

Þjóðskjalasafnið:
a. Laun.......................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og bandritakaupa, umbúnaðar
skjala og aðstoðarmanns .............................
..........
c. Ýms gjöld..............................................................................

6225
5000
1000
12225

Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar)
..
...
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að.............................
c. Til þess að útvega forngripi, allt að
....................
d. Til áhalda og aðgerða......................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................
Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

6625
2500
1200
1200
800

12325
Náttúrufræðifélagið:
a. Tillag
................................................................................
b. Til aðstoðarmanns
.......................................................
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sé til
sýnis almenningi ekki sjaldnar en einu sinni á viku.

2000
1400

3400
Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar
.............................
b. Til viðhalds og áhalda
..............................................
c. Fyrning (sjá 20. gr.)......................................................

6500
1800
6815
15115

Flyt ...

••.

•••

88400

740

Þingskjal 367

kr.
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6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði.......................................................
7. Aukastyrkur til þriggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu,
að Davið skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu
með a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar
........................................................................
b. Til bókasafnsins á fsafirði, að þvi tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalin rithöfundur hafi
þar bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk
verðstuðulsuppbótar .......................................................
c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði
Til Hins islenzka bókmenntafélags..................................
enda haldi það áfram útgáfu hins íslenzka fornbréfasafns sem að undanförnu.
Til Þjóðvinafélagsins, þar af 4000 kr. með þvi skilyrði, að félagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...
Til Fornleifafélagsins
.......................................................
Til Sögufélagsins, tii þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfirdóma o. fl...................................................................
Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um
skjöl, er ísland varða og geymd eru í skjalasöfnum i Kaupmannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið afrit af skránni
Til Leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur, enda
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds siðustu sýningu hvers leiks........................................................................
Til Leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
Tii Leikfélags Isafjarðar, gegn að minnsta kosti 300
kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað
.............................
Tii Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.
framlagi frá bæjarsjóði Reykjavikur .............................
Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleikurum og barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis
Flyt ...

kr.
88400
1800

2500

2500
800
5800
2500
2800

5400
800
2400

1200

4000
1000
600
2500

119200

741

Pingskjal 367
.. ..
kr.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Fiutt ...
kennslu i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum
og barnaskólum........................................................................
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers
...............................................................
Til Halldórs Kiljan Laxness, til ritstarfa ....................
Til Þórbergs Pórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sé safnið eign rikisins.................
Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur
iærðra manna islenzkra á siðari öldum, enda sé
handritið eign ríkisins að honum látnum ....................
Til Sigurðar Nordais, til rilstarfa.....................................
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga
............
Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til oiðtöku og
visnasöfnunar ........................................................................
Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðaruppbót....................................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

27. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa.....................................
28. Til Frimanns B. Arngrimssonar, til þess að safna sleinum og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt
29. Til Páls Þorkelssonar, tii þess að vinna að málsháttasafni
sínu
.........................................................................................
30. Til listasafnshúss Einars Jónssonar
.............................
(Þar af fyrning kr. 1295 (sjá 20. gr.).
31. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með
verðstuðulsuppbót .. ..
..............................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns
sins, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
slundir á viku.
b. Til sama, til aðstoðar......................................................

kr.
119200
1600
5000
1600
1600

1600
2000
1200
1000
6125 1
1000 ,
--------

7125
400
1200

!
|

800
4295

6125

1000
--------

32. Til fréttnstofu blaðamannafélagsins..................................
33. Ferðastyrkur til útlanda......................................................

7125
1600
3000

Samlals ...

160345
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:
kr.

kr.

Til Búnaðarfélags íslands, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............
Til sandgræðslu........................................................................
Þar af 3000 kr. til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi.
Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum .............................
Til búfjárræktar samkv. 1. nr. 32 1931
....................
Tillag tii Búnaðarbankans:
a. Til byggingar- og landnámssjóðs .............................
b. Tillag til teiknistofu og leiðbeininga um búsagerð
til sveita................................................................................
c. Til ræktunarsjóðs:
1. Afgjöld þjóðjarða .....................................
20000
2. Kostnaðartillag............................................
6000
3. Hluti af útflutningsgjaldi...........................
50000

200000
30000

540000
30000

200000
4000

76000
280000
Tillag til verkamannabústaða:
a. Tillag lil byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna,
samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931
b. Helmingur af ágóða tóbakseinkasölu
....................
Til Garðyrkjufélags lslands:
Laun garðyrkjustjóra..............................................................
Til skógræktar:
a. Laun
................................................................................
Þar af 600 kr. húsaleiguuppból til Einars Sæmundsens.
b. Til skóggræðslu ...............................................................

70000
100000
■—---- _

170000
3400

10600

7500
18100

Til dýralækninga:
a. Laun banda 4 dýralæknum
.....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............

15875
700
16575
15000
2000

Til rannsóknastofu i þarfir atvinnuveganna
............
Til fjárkláðalækninga
.......................................................
Flyt ...

«••

• •«

1305075
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kr.
Flutt ...
12. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:
a. Lann forstöðumanns, auk 25 #/o af öllum tekjum
stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtíðaruppbót
...
b. Til aðstoðar, allt að ......................................................
c. Húsaleiga
........................................................................
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til áhaldakaupa...............................................................

kr.
1305075

5125
4800
3000
1200
500
14625

13. Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa
.............................
b. Til aðstoðar........................................................................
c. Til veðurathugana utan Reykjavikur, áhalda o. fl.
d. Til veðurskeyta o. fl..........................................................
e. Til loftskeylatækja
......................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting.....................................
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl..................
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum
14. Til landmælinga........................................................................
15. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárhagsáætlun fískiþingsins og félagið sjsi um
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks
............
16. Til sama félags, til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna i verstöðvum landsins ....................
17. Laun yfírmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmenn
......................................................
b. Laun 4 ullarmatsmanna ..............................................
c. Laun 6 kjötmatsmanna
..............................................
d. Ferðakostnaður yfirmatsmanna
.............................

15550
16000
9000
11000
600
3000
1000
1500
--------- 57650
35000

70000
5000
25000
2000
4500
8000
39500

18. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra..............................................
b. Til skrifstofukostnaðar, allt að.....................................
c. Ferðakostnaður, allt að ..............................................
19. Til markaðsleitar erlendis
..............................................
20. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvöföldu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
Flyt ...

6375
6000
2000
14375
4000
8000
1553225
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kr.

21

22

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

35
36
37,

Flult ...
Til Sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............
Þar af 600 kr. til Geirs Þormars, til þess að halda
uppi kcnnslu og námsskeiðum i tréskurði á Norflurog Austurlandi.
Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að balda
uppi kennslu og námsskeiðum í tréskurði og heimilisiðnaði.........................................................................................
Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að útbreiðslu og eflingu heimilisiðnaðar
.............................
Til Kvenfélags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til
þess að halda uppi kennslu í handavinnu kvenna ...
Til Kvenfélagasambands íslands .....................................
Til sambands norðlenzkra kvenna . ... ....................
Til sambands austfirzkra kvenna.....................................
Til sambands sunnlenzkra kvenna..................................
Til sambands vestfirzkra kvenna.....................................
Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
Til Bandalags kvenna
...........................
....................
Til kvenréltindafélags íslands............................................
Til vörumerkjaskrásetjara
..............................................
Handa Ungmennafélagi íslands, til eflingar íþrótta
og skóggræðslu .................................... .............................
Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fénu er varið.
Til Bandalags skáta...............................................................
Til Dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunarstarfsemi
................................................................................
Húsameistari rikisins:
a. Laun
................................................................................
b. Skrifstofukostnaður
.....................................................

kr.
1553225
4000

650
1500
500
1600
400
400
400
400
300
400
400
1600
5000

400
1000
7125
5000
12125

38

Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxaog silungaklak ............ .......................................................
39. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa,
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá............ ...
40, Til vatnsrennslismælinga......................................................
41 Til Guðm. Einarssonar myndhöggvara, lil fullnaðarrannsókna á leirtegundum til postulínsgerðar o. fl. ...
Samtals ...

w

1200
5000
1000
2500
1594000
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:
kr.

kr.
1

1. Styrkur til berklasjúklinga
.
.....................................
Þar af til EHnar Sigurðardóttur 1200 kr.
2. Gjöld samkvæmt 66. og 67. gr. fátækralaga ...........
3. Styrkur til sjúkrasamlaga
..............................................
Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins ísl.
prentarafélags styrk í samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.
4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
í Reykjavík................................................................................
5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
6. Til slysatryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ...
7. Til slysavarna, allt að ......................................................
enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.
8. Til þess að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
9. Til bjargráðasjóðs ...............................................................
10. Tiilag til ellistyrktarsjóða......................................................
11. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ............
12. Til Rauðakrossfélags lslands..............................................
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ...........
14. Til sjúkrasjóðs Fellsbrepps ..............................................
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps ..............................................
16. Til slyrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins
Framsóknar í Reykjavik......................................................
17. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ...
18. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ...
19. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda í Vestmannaeyjum.............................................................................
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar ............
21. Tilsjúkrasjóðs verkakvennafélagsinsEiningará Akureyri
22. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingeyri............
Fjárveitingarnar undir 13.-22. tölul. eru bundnar
þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi
annarsstaðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla
um starfsemina.
23. Til gamalmennabælis á ísafirði .....................................
24. Til gamalmennabælis á Seyðisfirði..................................

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

Samtals ...

..........

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

650000
80000.
12000

l1

3000
400
18000
8000
1000
25000
50000
6000
500
400
300
300

i

400
200
400
400
300
200
300

800
1000
858900
M
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18. gr.
Tii eftirlauna og styrktarfjár er veill:
kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ...........................
..........
b. Embættismannaekkjur og börn
..........
c. Prestsekkjur
.............................................
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923
e.
—
—
—
— 51 1921

kr.

49532,97
18785,15
6252,33
2500,00
2070,00
79140,45

II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:
1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ...
600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis
405,00
300,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis............
1305
Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson.............................
....................
2. — ÓIivu Guðmundsson
3. — Theodóru Thoroddsen ....................
....................
4. — Sigríðar Hjaltadóttur
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ..........
...
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju
7. — Sigríðar Finnbogadóttur....................
8. — Rannveigar Tómasdóttur..................
9. — Önnu Gunnlaugsson...........................
10. — Kristbjargar Marteinsdóttur ............
11. — Kristinar Jacobson .............................
....................
12. — Kirstinar Þ. Blöndal
13. — Guðlaugar Magnúsdóttur....................
14. — 2 barna hennar
.............................
15. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju
16. — Jenny Forberg.....................................
17. - Ástu Hallgrimsson .................... ...
18. — Ástu Einarson.....................................
19. — Áðalbjargar Sigurðardóttur ............
20. — Dómhildar Jóhannsdóltur
............
21. — önnu Þorgrimsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með hverju
barni hennar í ómegð ....................

200
175
800
400
400
450
800
600
900
1200
600
300
2000
200
600
600
600
600
1200
1200

1300

Flyt ... 15125

1305

79140,45

747

Þingskjal 367

kr.

22. Til
23. —
24. —
25. —

26. —
27. —
28. —
29. —

Flutt ... 15125
Soffíu Johnsen læknisekkju ............
500
Kristinar Þórarinsdótlur læknisekkju
400
300
Sigríðar Blöndal læknisekkjn............
Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með einu barni
700
í ómegð
..............................................
Sigriðar Jónsdóttur læknisekkju ...
400
500
Súsönnu Friðriksdóttur....................
Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jónssonar .......................................................
450
Polly Ólafson, ekkju Gísla J. Óiafson
600

1305

kr.
79140,45

18975
c. Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar ...
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar .
3. — Guttorms Vigfússonar...................
4. — Björns Þorlákssonar ...................
5. — Jóns Árnasonar ...........................
6. — Þórðar Ólafssonar
...................
7. — Páls Stephensens............................
8. — Helga P. Hjálmarssonar ..........
9. — Einars Pálssonar............................
10. — Kristins Daníelssonar...................
11. — Jóns Finnssonar............................
12. — Magnúsar prófasts Bjaruarsonar
...
13. — Ólafs prófasts Stephensens

I
780,00
662,25
600,00
208,00
445,00
370,00
355,00
475,00
430,00
520,00
385,00
355,00
550,00
6135,25

Prestsekkjur:
....................
1. Til Auðar Gisladóttur
2. — Bjargar Einarsdóttur....................
............
3. — Guðrúnar Björnsdóttur
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur ...
5. — Guðrúnar Ólafsdóttur....................
...........
6. — Guðrúnar Pétursdóttur
............
7. — Guðrúnar Torfadóttur
8. — Ingunnar Loftsdóttur....................
9. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar,
sem er i ómegð .............................
Flutt ...

300,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

600,00
3200,00

26415,25

79140,45
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kr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Til
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

25. —
26. 27. —
28. —
29. —
30. —
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
Kirstínar Pétursdóttur.................
Sigrúnar Kjartansdóltur ............
Steinunnar Pétursdóttur ............
Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson
Guðlaugar Vigfúsdóttur
............
Ingibjargar Magnúsdóttur...........
Guðflnnu Jensdóttur ....................
Guðrúnar Sigurðardóttur ............
Guðbjargar Hermannsdóttur ...
Þórunnar Bjarnadóttur
...........
Guðrúnar S. Jónsdóttur ............
Önnu Stefánsdóttur ....................
Helgu Skúladóttur
....................
Guðriðar Ólafsdóttur....................
Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jób.
L.L. Jóbannssonar, 132 kr., auk 100
kr. með hverjubarnihennar íómegð
Arndfsar Pétursdóttur....................
Guðnýjar Þorsteinsdóltur ...........
Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá
Grenivik
.....................................
Jakobfnu Sigurgeirsdóttur frá Borg
Kamillu Briem
.............................
Kristinar Jónsdóttur prófastsekkju
á Brjánslæk.....................................
Sigríðar Pórðardóttur....................
Sigurlaugar Knudsen....................
Þóru Jónsdóttur.............................
Margrétar Jónasdóttur
..........
Sigrfðar Jónasdóttur....................
Sigriðar Jóbannesdóttur ............
Ástriðar Petersen prófastsekkju
MargrétarSigurðard.prófastsekkju
Jóbönnu Magnúsd. prófastsekkju

3200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
209,20
157,90
183,04
181,07
181,70
155,56
250,00
200,00
227,06
164,26

26415,25

kr.
79140,45

332.00
137,90
173,56
135,37
157,44
170,57
300,00
144.00
300,00
217,28
168,64
146,71
300,00
200,00
300,00
300,00
9793,26

Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur
............
...
2. - Guðlaugar Zakariasdóltur
3. - Magnúsar Einarssonar ............

300
360
500

Flyt...

1160

36208,51

79140,45
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749

kr.

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

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Til
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Flntt ...
Glinar Briem Jónsson ....................
Steinunnar Frímannsdóttur............
Pórunnar Stefánsdóttur....................
Guðmundar Björnssonar
............
Jóns Strandfelds .............................
Ginars Hávarðssonar ....................
Glísabetar Jónsdóttur ....................
Ragnheiðar Torfadóttnr....................
Ásdlsar Porgrímsdóttur 300 kr.,
auk 100 kr. með hverju barni
hennar i ómegð
.............................
Sigurjóns Rögnvaldssonar ............
Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju
Ögmundar Sigurðssonar.................
Cathincu Sigfússon.............................
Ragnh. Guðjónsdóttur ....................
Sigurgarðs Sturlusonar...................
Lárusar Rists kennara....................

1160
300
450
400
150
150
150
300
400

36208,51

kr.
79140,45

600
200
200
2500
600
300
300
600
8760

f.

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ....................
2. — Böðvars Jónssonar.............................
....................
3. — Þóru Matthiasdóttur
............
4. — Vigdisar Steingrimsdóttur
5. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju
Halldórs Bjarnasonar pósts............
.............................
6. - Friðriks Möllers
............
7. — Aninu Arinbjarnardóttur
....................
8. — Gliesers Girikssonar
............
9. — Jóhannesar Pórðarsonar
Guðm.
Kristjánssonar
....................
10. —
11. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ...
12. — Friðriks Klemenssonar....................
...
13. - Böðvars Sigurðssonar pósts
Halldórs
Benediktssonar
pósts
...
14. —
15. — Ragnheiðar Bjarnadóttnr, ekkju
Porleifs Jónssonar.............................
............
16. — Friðríks Jónssonar pósts
17. — Ginars ólasonar fyrrum pósts ...
Flyt ...

300
300
300
300
200
1200
200
200
300
300
600
2000
300
200
1000
450
300
8450

44968,51

79140,45

750
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kr.
Flutt ...
18. Til Þórodds Bjarnasonar pósts..........
19. — Sigriðar Guðmundsdóttur, ekkju
Böðvars Þorlákssonar ....................
20. — Kristjáns Jónssonar pósts ..........
21. — Hedvig Biöndai, ekkju Óla Blöndais póstritara, 300 kr., auk 100 kr.
með hverju barni hennar i ómegð
22. — Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts
á Akureyri
.....................................
23. — Torfa Sæmundssonar pósts...........

8450
600

44968.51

kr.
79140,45

300
200

600
300
200
10650

g. Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar
2. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðnm
3. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ...
....................
4. — Þorsteins Gíslasonar
5. — Guðmundar Friðjónssonar ...........
6. — dr. Helga Péturss .............................
7. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu...
8. — Einars Benediktssonar ....................
9. — Stefáns frá Hvitadal
....................
10. — Jakobs Thorarensens ....................
............
11. — Sigurjóns Friðjónssonar
12. — Guðmundar Kambans ............ ...
13. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu
14. — Brietar Bjarnhéðinsdóttur ...........
15. — Herdisar Andrésdóttur ....................
....................
16. — Ólinu Andrésdóttur

3500
500
3000
2000
1500
4000
1000
4000
1200
1200
1000
2000
1000
1000
500
500
27900

h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Jakobinu Pétursdóttur .
............
2. — Guðrúnar Jónsdóttur ..
............
3. — Arnbjargar Einarsdóttur
............
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur
............
5. — Ólinu Þorsteinsdóttur ... ............
6. — Eleanor Sveinbjörnsson
............
7. — Kristínar Jakobsdóttur ... ............

200
300
300
300
300
1200
800
3400
Flyt ...

86918,51

79140,45
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kr.
Flutt ...
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
300
1. Til Petreu Jónsdóttur .............................
2. — Kristfnar Sigurðardóttur júbil500
Ijósmóður..............................................
Þorkelsdóttur júbil3. — Mattbildar
500
ljósmóður..............................................
4. — Þórdfsar Simonardóttur júbilljós500
móður
..............................................
Þórunnar
Gisladóttur
ijósmóður...
500
5. —
400
6. — önnu Þorsteinsdóttur Ijósmóður...
300
7. — Kristinar Jónasdóttur ljósmóður...
300
8. — Nikólínu Björnsdóttur ljósmóður...
Sigurfljóðar
Einarsdóttur
Ijósmóður
300
9. —
10. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
300
200
11. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður
12. — Kristinar Guðmundsdóttur ljósm.
200
13. — Hólmfriðar Friðfinnsdóttur ljós200
móður
..............................................
300
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður
...
300
15. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður
16. — Guðrúnar Guðmnndsdóttur ijósmóðnr
..............................................
300
17. — Halldóru Metúsalemsdóttur ljósmóður
..............................................
300
18. — Jensínu Pálsdóttur Ijósmóður ...
200
19. — Margrétar Jónsdóttur ljósmóður ...
200
20. — Guðrúnar Jónasdóttur ljósmóður
200
Guðrúnar
Magnúsdóttnr
ljósmóður
21. —
200
22. — Gróu Jónsdóttur ljósmóður............
200
300
23. — Þuriðar Jónsdóttur ijósmóður ...
24. — Guðriðar Guðmundsdóttur ljósmóðnr
..............................................
200
25. — Guðrúnar Einarsdóttur ljósmóður
200
....................
26. — Sigrfðar Narfadóttur
300
27. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. Hjaltasonar.............................
300
28. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
Flyt ...

9200

kr.

86918,51

79140,45

86918,51

79140,45
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kr.

29. Til
30.

—

31. —
32. —
33.

—

34.

—

35. —
36. —
37. —
38. —
39.

—

40. —
41. —
42. —
43. —
44. —
45. —
46.

—

47.
48.

—
—

49.

—

50. —
51. —

kr.

Flutt ... 9200
Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyii
.....................................
300
Einais Guðmundssonar, fyrrnm
vegavinnustjóra
.............................
300
Ólafs Guðmundssonar, fyrrum ferjumanns
..............................................
300
Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns
sildarmatsm. Stefánssonar ............
200
Sigríðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs
Björnssonar síidarmatsmanns
...
300
Gests Guðmnndssonar, fyrrum vítavarðar
..............................................
400
Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vitavarðar ...................................................
300
Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará
800
Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju
Magnúsar Vigfússonar ....................
600
Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórðar vitavarðar Þórðarsonar ............
300
Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnúsar Gunnarssonar .............................
300
Halldóru Pétursdóttur Briem . ...
600
Kristjönu Benediktsdóttur ............
400
Bjargar Gnðmundsdóttnr
...........
400
Guðbjargar A. Þorieifsdóttur í
Múlakoti ..............................................
400
Henriette Kjær......................................
600
Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Zakariassonar
.....................................
400
Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100
kr. með hverju barni hennar i ómegð 2400
Guðjóns Guðiaugssonar.................... 1200
önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars
Lárussonar
.....................................
300
Jóhannesar Jörundssonar hafnsögumanns, Hrísey.....................................
300
Halldóru Þórðardóttur....................
600
Vigdísar Bergsteinsdóttur fyrrv. spítalaráðskonu .....................................
300

86918,51

79140,45

Flyt ... 21200

86918,51

79140,45

753

Pingskjal 367

kr.

52. Til
53. —
54. —
55. —
56. —
57. —
58. —
59. —
60. —
61. —
62. —

Flutt ... 21200
Sigríðar Magnúsdóltur bjúkrunarkonu ...
.............................................
500
Jónínu Marteinsdóttur hjúkrunarkonu......................................................
300
Guðleifar
Erlendsdóttur
fyrrv.
hjúkrunarkonu...................................
300
Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju
300
Valdimars Daðasonar tollþjóns ...
800
Susie Briem, ekkju Halldórs Briems
Valgerðar Steinsen fyrrv. spítala500
ráðskonu..............................................
800
Benedikts Þ. Gröndals ....................
600
Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ...
Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju
300
Erlendar Zakariassonar....................
Sigríðar Pálsdóttur, ekkju Gunn400
laugs Indriðasonar.............................

86918,51

kr.
79140,45

27000
Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtiðaruppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar . ..........
k. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli....................... ..........
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—-i,

1000
3000
117918,51
48264,74

...

Samtals ...

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

245323,70

19 gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 150000 kr.

Aljrt. 1932 A

f4R. Iði’.i'.fíifarlilng'i.

95
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III. KAFLI.
Eignabreyfingar.
20. gr.
kr.

kr.

Inn.
I. Fyrningar:
1. Samkvæmt
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
—
7.
—
8.
—
9.
—

3.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

gr. A.....................................................
— B.....................................................
—.......................................................
—.......................................................
—.......................................................
—.......................................................
— .......................................................
— .......................................................
—......................................................

111100
3500
4067
3667
8020
69483
122638
23117
81J0
353702

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum, keyptnm skv. lögum nr. 14, 9. júlí 1909 .............................
III. Endnrgreiddar fyrirframgreiðslur
.............................
IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna
............
V. Tekjur Menningarsjóðs.......................................................
VI. Skemmtanaskattur............................. .............................
Samtals ...

24000
10000
20000
15000
75000
............

Út.
I. Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana:
1. Rlkissjóðslán:
a. Innlend lán ..................................... 163943,11
b. Dönsk lán, d.kr. 320433,09 á 122.00 390928,37
c. Ensk lán, £ 6000—0—0 á 22.15 132900,00
687771,48
Flyt ...

687771,48

497702
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kr.
Flutt
2. Lán rikisstofnana:
a. Sfminn (sjá 3. gr. A. Út I.)
b. Útvarpið (sjá 3. gr. A. Út)

kr.

687771,48

58700
124040
182740,00
870511,48

II. Til
1.
2.
3.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

eignaaukningar ríkisstofnana:
Búið á Vifilsstððum (sjá 3. gr. A. I. 6)............
Búið á Kleppi (sjá 3. gr. A. 1. 7)
....................
Siminn: Ný simakerfi o. fl. (sjá 3. gr. Út II—III.)

4000,00
3000,00
100000,00

Til bygginga nýrra vita
..............................................
Framlag til Landsbankans, 19. greiðsla....................
Til lðgboðinna fyrirframgreiðslna
.............................
Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V)....................
Til Þjóðleikhúss (sjá 20. gr. Inn VI)
....................

107000,00
50000,00
100000,00
10000,00
15000,00
75000.00

Samtals ...

1227511,48
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21.

I. Rekstr
kr.
2. gr.
3. gr. A.
— B.

T e k j u r:
Skattar og tollar
..............................................
Tekjur af rekstri ríkisstofnana
....................
Tekjur af fasteignum líkissjóðs ....................

4. gr.
5. gr.

Tekjui af bönkum og vaxtatekjur....................
óvissar tekjur ......................................................

Samtals ...

kr.
8695000,C

1212900
28600

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

1241500,0
550195,0
50000,0

10536695,0'

II. Sjóí
kr.
2.-5. gr.
20.gr. I.
— II.
- III.
— IV.
— V.
— VI.

I □ n:
Rekstrartekjur samkvaemt rekstraryfirliti .............................
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fymingar .........................................................................................
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum.............................
Endurgreiddar fyrirframgreiðslur..............................................
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna.............................
Tekjur Menningarsjóðs ...............................................................
Skemmtanaskattur ........................................................................
Greiðslujöfnuður................................................................................

Samtals ...

10536695,01
353702,0(
24000,0C
10000,Oí
20000,0(
15000,0C
75000,0C
337870,6c

11372267,6É

1) Fyrningar færðar hér til jafnaðar sörau upphæð, sem talin er í rekstiai útgjölduí
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lit.
kr.

D. gr.
1. gr. A.
—
B.

Gjöld:
Vextir............................................
....................
Borðfé konungs.......................................................
Tit alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga ...............................................................
Til ríkisstjórnaiinnar
....................................
Til dómgæzlu og lögreglustjórnar....................
Sameiginlegur kostnaðui við embættisrekstur

2. gr.
3. gr. A.
—
B.
—
C.

Til læknaskipunar og heilbrigðismála............
Vegamál
...............................................................
Samgöngur á sjó
..............................................
Vitamál og hafnargerflir.....................................

906948,00
413200,00
352040,00

4. gr. A.
— B.

Kirkjumál ...............................................................
Kennslumál
.......................................................

363345,00
1249942,00

5.
6.
7.
8.
9.

Til vísinda, bókmennta og lista ....................
Til verklegra fyrirtækja.....................................
Til almennrar styrktarstarfsemi ....................
Til eftirlauna og styrktarfjár.............................
óviss úlgjöld
......................................................
Rekstrarafgangur
..............................................

7. gr.
5. gr.
3. gr.

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

kr.
1406187,45
73200,00
233067,00
394317,00

922620.00
206000,00
1128620,00
615321,00

1672188,00

Samtals ...

1613287,00
160345,00
1594000,00
858900,00
245323,70
150000,00
391938 85
...........

10536695,00

rlit.
kr.
.—19. gr.
0. gr. I.
— 11.
— III.
— IV.
— V.
— VI.
— VII.

Út:
Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti ... ....................
Aðrar útborganir:
'
Afborganir lána........... ...............................................................
Til eignaaukningar ríkisstofnana..............................................
Til byggingar nýrra vita...............................................................
Framlag til Landsbankans .......................................................
Lögboðnar fyrirframgreiðslur......................................................
Til menningarsjóðs .......................................................................
Þar af kr. 3000 til menntamálaráðs.
Til þjóðleikbúss................................................................................
Samtals ...

10144756,15
870511,48
107000,00
50000,00
100000,00
10000,00
15000,00
75000,00
11372267,63
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22. gr.
Stjórninni er heimilt:
Að greiða að helmingi halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands
ísl. samvinnufélaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1932,
miðað við verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sé
framkvæmd i samráði við landsstjórnina.
Að greiða af fé því, sem inn kemur vegna alþingishátíðarinnar, til Jóns
Guðmundssonar, eiganda gistihússins Valhallar á Þingvelli, 5000 kr. upp i
halla þann, er hann hefir orðið fyrir af byggingu vegna alþingishátiðarinnar.
Að semja við Jóhannes Jósefsson hóteleiganda um greiðslu á skuld hans
við ríkissjóð, að upphæð kr. 40850,10, þannig, að hann greiði skuld þessa
með jófnum afborgunum á næstu 10 árum, ásamt 6% vöxtum, og fari
greiðsla afborgana og vaxta fram 1. júlí ár hvert, í fyrsta skipli 1. júli 1932.
Að ganga i ábyrgð fyrir samvinnufélag sjómanna og verkamanna á Seyðisfirði fyrir lánum til kaupa á fiskiskipum, allt að 4/ó kaupverðs skipanna
fullbúinna til fiskveiða, samtals allt að 100 þús. krónum. Lánin skulu
tryggð með sjálfskuldarábyrgð félagsmanna, ábyrgð Seyðisfjaiðarkaupstaðar
og 1. veðrétti i skipunum. Ennfremur skal ráðning forstöðumanns og annars endurskoðanda samþykkt af rikisstjórninni. (Endurveiting heimildar).

23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdótlur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1933, svo og uppbót á
þá fjárbæð, eftir sómu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna,
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu.
Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra,
eftiilaun eftir svipuðum reglum og Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skipstjóra
sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1932 og
hafa í för með sér tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekjuog gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda
aðeins fyrir fjárhagstfmabilið.
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368. Frumvarp

til laga um breyting á skiptalögum, nr. 3, 12. april 1878.
Frá samgöngumálanefnd.
1- gr.
Töluliður 3 í b-Iið 83. gr. laganna orðist þannig:
Skattar og gjöld til ríkissjóðs, símagjöld, gjöld til sveitar, prests og
kirkju, þó eigi yfir lengri tima en 2 ár á undan síðasta gjalddaga fyrir lát hins
framliðna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Grein argerð.
Frv. þetta er flutt eftir tilmælum landssimastjóra G. J. Hlíðdals, og verður að teljast nauðsvnleg brevting á fyrirmælum hinna fornu skiptalaga, sem
sett voru nær 30 árum áður en firðskeytatæki urðu almcnn hérlendis. Eftirfarandi kafli úr bréfi landssímastjóra skýrir bezt þörfina á umræddri lagabreytingu:
„Um lögtaksrétt símagjalda mun ekki vera nokkur efi, enda hefir ráðuneytið fyrir löngu úrskurðað um það atriði. Einnig hafa skiptaráðendur viðurkennt forgangsrétt símagjalda sem annara opinberra gjalda við þrotabúaskipti,
þangað til nú að einn af bæjarfógetunum hefir úrskurðað gagnstætt þessu, og
við það mun landssíminn tapa talsverðu fé. Að vísu er þessi úrskurður byggður
á þeim misskilningi, að simagjöld séu gjöld fyrir í té látna vinnu, og mundi
lionum því ef til vill verða hrundið af æðri dómstól, en ef fleiri skiptaráðendur gengju inn á þessa braut, þá nmndi landssiminn og þar með ríkissjóður óhjákvæmilega verða fvrir allverulegu tjóni árlega, og er þvi nauðsvnlegt, að
það verði skýrt ákveðið í skiptalögunum, að símagjöld hafi forgangskröfurétt.
Símagjöld eru gjöld, sem lögð eru eftir opinberri gjaldskrá á þá menn,
sem nota tekniskar tilfæringar ríkjanna fil símtala eða skeytasendinga. Inpanlands eru gjöld þessi ákveðin af liverju einstöku ríki, en landa á milli og til
skipa af alþjóðaráðstefnum. Hvert ríki ber ábvrgð á þeim kröfum, sem önnur
ríki eða skip þeirra eignast hjá því á þann liátt. Þannig ber Islandi t. d. að
greiða hinum ýmsu ríkjum mestan hluta af gjöldum fvrir öll skeyti til útlanda,
og hvar sem íslenzkt skip í siglingum hefir haft loftskevtaviðskipti við loftskeytastöðvar annara landa, þá öðlast þau ríki kröfurétt á íslenzka ríkið fvrir
þeim gjöldum, sem þessum viðskiptum fylgja. Oft koma kröfur hinna ýmsu
rikja ekki fvrr en 2—6 mánuðum eftir að skeytaviðskiptin fóru fram, og getur
þá auðveldlega farið svo, að viðkomandi firma eða útgerðarfyrirtæki geti ekki
greitt eða sé orðið gjaldþrota um það leyti, sem landssiminn krefur gjaldið“.
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369. Breytingartillögur

við frv. til laga uni crfðalcigulönd í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 2. gr. Eftir „náinni franitíð“ komi: eða til hagbeitar fyrir kýr og sauðfé kaupstaðarbúa eða þorpsbúa.
2. Við 4. gr. Orðin „Vilji sveitarstjórn .... eignarnáinið“ falli burt.
3. Við ö. gr. Fyrir „2 ba.“ komi: 1 ba. — og fyrir „3000 in2“ komi: 1000 m'-.
4. Við 11. gr. I stað „bafa tekið eignarnánii" siðast í greininni komi: taka
á leigu.
5. Við 17. gr. Orðin „að taka land .... svo og“ í 3. málsgr. falli burt.

Nd.

370. Nefndarálit

uni frv. til laga uni brúargerðir.
Frá samgöngumálanefnd.
Við afgreiðslu málsins i nefndinni var einn nefndarmanna (Svbll) fjarverandi.
Aðrir nefndarnienn eru sannnála uni að leggja til, að frv. verði sainþykkt
eins og það var borið fram af bendi stjórnarinnar. Nefndin sér ekki ástæðu til
að fjölga upptalningu brúa undir III. lið og leggur því til, að það, sem bætt var
inn í liðinn í Ed„ verði fellt niður. Undir I. lið d. 8. liefir nafn árinnar misritazt,
og er brtt. 1. leiðrétting á því.
Nefndin ber fram svofelldar

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Við 2. gr. I. d. 8. Fyrir „Holtsá“ komi: Hólsá.
2. Við 2. gr. III. 2. 3. og 15. liður falli niður.
Nánar í framsögu.
Alþingi, 11. apríl 1932.
Sveinn Ólafsson,
form.

Jón A. Jónsson,
frsm.
Jóliann Þ. Jósefsson.

Bcrgur Jónssou,
fundaskrifari.
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371. Lög

um eignarnám á landspildu i Skeljavík við Hnifsdal.
(Afgreidd frá Nd. 11. april).

1- gr.
Hreppsnefnd Eyrarlirepps í Norður-ísafjarðarsýslu veitisl licimild til að
láta taka eignarnámi landspildu til afnota við starfrækslu bátabryggju í svonefndri Skeljavík innan við Hnifsdal.
Stærð landsins má vera allt að 25000 fermetrar.
2. gr.
Eignarnámið skal framkvæmt samkvæmt lögum nr. 61, 11. nóv. 1017.

Ed.

372. Breytingartillaga

við frv. til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungsrikisins
íslands, 18. maí 1920.
Flutningsm.: Jón Þorláksson, Pétur Magnússon.
Við 1. gr. Á eftir „eiga sæti“ i 1. niálsgr. komi: alll að 50.

Nd.

373. Nefndarálit

um frumvarp til laga um byggingu fyrir Háskóla íslands (þskj. 305).
Frá inenntainálanefnd.
Nefndin ræður liátlvirtri deild lil þess að samþykkja frumvarpið óbreytt
Alþingi, 11. april 1932.
Sveinbjörn Högnason.
Einar Arnórsson.
(luðbr. ísberg.
form.
frsm.
fundaskrifari.
Bernharð Stefánsson.
H. Stefánsson.
nieð fvrirvara.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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374. Nefndarálit

uni frv. til laga um breyt. á löguni nr. 42, 14. júní 1929, um rekstur verksmiðju
til bræðslu síldar.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin er sanunála uin að leggja til, að frv. verði saniþykkt, en þó tiefir
einn nefndarnianna (GÍ) óbundið atkvæði.
Alþingi, 11. april 1932.
Sveinn Olafsson,
Bergur Jónsson,
Jóliann I3. Jósefsson,
form.
frsm.
fundaskrifari.
Guðbr. ísberg,
Bjarni Ásgeirsson.
með fyrirvara.

Ed.

375. Tillaga

til þingsálvktunar um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga og koma fram
með tillögur um mál iðju og iðnaðar.
(Eftir fyrri umr. í Ed.).
Alþingi ályktar, að skipa skuli fimm manna milliþinganefnd til þess að
íliuga og bera fram tillögur um mál iðju og iðnaðar. Rikisstjórnin skipar nefndina þannig: Einn samkvæmt tillögum Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavik, annan
samkvæmt tillögum Sambands islenzkra samvinnufélaga, þriðja samkvæmt tillögum Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, fjórða samkvæmt tillögum Alþýðusambands Islands, liinn fimmta skipar rikisstjórnin, og er liann formaður
nefndarinnar.
Nefndinni er einkuin ætlað að inna af hendi:
a. Að endurskoða tollalöggjöfina að því er iðju og iðnað snertir.
b. Að athuga möguleika um aukna innleiida iðju, einkuin um það, að vinna úr
þeim efnum, sem til eru í landinu, og þeim vörum, sem landið sjálft framleiðir.
Kostnaður við nefndina greiðist úr rikissjóði.

Ed.

376. Breytingartillagá

við tillögu til þingsályktunar um skipun niilliþinganefndar til þess að itmga og
koma fram með tillögur um mál iðju og iðnaðar.
Flm.: Jakob Möller, Einar Arnason.
Síðasta málsgr. tillgr. orðist svo:
Nefndarnienn starfa kauplaust, en nauðsynlcgur kostnaður i samhandi
við nefndarstörfin greiðist úr ríkissjóði.
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377. Nefndarálit

uni frv. til laga uin heimild fyrir rikisstjórnina að ábyrgjast lán íil að koma upp
frystihúsum á kjötútflutningshöfnum.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin mælir einhuga með því, að háttvirt deild samþykki frumvarp
þetta.
Nefndinni er ljóst, að það er hið mesta nauðsynjamál að greiða götu kjötframleiðenda um að koma upp frystihúsum á þeim kjötútflutningshöfnum, sem
enn liafa ekki eignazt þau. Eins og nú horfir um sölu saltkjöts er nauðsynlegt,
að strax á þessu ári verði liafin sókn um mál þetta, og virðist nefndinni sú leið,
sem farin er í frumvarpi þessu, vera helzt til úrræða.
Smávægilegar orðabreytingar höfum vér gert við 2. gr. frumvarpsins.
Vér leggjum þvi til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
Við 2. gr.
a. Fyrir „stjórnarráðið“ í 4. málsgr. komi: atvinnumálaráðuneytið.
h. Fyrir „sýslnnefnda" í 5. málsgr. komi: sýslufélaga.
e. Fyrir „frystihúsinu og vélum þess“ í 5. málsgr. komi: frystihúsnm og véhun
þeirra.
Alþingi, 11. apríl 1932.
Bjarni Asgeirsson,
Steingr. Steinþórsson,
Pétur Ottesen.
form.
fundaskr. og frsm.
'
Magnús Guðmundsson.
Þorleifur Jónsson.

Nd.

378. Frumvarp

til laga um breyting á lögnm nr. 18, 1. okt. 1919, um greiðslu af ríkisfé til konungs og konungsættar.
Flntningsm.: Pétur Ottesen.
1- gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Til konungs og konungsættar skal greiða af ríkisfé 60000 kr. á ári í islenzkum peningum.
í-i*

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.

~
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Borðfé konungs og konungsættar befir nú uni alllangt skeið verið greitt
í dönskum peninguni, eða siðan gcngisinunur varð á íslenzkum og dönskuin
gjaldeyri, og Jia'kkar þetta uppbæðina í gildandi fjárlögum úr 60000 kr., eins og
greiðslan er ákveðin í lögum frá 1919, um 13200 kr., upp í 78200 kr.
Það virðist Iiafa verið miður ráðið að taka þann liátt upp að greiða konungi Islands borðfé liéðan í dönskiun krónuni. Auk þess sem slíkt má telja ofrausn, og þá ekki livað sízt á þeim tiiuuin, er öllu þarf að lialda sem mest til
sparnaðar, þá fer og i alla staði liezt á því, að þjóðhöfðingjanuni sé goldið í
þeirri mynteiningu, sein þegnar ríkisins eiga við að búa.

Ed.

379. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 372 íStjórnarskrál.
Frá Magnúsi Torfasyni.
Tillagan orðist svo: '
1. gr. 1. málsgr. orðist svo:
A Alþingi eiga sæti allt að ló þjóðkjörnir fulltrúar. Alþingi skal svo skipað, að utan Reykjavíkur bafi bver þingflokkur þingsæti í sainrænii við atkvæðatölu þá, sem greidd er franibjóðenduni flokksins sanitals við almennar
kosningar.

Ed.

380. Lög

um breyting á löguin nr. 19, 1. nóv. 1887, uin aðför.
(Afgreidd frá Ed. 12. april).
27. gr. laganna orðist svo:
Ekki má fjárnámi íaka rúm og sængurföt, sem nauðsynleg eru skuldunaut, konu hans og börnum, né beldur lín og íveruföt, er þau mega ekki án vera.
Nú á skuldunautur fyrir beimili að sjá, og á bann þá rétt á að undanþiggja fjárnámi nauðsynjar. er nema að virðingarverði allt að 500 kr., og auk
þess allt að 100 kr. fyrir livert barn, sem er á skylduframfæri hans.
Ef skuldunautur á ekki fyrir beimili að sjá, má liann undanþiggja fjárnámi 100 kr. að virðingarverði og fyrir börn eins og segir í 2. málsgr.
Skuldunautur ræður sjálfur, livað undanþegið skal vera fjárnámi. Ef
liann cr ckki sjálfur viðstaddur fjárnámið, skal fógeti fela öðrum að kveða
á um þetta, ef skuldunautur befir ekki falið það öðrum.

Þingskjal 380-383

765

Rétt þann, scni ræðir um i 2. og 3. málsgr.. á skuldunautur þó ckki, þegar
aðför cr gcrð fyrir sköttuni cða opinbcrum gjöldum. Ekki má heldur undanskilja fjárnámi þá hluti, sem veðsettir cru fyrir þcirri skuld, scm fjárnámi cr
heimt.

Ed.

381. Nefndarálit

mn frv. til laga um breyting á 11. gr. hafnarlaga fyrir Vcstmannacyjar, nr. 60,
frá 10. nóv. 1913.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin lcggur til, að frumvarpið vcrði samþykkt óbrcvtt.
'

Alþingi, 12. apríl 1931.
Ingvar Pálmason,
form.

Nd.

Jakob Möller,
fundaskr. og frsm.

Einar Arnason.

382. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á hafnarlögum fyrir Rcykjavikurkaupstað, nr. 19.
11. júlí 1911 (þskj. 165).
'
Frá allshcrjarncfnd.
Xefndin ræður háttv. dcild til að samþykkja frumvarpið mcð brcytingartillögmmi á þskj. 241, við 1. gr. þess.
Alþingi, 12. apríl 1932.
Rcrgur Jónsson.
Einar Arnórsson.
Sveinbjörn Högnason,
form.
frsm.
fundaskrifari.
Þorleifur Jónsson.
Jón Ólafsson.

Ed.

383. l’rumvarp

til laga mn afnám laga nr. 33. 20. októbcr 1905, um stofnun gcðvcikrahælis.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.
Lög nr. 33. 20. októbcr 1905. um slofnun gcðvcikrahadis, cru úr gildi
numin.
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2. gr.
Lög þessi ganga þegar í gildi.
3. gr.
Þangað til sett verða sérstök geðveikralög skal daggjald á livorri deild
Kleppsspítala seni er fyrir hvern þann sjúkling, scm þar er á sveitarframfæri,
ekki fara fram úr kr. 1.50 á meðan læknar spítalans telja honum vistina þar
nauðsynlega.

Nd,

384. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 60, 14. júní 1929, um varnir gegn
herklaveiki.
Frá Þorleifi Jónssyni og Lárusi Helgasyni.
Við 1. gr. Aftan við greinina bætist:
Fari gjald þetta fram úr % kostnaðar við berklavarnir vegna sjúklinga
þeirra, er dvöl áttu i béraðinu, skal endurgreiða úr ríkissjóði það, sem umfram
verður.

Ed.

385. Breytingartillaga

við breytingartillögur á þingskjali 359 [BarnaverndJ.
Frá Jóni Baldvinssyni.
Við brtt. 1. 1 stað »Utan Reykjavíkur eru« komi: Utan kaupstaða er.

Ed.

386. Prumvarp

til laga um barnavernd.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
I. KAFLI.
1. gr.
Barnaverndarnefnd skal vera í öllum kaupstöðum og kauptímum, þar
sem ibúar eru 300 eða fleiri. 1 öðrum hreppum skulu skólanefndir vinna störf
barnaverndarnefnda og bafa sama rétt sem þær.
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2. gr.
Barnaverndarnefnd skipa 5 menn. Utan Revkjavikur eru barnhskólastjóri
og prestur sjálfkjörnir í hana, séu þeir heimilisfastir á staðnum. Að öðru leyti
skulu nefndarmenn kosnir hlutfallskosningu af hæjarstjórn eða hreppsnefnd, og
séu að jafnaði 2 þeirra konur. Einnig skulu kosnir 2 varamenn. Héraðslækni er
skylt að veita nefndinni aðstoð, er hún óskar og þvi verður við komið.
3. gr.
í Reykjavik skipa þó nefndina 7 menn, sem bæjarstjórn kýs með hlutfallskosningum, og skulu að jafnaði 3 þeirra vera konur. Ennfremur skulu kosnir
3 varamenn.
'
4. gr.
Kjósa skal í barnaverndarnefndir hin sömu ár sem i skólanefndir og til
3 ára í senn; fyrsta kósning gildir út kjörtimahil skólanefndar, það er yfir stendur.
5. gr.
Það er almenn borgaraleg skylda að taka kosningu í barnaverndarnefnd.
Þó geta þeir skorazt undan, sem áður hafa átt sæti í henni, aðrir en sjálfkjörnir menn.
Bæjarstjórn eða sveitarstjórn sér nefndinni fyrir fundarstað, sé þess óskað, og greiðir eftir reikningi útlagðan kostnað. í Revkjavík ber nefndinni þóknun fyrir starfa sinn, eftir því sem bæjarstjórn ákveður.
6. gr.
Nefndin kýs sér sjálf formann, varaformann og ritara, er heldur nákvæma fundahók um öll störf nefndarinnar og sendir harnaverndarráði ársskýrslu um þau fyrir miðjan fehrúar hvert ár Xshr. 23. gr.).
Varamenn taka sæti í nefndinni, þegar einhverjir aðalmenn geta ekki
mætt á fundum hennar.

1.

2.

3.

4.

7. gr.
Hlutverk nefndarinnar er sem hér segir:
Hún hefir eftirlit með uppeldi barna innan 16 ára aldurs, sem gefið er með
eða komið fyrir á heimili vandalausra, eða njóta ekki umsjár annars foreldris sins eða beggja. Þó fellur það eftirlit niður, þar sem nefndinni er
kunnugt, að vel fer um börnin. Til eftirlits með uppeldi telst það, að vakað
sé vfir sérstökum hæfileikum barna, að þeir fái notið sín við þann undirbúning, sem þau fá undir lifið.
Hún hefir og eftirlit með barnahælum og dagheimilum, sem kunna að vera
í umdæmi hennar, eða bæjarfélag hennar eða hreppsfélag ráðstafar einkum börnum hjá.
Hún rannsakar kærur og kvartanir, sem henni berast um varhugaverða meðferð á börnum, hvar sem er í unidæmi hennar. Einnig getur hún sjálf átt
frumkvæði að slíkri rannsókn.
Hún útvegar í samráði við foreldra, aðra forráðamenn eða sveitarstjórn
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5.

6.
7.
8.
9.

10.
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börnum þeim. sem þurfa þykir. góðan samastað. uin lengri eða skemmri
tiina. eflir ástæðum.
Hún stnðlar að aukinni fræðslu uin ineðferð og uppeldi barna, t. d. ineð þvi
að sjá um, að flutt séu erindi um slík efni og veitlar leiðbeiningar þeini. er
þeirra óska eða þarfnast þeirra.
Hún veitir þeim, er þess óska. leiðbeiningar eða aðra slika aðstoð við uppeldi barna þeirra.
Hún gelur sctt barni sérstakan eftirlitsmann, ef þörf krefur.
Hún litur eftir þvi, að börnum sé .ekki ofþjakað með þungri vinnu né löngum vinnutíma.
Hún liefir vald til þess. er lnin óskar. að rannsaka og kveða upp rökstudda
úrskurði um mál barna innan 16 ára aldurs, þau er annars bera undir lögregluvaldið. En skylt er lögregluvaldinu að veita benni alla þá aðstoð, er
hún beiðist.
Þar, sem kvikmyndahús starfa. er nefndinni skylt að afla sér áreiðanlegrar
vitneskju um hverja mvnd, áður en hún er sýnd börnum; og er eigendum
kvikmyndahúss skylt að sýna nefndinni hana á undan almenningi, ef hún
óskar þess. Telji meiri bluti nefndar mynd skaðlega eða óholla sálarlifi
barna, getur hún bannað, að hún verði sýnd börnum.

8. gr.
Þegar nefndin æskir þess, ber hlutaðeigandi valdsmanni að láta fara fram
réttarrannsókn á slæmri meðferð á barni; yfirbevrir hann þá þau vitni, sem
hún og forráðamenn barnsins tilnefna. Sú rannsókn fer fram fyrir lokuðum
dyruin, enda bvilir jafnan á nefndarmönnum full þagnarskylda gagnvart almenningi.
9. gr.
Xefndinni er heimilt að ráðstafa barni utan lieimilis þess:
1. Þegar barnið hefir brotið hin almennu hegningarlög.
2. Þegar það er svo ódælt, að bersýnilegt þykir, að foreldrar þess eða húsbændur ráði ekki við það.
3. Þegar drykkjuskapur, illindi eða annað siðleysi befir spillt heiinilinu svo,
að velferð barnsins er hætta búin.
4. Þegar barninu er misboðið með líkamlegu ofbeldi, illu atlæti, of mikilli
vinnu, slæmum aðbúnaði, eða heimilisástæðurnar eru þannig, að leitt geti
til heilsutjóns fyrir það, svo og ef þvi er ekki séð fyrir lögskipuðu námi.
ö. Þegar barnið er ekki heilt á sál eða líkama, og beimili þess getur ekki veitt
því þá hjúkrun og uppeldi, sem það þarfnast.
10- gr.
Ráðstafanir þær, sem getur í 9. gr., má þó eigi gera gegn vilja foreldranna, nema 2 af hverjum 3, 4 af hverjum 5, eða 5 af 7 nefndarmönnum séu
sannnála um þær, enda hafi nefndin áður gert foreldrunum viðvart.
Ráðstafanir nefndarinnar koma til framkvæmda þegar í stað, og er foreldrum barnsins eða forráðamönnum óheimilt að flytja það aftur til sin, fyrr
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en nefndin leyfir. En málinu mega þeir skjóta til fulinaðarúrskurðar barnaverndarráðs (sbr. 23. gr.).
11- gr.
Þegar 3 af 5 eða 4 af 7 nefndarmönnum telja rétt að taka barn af heimili
þess gegn vilja foreldra eða forráðamanna, geta þeir borið málið undir barnaverndarráð, og skal hlíta úrskurði þess (sbr. 23. gr.).
12. gr.
Þegar nefndinni er kunnugt um, að heimilismaður, þar sem börn eru,
spillir heimilinu með ofdrvkkju eða öðru ósæmilegu athæfi, er henni skvlt að
vanda alvarlega um við manninn, en beri ítrekaðar umvandanir engan árangur,
ber nefndinni að fela viðkomandi valdsmanni að rannsaka framferði mannsins
á heimilinu og bver áhrif það hafi á bagi barnanna. Verði það ljóst, að þeim sé
háski búinn af framferði mannsins, en þeim gæti annars liðið vel á heimilinu,
er valdsmanni skvlt, i samráði við barnaverndarnefnd, að gera ráðstöfun til þess
að tryggja hag barnanna, og er þá heimilt að víkja manninum burt af heimilinu
um stundarsakir, eða um lengri tíma, bæti hann ekki ráð sitt.
13. gr.
Komist nefndin að raun um, að húsráðendur, sem hafa tökubarn, vanræki uppeldi þess, eða fari illa með það, þá er henni ekki aðeins heimilt að taka
barnið frá þeim, beldur einnig — þegar miklar sakir eru - að banna þeim að
taka vandalaus börn framvegis.
•
Þessi ákvæði ná og til barnahæla og annara stofnana, er taka börn til
fósturs. En heimilt er bæði þeim og fvrrgreindum búsráðendum að skjóta til
barnaverndarráðs úrskurði, er sviptir þau rétti til að taka önnur vandalaus börn
(sbr. 23. gr.).
14. gr.
Börnum þeim, sem getur í 9. gr. 1., 2. og 5. staflið, ber nefndinni, ef unnt
er, að koma fyrir um stundarsakir á barnahæli eða öðrum þeim stað, þar sem
völ er á sérfræðiathugun á sálarlífi þeirra. Sé um fávita að ræða eða vanþroska
börn að vitsmunum, ber nefndinni að hlutast til um, að þau komist til langdvalar á liæli, er lientar slíkum börnum, jafnskjótt sem það verður reist.
15. gr.
Foreldrar eða framfærslumenn eru skyldir að gefa með börnum sínum
þangað, sem nefndin ráðstafar þeiin. Verði misbrestur á því, greiðist meðlagið
úr sveitarsjóði og telst sveitarstyrkur til foreldranna eða framfærslumanna.
Ráðstafanir nefndarinnar breyta engu um framfærsluskyldur þeirra.
16. gr.
Sérhverjum þeim, sem kunnugt er um börn eða heimili, sem getið er um
í 9. gr. þessara laga, er skylt að tilkynna það nefndinni tafarlaust. Sé þagað um
glæpsamlegt athæfi gagnvart barni, getur það varðað fangelsi.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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17. gr.
Nefndarmenn eða umboðsmenn þeirra hafa jafnan rétt á að koma á þau
heimili eða hæli, þar sem börn eru, sem þeir eiga að bafa eftirlit með, og má
ekki hindra það.
18. gr.
Nefndirnar styðja hver aðra eftir því sem kostur er á. Sérstaklega benda
nefndir í sveitum kaupstaðanefndum á góð sveitaheimili, sem fáanleg væru til
að taka börn úr kaupstöðum.
19. gr.
Brot gegn 10., 13., 16. og 17. gr. laga þessara varða 50—500 kr. sektum,
ef ekki íiggur við þyngri refsing samkvæmt öðrum lögum, og skal með þau
farið sem almenn lögreglumál.
II. KAFLI.
20. gr.
Barnaverndarráð íslands skipa 5 menn. Prestafélag og Kennarafélag íslands kýs hvort um sig 1 mann í það og 1 varamann, en kennslumálaráðlierra
skipar 3, og sé einn þeirra lögfræðingur og annar a. m. k. hinna tveggja kona.
21. gr.
Kjörtímabilið er 4 ár. Skipanir kennslumálaráðherra gilda um sama tima.
Barnaverndarráðsmenn skulu eiga heima í Reykjavik eða nágrenni liennar.
22. gr.
Heimilt er barnaverndarráði að kjósa sér fulltrúa í fjarlægum héruðum
eða kaupstöðum, ef kennslumálaráðberra samþykkir.
23. gr.
Hlutverk barnaverndarráðs eru þessi:
1. Að hafa yfirumsjón með barnaverndarstarfi allra nefnda landsins, veita
þeim leiðbeiningar, er þess óska, og vanda um við þær, er vanrækslu sýna.
2. Að taka á móti ársskýrslum allra nefndanna og gefa út stuttan útdrátt úr
þeim annaðhvert ár.
3. Að hafa eftirlit með ölluin barnahælum landsins og láta einlivern barnaverndarráðsmann eða fulltrúa heimsækja þau, ekki sjaldnar en tvisvar á
ári, til að kynna sér lieimilishælti og meðferð barnanna.
4. Að leggja úrskurð á þau mál, sem undir hana eru borin (sbr. 6., 10. og
11- gr.).
24. gr.
Barnahæh geta því aðeins notið stvrks af ríkisfé, að þau fái meðmæli
barnaverndarráðs.
25. gr.
Ríkisstjórnin sér barnaverndarráði fvrir stað til fundahalda og greiðir því
til eftirlitsferða og skrifstofukostnað eftir reikningi.
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26. gr.
Jafnskjótt sem lög þessi öðlast gildi, falla úr gildi þau ákvæði i eftirfarandi lagagreinum, sem fara í bága við þau: Lög nr. 39 frá 16. nóv. 1907, 5. gr.,
lög nr. 46 frá 27. júní 1921, 33. og 34. gr., lög nr. 43 frá 31. mai 1927, 36.—38.
gr., sömuleiðis öll önnur ákvæði í eldri lögum, sem fara kunna í bága við lög
þessi.

Ed.

387. Breytingartillögur

við frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins
Island, 18. maí 1920.
Frá Jóni Baldvinssyni.
1. Við 1. gr.
a. Fyrstu efnismálsgr. skal orða svo:
Landið skal vera eitt kjördæmi. Á Alþingi eiga sæti 42 þjóðkjörnir
alþingismenn, kosnir hlutbundnum kosningum. Skal Alþingi svo skipað, að
hver þingflokkur hafi þingsæti í samræmi við atkvæðatölu þá, sem greidd
er frambjóðendum flokksins samtals við almennar kosningar.
Til vara:
'
Fyrstu efnismálsgr. 1. greinar skal orða svo:
Á Alþingi eiga sæti þjóðkjörnir alþingismenn, kosnir hlutbundnum
kosningum í þessum sex kjördæmum:
1. Reykjavik.
2. Suðvesturlandskjördæmi:
a. Gullbringu- og Kjósarsýsla,
b. Hafnarfjörður,
c. Borgarfjarðarsýsla,
d. Mýrasýsla,
e. Snæfellsnessýsla,
f. Dalasýsla.
3. Vesturlandskjördæmi:
a. Barðastrandarsýsla,
b. Isafjarðarsýslur,
c. Isafjarðarkaupstaður,
d. Strandasýsla.
4. Norðurlandskj ördæmi:
a. Vestur-Húnavatnssýsla,
b. Austur-Húnavatnssýsla,
c. Skagafjarðarsýsla,
d. Eyjafjarðarsýsla (og Siglufjörður),
e. Akureyri,
f. Suður-Þingeyjarsýsla.
5. Austurlandskjördæmi:
a. Norður-Þingeyjarsýsla,
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b. Norður-Múlasýsla,
c. Seyðisfjarðarkaupstaður,
d. Suður-Múlasýsla (og Neskaupstaður),
e. Austur-Skaftafellssýsla.
6. Suðurlandskjördæmi:
a. Vestur-Skaftafellssýsla,
b. Vestmannaeyjar,
c. Rangárvallasýsla,
d. Árnessýsla.
Alþingi skal svo skipað, að hvcr þingflokkur bafi þingsæti í samræmi
við atkvæðatölu þá, sem greidd er frambjóðendum flokksins samtals við
abnennar kosningar.
b. Aftan við 1. gr. bætist:
Tölu alþingismanna má breyta með lögum.
2. 1. málsgr. 4. gr. skal orða svo:
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis bafa allir, karlar og konur,
sem eru 21 árs að aldri þegar kosning fer fram og bafa ríkisborgararétt bér
á landi. Þó getur enginn átt kosningarrétt, nema bann bafi óflekkað mannorð og sé fjár síns ráðandi.

Greinargerð.
í greinargerð stjórnarskrárfrv. á þskj. 37 er þess getið, að einn flm.
(JBald) áskilji sér rétt til þess að koma fram með eða fylgja brtt. við 2. og 4.
gr. frv. Brtt. bér að framan undir tölulið 2, við 4. gr., er um það að fella niður
ákvæðið um finnn ára beimilisfestu í landinu sem skilyrði fyrir kosningarrétti.
Auk þess eru breytingartillögur við 1. gr. frv., um kjördæmaskiptinguna, sem flutningsm., að gefnu tilefni, þykir rétt að láta koma til atkvæðagreiðslu nú.
í áðurnefndri greinargerð stjórnarskrárfrv. er þess getið, að undirritaður
muni skila sérstöku áliti í milliþinganefndinni í kjördæmaskipunarmálinu, og
fylgir það álit prentað sem fvlgiskjal með tillögum þessum.
Alþingi, 12. apríl 1932.
Jón Baldvinsson.
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Fylgiskjal.

Áiit
fulltrúa Alþýðuflokksins í milliþinganefnd, er skipuð var til þess að endurskoða
löggjöfina um skipun Alþingis og kjördæmaskipunina og starfaði
frá 26. ágúst 1931 til 13. febrúar 1932.

Inngangur.
Allt frá þvi, að Alþýðuflokkurinn var stofnaður, hefir það verið áhugamál flokksins að fá viðunandi brevtingu á kjördæmaskipun landsins.
Eftir þeim lögum, er nú gilda uni tilhögun kosninga til Alþingis, getur
ráðið tilviljunin ein uni það, hvort Alþingi er skipað i samræmi við vilja meiri
hluta kjósenda eða ekki.
Hefir þetta einnig verið öðrum ljóst, því á Alþingi 1905 og 1907 gerði
þáverandi ráðherra, Hannes Hafstein, tillögur um gagngerða hrevtingu á kjördæmaskipuninni og færði í greinargerð frumvarpsins og í umræðunum á AIþingi ýtarleg rök fyrir málinu. Veittu ýmsir merkir þingmenn þessu stuðning,
en þó strandaði málið þá, og hefir eigi verið tekið upp í lieild sinni síðan, öðruvísi en i þingsályktunarformi,1) fyrr en með stjórnarskrárfrumvarpi Héðins
Valdimarssonar 1927.
Þegar Hannes Hafstein flutti frumvörp sín á þingunum 1905 og 1907,
þurfti enga breytingu á stjórnarskránni, þótt kosningatilhöguninni til Alþingis
væri hreytt. Það var liægt eftir þágildandi stjórnarskrá að gera hreytingu á kjördæmaskipuninni með einföldum lögum.
Hefir og aldrei verið gerð jákvæð breyting á stjórnarskránni til að hindra
slíka löggjöf, en með afnámi konungkjörinna þingmanna og kosningu landskjörinna alþingismanna í þeirra stað, er gert var með stjórnarskrárbreytingu
1915, koma í stjórnarskránni ákvæði, þar sem talað er um þingmenn kosna
hluthundnum kosningum í sérstökum kjördæmum, og þingmenn kosua ólilutbundnum kosningum.
1) A Alþingi 1917 flutti .lör. Brynjólfs son. þáv. ]>m. lteykv., að tilhlutun Alþýðuflokksins tillögu til þál. um nýja kjördamiaskipun, þar scin skorað er á iandsstjórnina að lcggja fyrir Alþingi
frv. til iaga um „rcttláta kjördæmaskipun, scm byggð sá á þeiin grundvclli, að kjósendatala hvcrs
kjördæmis vcrði scm jöfnust". Alþt. 1917, A. þskj. 174. — Tillagan var fciid i ncðri deild með 17
atkv. gegn 2.
.
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Er litið svo á, að frá þeini tima hindri orðalag stjórnarskrárinnar gagngerða breytingu á kjördæmaskipun landsins, þótt eigi hafi sá verið tilgangnrinn
með nmræddri stjórnarskrárbreytingu.
Eftir 1915 verða eigi lögleiddar breytingar á kjördæmaskipuniuni í þá
átt, er frumvarp Hannesar Hafsteins gerði ráð fyrir, að skipta landinu í stór
kjördæmi og koma á hlutfallskosningum, eins og þá sumpart var komið á og
sumpart að komast í framkvæmd hjá ýmsum þjóðum, nema með nokkurri
hreytingu á orðalagi stjórnarskrárinnar. ()g það var slík nauðsynleg breyting,
er var til umræðu á Alþingi 1930 og var notuð sem átylla til þingrofsins 14. april
1931.
Stjórnarskrármálið á þingi 1923—1927.

A árunuin 1923—1927 komu fram á Alþingi allmörg frumvörp til breytinga á stjórnarskránni. Er hér stuttlega drepið á breytingar þessar eins og flutningsmenn lýstu þeim i aðalatriðum.
Frumvarp Magnúsar Guðmundssonar 1923. (Alþt. C. 1923, bls. 312).
í frumræðu sinni segist þingmaðurinn frá byrjun liafa verið á móti
fjölgun ráðherra og árlegum þingum, en þessar eru aðalbreytingar frumv.
Þorl. Jónsson (f. h. Framsóknarfl.) lýsir fylgi við fækkun þinga þannig:
„. . . . höfum við 4 nefndarmenn getað fylgzt að i því að fækka þingum
þannig, að þing verði lögbundið aðeins annaðhvert ár“. (Alþt. 1923, C. bls. 331).
Frumv. Jóns Magnússonar 1924: „Fækkun þinga og ráðlierra er aðalatriðið, og að því er snertir sparnað, er þingafækkun aðalatriðið“. (Alþt. 1924,
C. bls. 246).
Jónas Jónsson (Framsóknarfl.): „Hvað þingflokkana snertir, þá veit ég
ekki betur en að það hafi verið ég, sem fyrstur kom frain með þá hugmynd á
seinni árum að liafa þing annaðhvert ár. Að minnsta kosti kom það fyrst fram
í því blaði, sem ég hefi skrifað mikið í, nefnilega Tímanum“. (Alþt. 1924, C.
bls. 257).
.
Það er fyrst á Alþingi 1927, að breytingartillögur við stjórnarskrána
snerta kjördæmaskipunina. Á því þingi flytur stjórnin (íhaldsfl.) frv. um breytingar á stjórnarskránni, og eru þar flest sömu aðalatriðin og í stjórnarskrárbreytingunni 1923 og 1924: fækkun þinga.
Auk þessa er í frv. stjórnarinnar farið fram á að lengja kjörtímabil þingmanna í 6 ár úr 4 og láta kosningu á sex landskjörnum alþingismönnum fara
fram sanitímis kjördæmakosningum, í stað þess að kjósa 3 landskjörna þingmenn á fjögurra ára fresti, eins og nú er gert.
Þetta frv., nokkuð breytt, var samþykkt á Alþingi 1927, en fellt á næsta
þingi, að undangengnum kosningum.
Á Alþingi 1927 var af hálfu Alþýðuflokksins (HV) flutt frv. til breytingar á stjórnarskránni, og þar á meðal átti að hreyta kjördæmaskipuninni.
í frv. HV (Alþt. 1927, A. þskj. 26) er lagt til að orða þannig 26. gr. stjórnarskrárinnar:
„Á Alþingi eiga sæti 25 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir hlutbundnum kosn-
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ingum um land allt, og sitja allir i einni málstofu. Tölu þeirra má breyta með
lögum. Þingmenn skulu kosnir til 4 ára í senn“.
Hér kemur fram í fyrsta sinn tillaga, sem veitir öllum landsmönuum
jafnan rétt til áhrifa á skipun Alþingis. En eins og flestum tillögum til umbóta
á ranglátu fyrirkomulagi, þá var þessari breytingu tekið illa af ílialdssöinum
þingmönnum, og frv. komst nauðulega til nefndar og var svæft þar.
Hér liafa verið raktar í stuttum dráttum breytingar þær á stjórnarskránni,
sem uppi bafa verið á Alþingi á árunum 1923—1928. Verður varla sagt, að full
alvara hafi verið á bak við þessar tillögur hjá ihalds- og framsóknarflokknum,
og vægast talað ekki allar af lieilum hug gerðar, úr því ekki einu sinni þau atriðin koinust fram, sem báðir þóttust sammála iun. En því er þessara stjórnarskrárbreytinga getið liér, að í lok Jiessa timabils kemur fram i frv. HV 1927
heilsteypt tillaga í kjördæmaskipunarmálinu, sem jafnframt lýsir aðalstefnu
Alþýðuflokksins í því máli, og er aðdragandi að baráttu þeirri um breytingu á
kjördæmaskipun landsins, er nú stendur yfir, og jafnframt er málið rakið af
því, að fyrsti þátturinn í brevttri kjördæmaskipun hlýtur að verða breyting á
stjórnarskránni.
Loks sýnir jietta stutta yfirlit skýra mynd af því, bvaða breytingar það
eru á stjórnarskránni, sem ríkastar eru í Imga forkólfa flokkanna, íhalds og
frainsóknar. Það eru ekki breytingar til að auka rétt kjósendanna í landinu til
áhrifa á úrslit þjóðmálanna, heldur þvert á móti hevja þeir kapphlaup iun það,
hvor þeirra geti flutt rammari íhaldstillögur og fjarlægt og minnkað áhrif þjóðarinnar á þingið, og metast svo um ]iað. bvor þeirra hafi fyrr fundið upp skaðvænlegustu tillögurnar.

Kjördæmaskipunarmálið og stjórnarskrárbreytingar á Alþingi 1930—1931.

Þrír alþingismenn (HV, HG og SÁÓ) báru fram í sameinuðu Alþingi
1930 svo hljóðandi þingsályktunartiUögu:
„Alþingi felur ríkisstjórninni að undirbúa fyrir næsta þing breytingar á
kjördæmaskipuninni, er tryggi kjósendum jafnan rétt til ábrifa á skipun Alþingis livar sem þeir búa á landinu".
Aðalflutningsmaður þáltill. (HV) sagði, að í orði rikti á íslandi „þingræði og lýðstjórnarfyrirkomulag“, en grundvöilurinn undir því væri „almennur og jafn kosningaréttur“. Lýsti ræðum. síðan með tölum ranglæti því, er væri
á kosningatilhöguninni, þar sem m. a. „11 þingmenn í 12 fámennustu kjördæmunum liafa á bak við sig tæp 10 þús. kjósendur í þeim kjördæmum, eða minni
kjósendastyrk en Reykjavik ein, en liún hefir aðeins 1 þingmenn". Að lokum lýsti
flm. aðferðum til að bæta úr ágöllum rikjandi fyrirkomulags:
„Ég skal nefna þær þrjár aðferðir, sem helzt koma til álita. Fyrst er það,
sem við Alþýðuflokksmenn teljum réttast; það eru hlutfallskosningar um allt
land, þá liafa atkvæði allra landsmanna jafnan rétt.
Önnur till. er það, að skipta landinu i fjórðungskjördæmi og að Reykja-
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vík ein verði sérstakt kjördæmi. En báðar þessar breyt. nnindn heinita breyt. á
stjskr., því að lilutfallskosningar eru eftir henni ekki löglevfðar nema í Rvík.
Þriðji niöguleikinn er að skipta landinu í einmenningskjördæmi og hafa
nokkra þm. að auki til uppbótar þeim stjórnmálaflokkum, sem fá ekki nógu
marga fulltrúa eftir atkvæðafjölda við kosningar“. (Alþt. 1930, D. bls. 299—301).
Hér er gerð skýr grein fyrir kröfum Alþýðuflokksins í kjördæmaskipunarmálinu og stefnu flokksins fyrr og síðar.
Málinu var stirðlega tekið af Jóni Þorlákssyni, er talaði af hálfu Sjálfstæðisflokksins, og Jónasi Jónssyni dómsmálaráðherra, er talaði úr hópi framsóknarmanna. Tillagan varð ekki útrædd.
Fvrir Alþingi 1931 lagði stjórnin fram frv. til breytinga á stjórnarskránni,
er fól í sér það tvennt að fækka þingmönnum með algerðu afnámi landskjörsins og rýmka nokkuð kosningarétt til Alþingis (færa aldurstakmarkið niður í
21 ár).
Með atkvæðum þingmanna Alþýðuflokksins og Sjálfstæðisflokksins var
í efri deild samþykkt við 2. umræðu sú viðbót við frumvarp stjórnarinnar að
heimila með lögum hlutfallskosningar, auk þess sem veittur var kosningaréttur
þeim, er sveitarstvrk þiggja.
Samþykkt þessara sjálfsögðu og meinlausu breytinga á frumvarpi
stjórnarinnar var af henni notuð sem átylla til þingrofsins 14. apríl 1931, og féll
þá niður þetta og mörg önnur mál, er lágu fyrir Alþingi 1931 (vetrarþinginu).
Kosningar þær, er fram fóru i júni 1931, sýndu betur en nokkuð annað,
að kröfur Alþýðuflokksins um breytta kjördæmaskipun voru á fullum rökum reistar, þar sem freklega þriðjungur kjósendanna (36'í) gat komið að 21
alþingismanni af 36, og liafði þá Framsóknarflokkurinn 23 þingnienn alls af 42.
Kjördæmamálið var af þeim flokki gcrt að aðalmáli kosninganna, og þó
þeir ynnu „glæsilegan sigur“, þá virðist svo, sem þeim bafi þótt urnbóta þörf á
kosningafyrirkomulaginu. Því eftir öll stóru orðin í kosningabaráttunni var það
þó eitt fyrsta verk stjórnarinnar á smnarþinginu að bera fram þingsályktunartillögu um kosningu niilliþinganefndar „til þess að endurskoða löggjöfina um
skipun Alþingis og kjördæmaskipunina og bera fram tillögur um það“.
Ýmsir munu i upphafi hafa verið vantrúaðir á árangur af þessari tillögu,
en ef það er tekið eins og það er talað, þá mátti segja, að framförin væri mikil
hjá stjórninni, að koma með slíka tillögu, eftir að bún var nýbúin að rjúfa
þingið út af meinlausri breytingu, sem þó fór ekki lengra en það, að liægt var
aðeins að tala um breytingar á kjördæmaskipuninni án þess að lirevfa þyrfti
hina þungfæru stjórnarskrá.
Orðalagi tillögunnar og tilnefning nef ndarmanna var svo nokkuð breytt
i þinginu og tillagan samþykkt með atkvæðum framsóknarnianna og sjálfstæðismanna.
Af hálfu Alþýðuflokksins var því baldið fram, að rétt væri að leggja á
þinginu grundvöll undir starf nefndarinnar, en tillaga um það var felld í efri deild.
Þingsályktunartillagan um nefndarskipunina bljóðaði svo, er hún var
endanlega samþvkkt á þinginu:
„Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að skipa 5 manna milliþinganefnd
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til þess að endurskoða löggjöfina um skipun Alþingis og kjördæmaskipunina
og bera fram tillögur þar um. í nefndina skal 1 niaður skipaður samkv. tilnefningu Alþýðuflokksins, 2 sanikv. tilnefningu Sjálfst;eðisflokksins og 2 sainkv. tilnefningu Framsóknarflokksins.
Ríkisstjórnin skipar forinann úr liópi nefndarmanna.
Kostnaður við nefndarstörfin greiðist úr ríkissjóði“.
Störf milliþinganefndar í kjördæmaskipunarmálinu.

I nefndina voru skipaðir samkvæmt tilnefningu flokkanna:
Bergur Jónsson alþm., Jón Baldvinsson alþm., Jón Þorláksson alþin.,
Pétur Magnússon alþm. og Tryggvi Þórhallsson forsætisráðli.
Formaður nefndarinnar var skipaður Bergur .Tónsson, en skrifari var kosinn Pétur Magnússon. f fjarveru formanns frá 11. des. 1931 til 16. jan. 1932 tók
Jörundur Brynjólfsson sæti í nefndinni í hans stað og stýrði fundum.
Nefndin kom sarnan á fyrsta fund sinn 26. ágúst 1931. Á þeim fundi har
Jón Baldvinsson fram svofellda tillögu:
„Nefndin ályktar að leggja það til grundvallar starfi sínu, að þingmannatala hinna ýmsu flokka á Alþingi verði jafnan i sem fyllstu samræmi við kjósendafjölda þeirra“.
Eigi var óskað atkvæðagreiðslu um tillöguna á þessum fundi. Næst kom
nefndin saman 9. nóvemher sama ár. Lágu þá fyrir nefndinni allmikil gögn
um skipun þinga í ýmsum löndum Norður- og Vesturálfu, og kynntu nefndarmenn sér gögn þessi eftir föngum og skýrðu á vixl á næstu nefndarfundum frá
kosningatilhögun og skipun þinga i ýmsum löndum.
Við umræður þessar kom í ljós, að ekkert þeirra ríkja, sem kallað er að
liafi lýðstjórnarfyrirkomulag og almennur kosningaréttur er viðurkenndur í,
liefir jafnófullkomna kosningatilhögun og vér fslendingar húum við, og var á
þetta bent í nefndinni af liálfu fulltrúa Alþýðuflokksins og fulltrúa Sjálfstæðisflokksins.
Hinsvegar vitnuðu fulltrúar Framsóknarflokksins tíðast til Bretlands, þar
sem meirihlutakosning er í einstökum kjördæmum eins og hér. En við það er
fyrst að atliuga, að kjördæmaskipunin í Bretlandi fullnægir ekki þeim kröfum,
sem lýðstjórnarfyrirkomulagið gerir um kosningatilhögun, og í öðru lagi er
reynt í Bretlandi að draga úr þeim ágalla með því að liafa kjósendatöluna í hinum einstöku kjördæmum sem jafnasta. Gallar hrezka kosningafyrirkomulagsins hafa heldur aldrei komið í ljós á sama liátt og hjá okkur, að frekur þriðjungur kjósendanna liafi ráðið kosningu meiri hluta þingmanna; en gallar þess
koma eigi að siður fram á þann liátt í síðustu kosningum, að andstöðuflokkar
þjóðstjórnarinnar fengu aðeins fá þingsæti, miklu færri en þeim har eftir atkvæðafjölda við kosningarnar. Er og uppi sterk hreyfing í Bretlandi, sem gengur
í þá átt, að koma fram víðtækum hreytingum á kjördæmaskipun þar í landi.
A 8. fundi nefndarinnar, þ. 23. nóv. 1931, kom fram mikilvæg viðurkenning af hálfu framsóknarmanna. í fundargerðinni segir svo: „Tryggvi Þórliallsson gerði grein fyrir afstöðu sinni til kjördæmaskipiinarmálsins. Taldi liann,
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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að kjördæmaskipun ætti fyrst og freinst að miðast við fólksfjölda, en ýms fleiri
atriði, er Iiann drap á, ættu þó að konia til greina'*.
P2n tillögur þær, er síðan liafa fram komið af liálfu Framsóknarflokksins, liafa þó ekki verið i samræmi við þessa yfirlýsingu.
Á 10. fundi nefndarinnar lét fulltrúi Alþýðuflokksins í ljós þá skoðun
sína, að heppilegasl væri, að landið yrði eitt kjördæmi og þingmenn kosnir allir
í einu með hlutfallskosningu.
A 11. fundi lagði Jón Þorláksson af hálfu Sjálfstæðisflokksins fram skriflegar tillögur um tilhögun kosninga í eininenningskjördæniuni með uppbótarsætum. TiIIögum þessum var svo úthýtt fullgerðum á 10. fundi nefndarinnar,
11. desember 1931, og eru þær svo liljóðandi:
„I.
Að nefndin flytji frv. til stjórnarskipunarlaga um breytingar á stjórnarskránni, samliljóða frv. sjálfstæðismanna frá sumarþinginu 1931, sjá Alþt. 1931,
sumarþing, A. 39, eða að minnsta kosti frv., sem i öllum verulegum atriðum er
í fullu samræmi við frv. á þessu þingskjali.
Stjórnarskrárfrumvarp þetta verði lagt fyrir Alþingi, er saman kemur i
febr. 1932, og fái endanlega afgreiðslu á aukaþingi eða reglulegu Alþingi 1933,
að afstöðnum nýjum almennum kosninguin sumarið 1932.
II.
Að nefndin undirbúi og flytji frv. til laga um kosningar til Alþingis, sem
verði lögtekið samtimis og stjórnarskrárbreytingin er samþykkt til fullnustu.
Frumvarp þetta til kosningalaga sé hyggt á þeim grundvelli, cr segir í nýnefndu
stjórnarskrárfrv., þ. e. að Alþingi verði svo skipað, að ltver þingflokkur hafi þingsæti í samræmi við atkvæðatölu þá, sem greidd er frambjóðendum flokksins
samtals við almennar kosningar.
Fm kjördæmaskiptingu og tilhögun kosninga á þessum grundvelli gerum við eftirfarandi tillögur:
1. Skipting landsins i kjördæmi haldist óbreytt sú, sem nu er. Kjördæmin ulan Reykjavíkur, sem eru 20 að tölu, kjósi fyrst einn þingmann hvert með
meirihlutakosningu (sá kosinn, sem flest f;er atkvæði) og þar að auki uppbótarþingmenn, 6 eða fleiri, samkvæmt reglunum í (i. og 7. lið. Með þessu
er það tryggt, að þingmannatala þessara kjördæma, sem nú er 32, lækki
ekki við breytínguna. Kjördæmið Reykjavik kjósi fyrst I þingmenn með
hlutfallskosningu eins og nú, og taki auk þess þátl í kjöri uppbótarþingmanna samkvæmt rcglunuin i 0. og 7. lið.
2. I framboði getur liver sá maður verið, sem er kjörgengur og fær hæfilega
tölu meðmælenda, t. d. 25. Hverjum framhjóðanda er skylt að skýra i framhoðinu frá flokksafstöðu sinni, þ. e. hvort hann telst til einlivers viðurkennds
landsmálaflokks, eða styður einhvern landsmálaflokk. eða er utan flokka.
Tala frambjóðenda af sama flokki er ekki í neinu kjördæmi öðrum takmörkum bundin en þeim, sem leiðir af kjörgengisskilyrðum og meðmælendafjölda.
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Kjörstjórn hvers kjördæmis býr út kjörseðlana, eftir að öll framboð eru
komin. Frambjóðendur úr sama flokki skulu settir sainan í rcit á kjörseðlinum, og reiturinn greinilega auðkenndur með flokksmerkinu. Þeir skidu
settir i stafrófsröð, en þó getur flokksstjórn ákveðið aðra röð. Xafn frambjóðanda, sem styður tiltekinn flokk, skal sett síðast í reit flokksins á kjörseðlinum, aðgreint með striki frá frambjóðendum flokksins, og aftan við
nafn hans sett „styður flokkinn“ eða annað þess báttar einkenni. Frambjóðendur utanflokka skulu vera í reit út af fyrir sig á kjörscðlinum.
Kjósandi greiðir atkvæði með því að krossa við nafn einhvers eins af frambjóðendunum á kjörseðlinum, eða með því að krossa við flokksmerki þess
flokks, sem hann vill styðja, og telst þá atkvæðið greitt efsta frambjóðandanum í reit flokksins (í Reykjavik flokkslistanum eftir venjulegum reglum). Sérhvert atkvæði, sem greitt er flokki eða flokksframbjóðanda, telst
jafnframt greitt varamanni úr sama flokki eftir reglum, sem um það verða
settar.
Við talningu atkvæða skal fyrst telja, bve mörg atkvæði b.afi fallið á livern
flokk og á hvern frambjóðanda utanflokka. í Reykjavík cr tala kosinna
þingmanna af hverjum flokki reiknuð út eftir núgildandi reglum. í kjördæmum utan Reykjavíkur tilfellur fasta þingsætið þeim flokki eða frambjóðanda utahflokka, sem befir flest atkvæði. Hafi þingsætið hlotnazt flokki.
sem hafði fleiri en einn frambjóðanda i kjöri, er sá af þeim flokksmönnum
kosinn, sem liefir þeirra flest atkvæði.
Allar atkvæðatölur flokka og frambjóðenda eru tilkynntar landskjörstjórn
þegar eftir atkvæðagreiðsluna, og telur hún saman atkvæði livers flokks og
tölu kosinna þingmanna bans úr öllum kjördæmum samanlagt. Svo telur
bún og saman í lieild atkvæði allra þeirra þingflokka, sem liafa náð sæti við
kosninguna, og þeirra frambjóðenda utanflokka, sem bafa náð kosningu.
Hinni síðastnefndu tölu skal deila með 12 (sem er lágmarkstala þingmanna
eftir þessari tilbögun), en atkvæðatölu bvers flokks skal á sama bátt deilt
með þeirri tölu þingmanna (flokksmanna og stuðningsmanna), sem flokkurinn þegar befir fengið kosna. Hin lægsta af þeim tölum, er koma út við
deilinguna, skal jöfnuð í næstu lieilu tölu með því að sleppa broti, sem er
minna en
eða liækka upp i beilan brot, sem er R. eða meira, og nefnist
þessi jafnaða tala hlutfallstala kosningarinnar.
Þar næst er hlutfallstölunni deilt í atkvæðatölur þeirra þingflokka,
sem geta komið til greina við útldutun uppbótarsæta. Þær tölur, sem þá
koina út, sýna þingmannatölu þá, sem bver flokkur á tilkall til. Rrot, sem
nemur ýí eða mcira, skal liækkað upp í beilan, en broti, sem er miniia en ’á,
skal sleppt. Þó skal bækka svo mörg bin liæstu af þessum brotum upp í
beilan, sem þurfa kynni til þess að ná láginarkstölu þingmanna. 12. Frá þessum tölum þingmanna skal draga þá tölu þinginanna, seni bver flokkur
þegar hefir fengið kosna. Mismunurinn er sú tala uppbótarsæta, seni bver
þingflokkur fyrir sig á tilkall til.
Kosningu sem hlutfallskosnir þingmenn (í uppbótarsætin) bljóta þeir fram-
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bjóðendur innan hvers flokks, sem eigi liafa þegar náð kosningu í kjördæmi,
en næstir standa, eftir þessum regluin:
a. Við úthlutun uppbótarsæta skal landinu öllu skipt i þessi 6 unidæmi:
1. Reykjavík.
2. Suðvesturland, Gullbringusýsla til og með Dalasýslu.
3. Vesturland, Barðastrandarsýsla til og með Strandasýslu.
4. Norðurland, V.-Húnavatnssýsla til og með N.-Þingeyjarsýslu.
5. Austurland, N.-Múlasýsla til og með A.-Skaftafellssýslu.
ö. Suðurland, V.-Skaftafellss. og Vestmannaeyjar til og með Arnessýslu.
b. Innan hvers þessara umdæma skal reikna út fulltrúalausa atkvæðatölu
hvers þess flokks, sem á að fá uppbótarsæti, með því að draga tölu kosinna flokksþingmanna í umdæminu margfaldaða með hlutfallstölu kosningarinnar frá samanlagðri atkvæðatölu flokksins í umdæminu.
e. Þannig fundnum fulltrúalausum atkvæðatöhun þessara flokka í hverju
umdæmi fyrir sig skal deilt með hhitfallstölunni. útkoman skal talin i
tugabroti með tveim desimölum.
d. Hvert umdæmi skal fá uppbótarsæti fyrir hverja heila einingu í útkomluiuni samkvæmt c., og ennfremur skal liækka stærstu brotin upp í heilan, annarsvegar svo mörg úr unidæniunum 2. til og með 6., sem þurfa
kann til þess að þau til samans fái (5 uppbótarþingsa'ti bið fæsta, og liinsvegar svo mörg bjá bverjum flokki, sem þarf til þess að hann fái fulla
þá tölu uppbótarsæta, sem hann á tilkall til samkvæmt 6. lið.
e. Kosningu sem hlutfallskjörnir þingmenn fá þeir frambjóðendur livers
flokks i hverjum landsbluta, sem hafa fengið flest atkvæði innan þess
landshluta við kosninguna án þess að ná þar kosningu i bin föstu sæti.
L'm ákvörðun varamanna séu settar nánari reglur“.
Það er fyrsta tillagan, að nefndin sameinist um að flytja frumvarp til
stjórnskipunarlaga um breytingu á stiórnarskránni, samhljóða frumvarpi sjálfstæðismanna frá sumarþinginu 1981. Er það frumvarp i aðalatriðunum eins og
meiri hluti nefndarinnar varð sammála um að flytja í þingbyrjun 1932.
í þessum tillögum, sem eru einskonar uppkast að kosningalögum, er
gert ráð fyrir því, að kjörda'inin hahlist eins og þau eru nú. en flokkarnir fái
uppbótarsæ'ti, svo að það náist, að liver flokkur á Alþingi bafi þar jafnmarga
fulltrúa eins og bann á rétt til eftir atkvæðamagni því, sem bann hefir fengið
við almennar kosningar.
A sama fundi og Sjálfstæðismenn lögðu fram fullgerðar tillögur sínar
(11. des.) var af bálfu fulltrúa Framséiknarflokksins lögð fram svobljóðandi:
„Tillaga borin fram innan kjörda'inaskijitingarnefndarinnar af fulltrúum Framsóknarflokksins.
Kjördæmaskipunin byggist í aðalatriðum á sama grundvelli og nú er, en
stigin verði spor í áttina til þess að jafna ósamræmi það, sem orðið hefir hin
síðari ár.
Landskjör verði lagt niður og allir alþingismenn kosnir í einu af sömu
kjósendum.
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Hinsvegar verði sex þingsætum varið til þess að jafna ósamræmið, sem er
á kjördæmaskipuninni, eftir því sem samkomulag verður um.
Fulltrúar Framsóknarflokksins tjá sig reiðubúna til áframhaldandi samstarfs í nefndinni til umræðu og atlmgunar á eigin tillögum og annara og telja
núverandi tíma óhentuga til þess að stofna til stórdeilna um málið, enda leggja
þeir áherzlu á, að þjóðinni gefizt kostur á að kvnnast og ræða allar tillögur, sem
fram koma í málinu“.
Báðar þessar tillögur, ásamt tillögunni um að gera allt landið að einu
kjördæmi, voru síðan ræddar á næstu funduin, en á 19. fundi nefndarinnar
lagði Jón Baldvinsson fram svohljóðandi tillögu:
„Ég liefi af hálfu Alþýðuflokksins stungið upp á þeirri kosningatilhögun
á 10. fundi nefndarinnar, 27. nóv. 1931, að alþingismenn séu allir kosnir með
hlutfallskosningu í einu lagi um land allt og sama kosningaraðferð viðhöfð og
útreikningur á kosningu sé hinn sami og nú er við landskjör. Sú kosningatilhögun fullnægir því, er felst í tillögu minni á fyrsta fundi nefndarinnar og þar er
hókuð. Auk þess er þessi kosningaaðferð einföld og þarf ekki að leiða af sér
fjölgun alþingismanna.
Við alþingiskosningarnar 1927 voru kjósendur samtals á kjörskrá 46047,
en 1931 voru þeir 50485, og eru þeir eigi fleiri en i einu kjördæmi hjá nágrannaþjóðum vorum, þeim hinum fjölmennari. Þessi kosningatiíhögun hefir aðallega sætt þeim aiidmælum i nefndinni, að með því væri Beykjavík og flokksstjórnunum veitt meira vald yfir kosningunni en æskilegt væri. En þar til er
þvi að svara, að flokksstjórnirnar munu ávallt ráða mestu um framboð við
kosningar, og Reykjavík fær aðeins hlutfallslega sama vald með þessari kosningatilhögun og aðrir landshlutar.
En þótt ég telji þessa uppástungu heppilega lausn á málinu, hefir mér
þó dottið í lmg að hera fram aðra uppástungu um kosningatilhögun, en hún er
í stuttu máli þessi:
Að landinu sé skipt i sex kjördæmi.
Að alþingismenn og varaþingmenn séu kosnir i þessum sex kjördæmum með hlutfallskosningum.
Að veitt verði uppbótarsæti fyrir afgangsatkvæði hvers flokks, er þau
samanlögð úr ölhun kjördæmum ná meðaltölu atkvæða þess flokks, er lægsta
hefir meðaltölu atkvæða á alþingismann.
Landinu sé skipt i þessi kjördæmi:
1. Reykjavíkurkjördæmi, tala á kjörskránni 1931: 12473.
2. Suðvesturlandskjördæmi:
a. Gullbringu- og Ivjósarsýsla,
b. Hafnarfjörður,
c. Borgarfjarðarsýsla,
d. Mýrasýsla,
e. Snæfellsnessýsla,
f. Dalasýsla.
Tala á kjörskrá 1931: 8563.
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3. Vesturlandskjördæmi:
a. Barðastrandarsýsla,
b. ísafjarðarsýsla,
e. ísafjörður,
'
d. Slrandasýsla.
Tala á kjörskrá 1931: 5858.
1. Norðurlandskj ördæmi:
a. Vestur-Húnavatnssýsla,
b. Austur-Húnavatnssýsla,
e. Skagafjarðarsýsla,
d. Eyjafjarðarsýsla (og Siglufjörður),
e. Akureyri,
f. Suður-Þingeyjarsýsla.
Tala á kjörskrá 1931: 11262.
5. Austurlandskjördæmi:
a. Norður-Þingeyjarsýsla.
b. Norður-Múlasýsla.
e. Seyðisfjörður.
d. Suður-Múlasýsla.
e. Austur-Skaftafellssýsla.
Tala á kjörskrá 1931: 5698.
6. Suðurlandskjördæmi:
a. Vestur-Skaftafellssýsla,
b. Vestmannaevjar,
c. Rangárvallasýsla,
d. Arnessýsla.
Tala á kjörskrá 1931: 6631.
Ég ætlast til þess, að bvert þessara kjördæma fái þingmannatölu i réttu
hlutfalli við kjósendafjölda. En eigi hefi ég í þessum tillögum stungið upp á
ákveðinni lágmarkstölu þingmanna, en er viðbúinn að gera uppástungur
um það“.
Þessi tillaga var tilraun til þess að koma á samkomulagi innan nefndarinnar um viðunandi kosningafyrirkomulag, vegna mótstöðu, er aðaltillaga Alþýðuflokksins sætti í nefndinni.
í tillögunni er tala þingmanna í kjördæmum eigi ákveðin, en til þess er
ætlazt, að livert þessara 6 kjördæma kjósi jafnmarga þingmenn sem hæfilegt er
í samræmi við atkvæðafjölda þann, eða fólksfjölda, sem býr í kjördæminu.
En hvorki þessi tilhögun né heldur sú, að landið sé eitt kjördæmi, þarf
að auka tölu þingmanna frá því, sem nú er, en jafnrétti kjósendanna þó tryggt.
Sérstaklega er þetta hentugt að því leyti, að það getur aldrei orðið nema lítið
brot atkvæða, sem niður félli hjá þingflokkunum við hverjar kosningar.
Þegar tillögur þessar liöfðu verið ræddar á nokkrum fundum í nefndinni,
þá var álitið, að rétt væri að komast að niðurstöðu um það, hvernig nefndin
liti á þessar tillögur og ganga til atkvæða um þær.
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Fyrst mundi þá koma lil atkvæða sú tillaga, sem um er getið á fyrsta
fundi nefndarinnar, og átti að vera grundvöllur undir starfi nefndarinnar.
En á fundi í nefndinni 19. desember fluttu framsóknarmenn breytingartillögu, er bljóðar svo:
„Breytingartillaga við tillögu, er Jón Baldvinsson bar fram á fvrsta fundi
nefndarinnar.
Tillagan orðist svo:
Xefndin ályktar að leggja það til grundvallar fyrir starfi sínu, að kosningum til Alþingis sé svo báttað, að tryggt verði hvorttveggja i aðalatriðum:
a. Sem jafnastur réttur kjósandans til fulltrúavals og áhrifa á Alþingi.
b. Béttur núverandi kjördæma til eigin fulltrúa“.
Á 20. fundi nefndarinnar, tveim dögum síðar, þann 21. des., fluttu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins svohljóðandi breytingartillögur við áðurnefndar brevtingartillögur framsóknarmanna við tillögu Jóns Baldvinssonar:
„1. Orðið „hvortíveggja“ í inngangi tillögunnar falli burt, og á undan a.-lið
komi nýr liður, sem verði a.-liður, þannig:
Að þingsætatala þingflokkanna verði jafnan í sem fyllstu samræmi
við kjósendafjölda þeirra.
Liðatalan breytist samkvæmt þessu.
2. Að a.-liður tillögunnar (sem samkv. brtt. 1. á að verða b.-liður) orðist svo:
Sem jafnastur réttur kjósenda til ábrifa á fulltrúaval til Alþingis“.
Atkvæðagreiðsla um tillögur þessar fór fram á 22. fundi nefndarinnar,
6. janúar 1932, og féllu atkvæði svo, samkv. fundargerðinni:
„Kom fyrst til atkvæða 1. liður í brtt. fulltrúa Sjálfstæðisfl., er fram voru
bornar á 20. fundi nefndarinnar, 21. des., og féllu atkvæði þannig:
Já sögðu: Jón Baldvinsson, Jón Þorláksson, Pétur Magnússon.
Tryggvi Þórhallsson og Jörundur Brynjólfsson greiddu ekki atkvæði.
Þá kom til atkvæða 2. liður í sömu brtt. og féllu atkvæði um hann þannig:
Já sögðu: Jón Baldvinsson, Jón Þorláksson, Pétur Magnússon.
Xei sagði: Tryggvi Þórhallsson. Jörundur Brynjólfsson greiddi ekki atkv.
Þá kom næst til atkvæða b.-liður (réttur núverandi kjördæma til eigin
fulltrúa) í brtt. fulltrúa Framsóknarfl., er fram voru bornar á 19. fundi nefndarinnar, 19. des. síðastl.; atkvæði féllu þannig:
.Tá sögðu: Jón Þorláksson, Pétur Magnússon, Tryggvi Þórhallsson, Jör.
Brynjólfsson.
Xei sagði: Jón Baldvinsson“.
Breytingartillaga fulltrúa Framsóknarflokksins við tillögu J. Bald. á 1.
fundi nefndarinnar kom því næst til atkvæða, og hljóðaði þá svo, eftir að breytingartillögur sjálfstæðismanna höfðu verið samþykktar:
„Xefndin ályktar að leggja það til grundvallar fyrir starfi sínu, að kosningum til Alþingis sé svo háttað, að trvggt verði í aðalatriðum:
a. að þinginannatala þingflokkanna verði jafnan í sem fyllsta samræini við
kjósendatölu þeirra.
b. sem jafnastur réttur kjósenda til álirifa á fulltrúaval til Alþingis.
e. Réttur núverandi kjördæma til eigin fulltrúa“.

784

Pingskjal 387

Atkvæði um tillöguna þannig breytta, féllu svo:
„Já sögðu: Jóu Þorláksson, Pétur Magnússon.
Xei sagði: Jón Baldvinsson.
Tryggvi Þórliallsson og Jörundur Brynjólfsson greiddu ekki atkvæði".
Vt af þessari atkvæðagreiðslu urðu alllangar umræður. Um þetta er bókað í fundargerðinni:
„Þar sem ekki fékkst meiri ld. atkvæða fyrir brtt. með áorðnum breytingum, óskaði .Tón Þorláksson, að till. Jóns Baldvinsson frá 1. fundi nefndarinnar
yrði borin undir atkvæði óbreytt. Forinaður lét í ljós, að samkv. því, livernig atkvæðagreiðsla um till. í heild hefir fallið, hafi ekki náðst samkomulag um
grundvöll fyrir starfi nefndarinnar, en taldi hinsvegar ekki ástæðu til að bera
till. upp, þar sem höfuðefni hennar hefði náð samþykki meiri hluta nefndarmanna (við atkvgr. um 1. brtt. fulltrúa Sjálfstæðisflokksins).
Pétur Magnússon vakti máls á því, að með því að fulltrúi Alþfl. í nefndinni liefði lýst yfir því, að hann til samkomulags í nefndinni mundi geta sætt
sig við þær till. um kosningatilhögun, er fulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfðu
borið fram, og fulltrúar Framsóknarfl. hefðu ekki lvst sig andstæða þeim grundvelli, er þær eru reistar á, og þær þannig væru einu till., er hugsanlegt væri, að
samkomulag gæti orðið um, mundi heppilegt að ákveða nefndarmönnum frest
til að bera fram brtt. við þessar tillögur. Xefndarmenn féllust á þessa uppástungu og var frestur ákveðinn til laugardags 9. þ. m. kl. 2 e. h.“.
Á næsta fundi, 9. jan. 1932, óskuðu framsóknarmenn eftir tveggja daga
fresti til að bera fram tillögur, og var þá haldinn fundur (11. jan.), en eigi voru
þeir þá við búnir, en næsta dag (12. jan.) skýrðu fulltrúar Framsóknarflokksins
frá því, að þeir hefðu ætlað sér að leggja fram tillögur sínar, en teldu rétt að
fresta því, vegna fjarveru eins nefndarmanns.
A 26. fundi, þ. 13. janúar 1932, báru fulltrúar Framsóknarflokksins fram
svo hljóðandi tillögu:
„Landskjörið verði lagt niður. Þingmannatala Reykjavíkur verði 7--8,
Gullbringu- og Kjósarsýsla og Suður-Þingeyjarsýsla verði tvímenningskjördæmi
(eða t. d. G.-K. verði skipt í tvö kjördæmi), Siglufjörður verði sérstakt kjördæmi“.
Út af þessari tillögu er bókað í fundargerðina:
„Af liálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins lýsti Jón Þorláksson yfir því, að
hann skildi framkomu þessara tillagna fulltrúa Framsóknarfl. í sambandi við
ákvörðun þá, sem bókuð er í niðurlagi fundargerðar 22. fundar og atkvæðagreiðslunnar á þeim sama fundi, sem augljósan vott þess, að þeir vildu eigi sætta
sig við þann grundvöll, sem lagður væri i tillögum fulltrúa Sjálfstæðisfl. Gat
hann þess, að Sjálfstæðisfl. teldi þessar breytingar, sem felast í tillögum fulltrúa
Framsóknarfl., öldungis ófullnægjandi og taldi gagnslaust að halda áfram umræðum á þeim grundvelli. En jafnframt lýsti liann yfir þvi, að ef það gæti fremur leitt til samkomulags í nefndinni, mundu fulltrúar Sjálfstæðisfl. geta fallizt
á það kosningafyrirkomulag, er stungið er upp á í till. Jón-s Baldvinssonar, er
fram voru lagðar á 19. fundi nefndarinnar, 19. des. síðastl., um hlutfallskosningu í fleirmenningskjördæmum.
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Jón Baldvinsson lét í ljós, að þar sem till. Framsóknarfl. gengju í öfuga
átt við tiUögur hans á 19. fundi nefndarinnar, þá gæti hann eigi fallizt á þær.
Fulltrúar Framsóknarfl. létu í Ijós, að till. þeirra væru fram komnar
sem eðlileg afleiðing af þeim umr., er fram fóru á fundi 11. þ. m.“.
A næsta fundi, 16. jan. 1932, lögðu fulltrúar Framsóknarflokksins fram
svo hljóðandi yfirlýsingu:
„Út af vfirlýsingum þeim, sem hirtar voru á síðasta nefndarfundi, lýsa
fulltrúar Framsóknarflokksins yfir þvi, að þeir halda fasl við það meginatriði,
að núverandi kjördæmi fái að halda þeim rétti að eiga sérstaka fulltrúa, og
skírskota til meirihlutasamþykktar um það atriði á fundi nefndarinnar 6. þ. m.
Þeir geta þvi alls ekki fallizt á tillögu Jóns Baldvinssonar á 19. fundi nefndarinnar, þar eð sú tilhögun sviptir núverandi kjördæmi þeim rétti.
TiHögur sjálfstæðismanna eru hinsvegar þeim annmörkum háðar í einstökum atriðum, að telja má víst, að þó þær næðu nú samþykki, þá yrði framkvæmdin sú, að frá þeim yrði þegar horfið aftur. En með þeim er lagður til
grundvaUar réttur kjördæmanna til að eiga sérstaka þingmenn, og telja fulltrúar
Framsóknarflokksins sjálfsagt að leita enn á ný þeirrar lausnar málsins á þessum grundvelli, sem líkleg er að verða til frambúðar“.
FuUtrúar Sjálfstæðisflokksins gáfu svofellda yfirlýsingu:
„Með þvi að augljóst er af yfirlýsingu framsóknarmanna, að þeir geta
ekki fallizt á tillögur sjálfstæðismanna frá 14. des., og sérstaklega ekki á það
meginatriði þeirra, að þingflokkarnir fái þingsæti i samræmi við kjósendafjölda,
þá telja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni þýðingarlaust að lialda áfram
samvinnu við fulltrúa Framsóknarflokksins, en eru þó fúsir til að koma á sameiginlegan nefndarfund, ef nýjar tillögur koma fram áður en starfstíma nefndarinnar er lokið“.
Jón Baldvinsson taldi rétt, að nú væri gengið til atkvæða um framkomnar
tillögur.
Hinn setti formaður nefndarinnar óskaði eftir, að atkvæðagreiðslu yrði
frestað, þangað til liinn reglulegi formaður nefndarinnar kæmi til bæjarins, er
ekki mundi verða síðar en um miðja næstu viku. Féllust allir nefndarmenn
á það“.
Síðasti fundur nefndarinnar, 13. febrúar 1932,1) leiddi eigi til neins samkomulags og heldur eigi fór þar nein atkvæðagreiðsla fram.
Þá tóku þingstörfin við, og málið komst inn á þing í stjórnarskrárbrevtingunni, sem fuUtrúi Alþýðuflokksins og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í kjördæmanefndinni flytja í efri deild, en það er fvrsla skrefið í áttina til breytingar
á kjördæmaskipuninni.
Það hefir þannig ekki orðið neinn árangur af störfum nefndarinnar, enginn sanieiginlegur árangur, þvi að nefndarmenn voru hver með sinar tillögur,
og Framsóknarmenn fengust aldrei til þess að gera neinar þær tillögur til breytinga á kosningatilhöguninni, sem voru aðgengilegar fyrir hina flokkana, og
1) Það siðasta, sera gert var i nefndinni, var það, að forsætisráðherra og form. Sjálfstæðisflokksins, Jón Þorláksson, hvor af hálfu sins flokks, ákváðu að tala saman um málið daginn eftir
(þ. 14. febr.); virðist það samtal eigi hafa borið árangur, að því er enn er séð.
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engar slíkar tillögur hafa heldur verið orðaðar frá Framsókn enn þann dag i
dag, svo að vitanlegt sé, þegar þetta er skrifað.
Aður en lokið er að segja frá störfum nefndarinnar, þykir rétt að segja
frá afstöðu Alþýðuflokksins til tillagna þeirra, sem Sjálfstæðisflokkurinn hefir
lagt fram.
Óneitanlega eru stórmiklir gallar á því fyrirkomulagi, sem þeir stinga upp
á, sérstaklega það, að láta hin mörgu og smáu kjördæmi haldast, sem hlýtur
alltaf að verða tilefni til misréttis.
Aftur á móti var það kostur á tillögunum að liafa uppbótarsætin ótakmörkuð, þvi þá fékk hver flokkur fulla tölu fulltrúa eins og hann átti rétt á
eftir atkvæðamagni því, sem liann hafði fengið við kosningar.
Annað atriði var líka kostur frá sjónarmiði Alþýðuflokksins, og það var
sú heimild, að liafa mætti frambjóðanda fyrir fleiri en eiít kjördæmi i senn.
Mátti þannig safna saman atkvæðum úr mörgum samliggjandi héruðum
á einn og sama frambjóðanda, án þess að velja þyrfti frambjóðendur til þess að
safna fáum atkvæðum i hinum ýmsu kjördæmum.
Hinsvegar er það inála sannast, að frumvarp Sjálfstæðismanna liefir allstóran ókost í augum ýmsra, sem sé þann, að þingmannatalan gæti verið há úr
liófi fram.
En eftir þeim útreikningum, sem gerðir hafa verið eftir tvennar siðustu
kosningar, þá hefði tala þingmanna samkvæmt þessari tilhögun þó ekki orðið
nema 43, og jafnvel framsóknarmenn hafa í sinum uppástungum gert ráð fyrir,
að þingmenn vrðu 43.
Af þessum ástæðum, sem lýst er hér og að framan er getið í útdrættinum
úr fundargerðinni, þá var af fulltrúa Alþýðuflokksins i nefndinni yfir lýst, að
hann mundi geta aðhvllzt tillögur sjálfstæðismanna, ef samkomulag næðist um
þær milli allra flokka í nefndinni, en jafnframt var það skýrt tekið fram, að
þær mundu ekki verða lagðar sem grundvöllur undir baráttu Alþýðuflokksins
í kjördæmaskipunarmálinu, enda þótt liann teldi þær hót frá þvi, sem nú er.
Tillögur Alþýðuflokksins.
Fyrsta tillagan uin breytingu á kjördæmaskipuninni kom fram í nefndinni á 10. fundi liennar, svo sem áður er getið, þar sem bókað er, að Jón Baldvinsson liafi látið í ljós þá skoðun, „að heppilegast væri, að allt landið yrði eitt
kjördæmi og þingmenn kosnir allir í einu með hlutfallskosningu“. Að ekki var
lögð fram skrifleg tillaga á fundinum, heldur aðeins bókað þetta álit fulltrúa
Alþýðuflokksins, kemur af því, að málið er ákaflega einfalt og auðvelt að átta
sig á því, jafnvel þótt til atkvæðagreiðslu hefði komið. En fyrir atkvæðagreiðsluna hafði fulltrúi Alþýðuflokksins búið út tillögu, sem er ekki í fundargerðinni,
og er svo:
„Landið skal vera eitt kjördæmi.
Á Alþingi eiga sæti 42 þjóðkjörnir alþingismenn, kosnir hlutbundnum
kosningum.
Tölu þingmanna má breyta með lögum. Kjörtímabil þingmanna er 4 ár.
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Nú deyr þingmaður eða fer frá á kjörtíma, og tekur þá sæti hans varaþingmaður sá, sem í hlut á, það sem eftir er kjörtímans. En varaþingmenn skulu
kosnir á sama hátt og alþingismenn og samtímis. Sama er og, ef þingmaður
forfallast, svo að hann getur ekki setið á einhverju þingi, hvort er reglulegt
þing eða aukaþing, eða það sem eftir er að því þingi“.
Við hlutbundnar kosningar eftir tillögum þessum er til ætlazt, að höfð
sé sú aðferð (listakosning), sem nú er notuð við landskjör.
Ef tekin er kjósendatala á öllu landinu, þá sést, að á íslandi eru eigi fleiri
kjósendur en i meðalstóru kjördæmi í nágrannalöndum vorum. Atkvæðafjöldinn veldur því engum erfiðleikum, enda er hér fordæmi fyrir slíkuin kosningum,
þar sem landskjörið er, þó að kosningaréttur við það hafi verið mjög takmarkaður.
En höfuðkostur slíks fyrirkomulags mundi verða meiri heilbrigði í störfum þingsins, minna tog um fjárveitingar til einstakra héraða án tillits til þess,
hvort rétt sé að leggja fé landsins til framkvæmda þar eða ekki. En einn af
ókostum við hin mörgu og smáu kjördæmi er það, að þingmönnum finnst sér
skylt að bera eitthvað úr býtum fvrir sitt kjördæmi og kjósendur þar. Það hefir
leitt til margra óþarfra fjárveitinga, sem hetur væri varið til annara framkvæmda, þar sem meira gagn hefði orðið að. Þingmenn mundu frekar líta á,
hvað landinu í heild sinni væri fyrir beztu, meira á það, hvað landsmönnum
kæmi að sameiginlegu gagni, heldur en það, hvað hentugt þætti til kjörfylgis
í litlu kjördæmi.
Á verklegum framkvæmdum í landinu er lítið skipulag. Vegalög eru
til, og brúalög eru til. Allir vita, liversu þessi lög eru gegnsýrð af hreppapólitík,
og þó það sem verst er, framkvæmdin á þeim er það líka. Stjómirnar lita hornauga til þess, hvað getur komið sér vel til að tryggja pólitísk vfirráð i vafasömu héraði, og framkvæmdin oft bundin við það, sem kemur sér vel i samkeppninni mn kjördæmið, frekar en það, hvað kæmi að almenningsnotum.
En núverandi kjördæmaskipun býður upp á þetta. Og þingmennirnir, sem
venjulega eru áhrifamenn í sínu kjördæmi, eru oft forystumenn í togstreitunni fyrir hérað sitt, jafnvel þótt kröfur þeirra séu blóðugur óréttur fvrir önnur
héruð og þeir séu miklu færri, sem hlunnindanna njóta, en liinir, sem óréttinn bíða.
Um atvinnumálin og skattamáhn, sem skipta mönnum í flokka eftir stéttum, hlýtur alltaf að standa deilan, milli verklýðsstéttarinnar annarsvegar og
stéttar atvinnurekenda liinsvegar. Flokkar atvinnurekenda hafa markað
stefnuna í löggjöfinni í skattamálum og atvinnumálum, til hagsmuna fyrir sína
stétt, og látið þungann af sköttum og ólagið á atvinnuvegum bitna á verklýðsstéttinni. Alþýðan hefir að visu myndað sterk samtök um land allt, svo að hún
getur sótt og varizt í baráttunni um sjálf vinnukjörin.
En vegna ranglátrar kjördæmaskipunar hefir verklýðsstéttin eigi getað
haft þau áhrif á löggjöfina, sem henni ber — þótt nokkuð hafi samt á unnizt —
eftir atkvæðamagni því, er hún ræður yfir samanlagt á öllu landinu. Það er
þess vegna engin tilviljun, að Alþýðuflokkurinn hefir undanfarin 15 ár, og fram
að árinu 1931, einn flokka, haldið uppi látlausri baráttu fyrir breyttri kjör-
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dæmaskipun, og haft forystuna á sania tíma í baráttunni fyrir rýmkuðum kosningarrétti.
Það hefir verið fundið að tillögunni um að hafa landið allt eitt kjördæmi,
að flokksstjórnirnar myndu ráða því, hverjir vrðu í framboði til Alþingis, og
að erfiðleikar yrðu á því 'fyrir frambjóðendur að kvnnast þörfum og óskum
landsmanna.
Þetta er ekkert annað en fvrirsláttur, því að nú sem stendur eru það
flokksstjórnirnar, sem ráða þvi, hverjir eru í framhoði í hverju kjördæmi. Þetta
er ekki eingöngu reynsla hér hjá okkur, það er reynsla allra þeirra þjóða, þar
sem lýðstjórnarfvrirkomulagið hefir fest rætur. Það eru hinir „organiseruðu“
flokkar eða stjórnir þeirra, sein mestu ráða um það, hverjir verða fulltrúar í
hinum einstöku kjördæmum eða hverjir eru settir á lista flokka, ef um lilutfallskosningu er að ræða. Þetta er ekkert óeðlilegt. Bak við flokkana ciga að
standa kjósendur þeirra víðsvegar um land, og þeir velja flokksstjórnirnar, eða
a. m. k. eiga að gera það. Kjósendurnir liafa þvi áhrif á það, hverjir eru valdir
til að fara með mál flokks síns, og þá einnig áhrif á það, hverjir eru settir fulltrúar í liinuin einstöku liéruðum eða kjördæmum, auk þess sem að jafnaði nnin
vera farið eftir því, sem kjósendur í hlutaðeigandi kjördæmum teldu heppilegast eða æsktu eftir. Þetta nnindi því ekkert brevtast frá því, sem nú er; nú
ráða flokksstjórnirnar þessu í samráði við flokksmenn sína. Kjósendur mundu
að þessu leyti hafa alveg eins mikil áhrif og nú. Það liefir verið sagt, að kjósendur i kjördæmum settu sjálfir fram fulltrúa sína. Þetta er vitanlega ekki útilokað hér, þó að landið væri eitt kjördæmi. Ef einhver hefði svo mikið traust
í héraði sínu, að hann sé talinn sjálfsagður fulltrúi fyrir það, þá er ekkert eðlilegra en að fylgjendur hans hefðu liann í framhoði, þvi að það er ekki
nauðsynlegt, þó að landið sé eitt kjördæmi, að heimta það, að sá, sem hýður sig
fram til þings, hafi meðmælendur úr öllum fjórðungum landsins, þó að slíkt sé
nú við landskjörið. Enda munu flestir slíkir menn, sem eitthvað her á í stjórnmálum og líklegir eru til að ná kosningu, standa þannig i flokki sinum, að
líklegt er, að þeir vrðu hafðir í kjöri.
Þá er síðara atriðið, að eigi sé með þessu fyrirkomulagi tryggður nægilegur kunnugleiki á högum og þörfum landsmanna, vegna erfiðleika frambjóðenda
á því að sækja fundi víðsvegar um landið. Eigi hefir þetta konrið að sök við
landskjörið; þá hafa frambjóðendur eigi talið eftir sér að ferðast um landið
og halda fundi með kjósendum í flestum kjördæmum. Enda er það eigi nauðsynlegt, að sami frambjóðandinn sæki fundi í hverju héraði landsins. Frambjóðendur yrðu þá, eins og nú, vafalaust úr flestum eða ölluiu núverandi kjördæmum landsins, svo kunnugleika þyrfti eigi að skorta á þörfum einstakra
héraða.
Hinsvegar mundi vafalaust verða samkomulag milli flokkanna um það,
að fundir vrðu sem víðast haldnir og frambjóðendum gæfist kostur á að sækja
sem flesta þeirra. Mundi það frekar stækka sjóndeildarhring þingmanna og
opna augu þeirra fyrir margri nauðsyn landsmanna, sem kjördæmið undir núverandi fyrirkomulagi skyggir á.
Eftir tillögum Alþýðuflokksins þarf ekki að fjölga þingmönnum frá þvi,
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sem nú er. Það getur verið samkomulagsatriði. Það mætti alveg eins fækka
þingmönnum eins og fjölga þeim. Vm það má ákveða í sjálfum kosningalögunum.
Um önnur atriði, sem snerta sjálfa framkvæmd kosninganna, eru ekki
heldur gerðar neinar tillögur, enda má ganga út frá þvi sem vísu, að náist samkomulag um fyrirkomulag á kjördæmaskipuninni, þá verði einnig auðvelt að ná
sanikomulagi um tilhögun kosninganna sjálfra.
Það atriði ætti ekki að þurfa að verða deilumál, ef búið er að koma sér
saman um aðalmálið.
Um varatillögu Alþýðuflokksins þarf ekki að fjölyrða. Hún er svo greinileg, að liún skýrir sig að öllu levti sjálf.
Hefir það fyrirkomulag, hlutfallskosningar í stórum kjördæmum, og verið allmikið rætt opinherlega, hæði fyrr og siðar. Höfðu og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umræðum i nefndinni látið líklega við því að aðhyllast slíkt fyrirkomulag. Enda lýsti Jón Þorláksson því yfir fyrir liönd fulltrúa Sjálfstæðisflokksins á 26. fundi nefndarinnar, 13. jan. 1932, að þeir gætu „ef það gæti fremur leitt til samkomulags í nefndinni“, fallizt á það kosningafyrirkomulag, er
stungið er upp á í tillögu Jóns Baldvinssonar á 19. fundi nefndarinnar, 19. desember f. á.
Þótt tillögur þessar væru þannig bornar fram sem tilraun til samkomulags í nefndinni, þá telur fulltrúi Alþýðuflokksins í kjördæmaskipunarnefndinni, að einfaldasta og hentugasta lausnin á kjördæmaskipulaginu sé sú, að
gera landið að einu kjördæmi, eins og aðaltillaga hans hljóðar um.
Þá er viðurkennt á borði jafnrétti kjósenda til að hafa áhrif á skipun
Alþingis, hvar á landinu sem þeir eru búsettir. Þá fellur það niður, sem nú er
algengast, að alþingisnienn telji sig fulltrúa fyrir tiltekinn fjölda ferhvrningsniilna af meira og minna hrjóstrugu landi, jöklum og eyðisöndum, þá verða
þeir fulltrúar þjóðarinnar, fulltrúar fólksins, sem í landinu býr.
Reykjavik, 28. marz 1932.
Jón Baldvinsson.
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Nd.

388. Frumvarp

til laga um lax- og silungsveiði.
(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI.
Orðaskýringcir.
1- gr.

I lögum þessum merkja:
Drættir: Allir þeir staðir í veiðivatni, þar sem ádráttarveiði verður við
komið.
Fastar veiðivélar: Öll veiðitæki, sem fest eru í vatni og fiskur gelur
ánetjazt í eða króazt, svo sem lagnet, króknet, kistur og girðingar.
Félagsveiði: Félagsskap eigenda eða notenda veiðiréttar um sameiginlega hagnýtingu veiðihlunninda.
Fiskihverfi: Veiðivatn eða vötn, sem sami fiskstofn byggir og fer
um fram og aftur, eða ætla má að sami fiskstofn byggi og fari um fram
og aftur, þá er ræktaður hefir verið.
Fiskrækt: Hverskonar aðgerðir, sem ætla má, að skapi eða auki
fiskmagn veiðivatns, svo sem klak, flutningur fiskseiða í vatnið, friðun á
fiski, eyðing sels og annars veiðivargs og aðgerðir til að greiða fyrir
fiskför um vatn.
Fiskur: Lax og silungur.
Fiskvegir: Hverskonar mannvirki, er gera veiðivötn fiskgeng eða
gera fiski auðveldari för um þau.
Göngusilungur: Silungur, er gengur úr sjó i ferskt vatn, svo sem sjóbirtingur og sjóreyður.
.
Lagnir: Allir þeir staðir í veiðivatni, þar sem föstum veiðitækjum
verðuv við komið.
Leirur: Þau svæði við sjó, sem þurr eru eða með grunnum vöðlum
um stórstraumsfjöru, en sjór fellur yfir um stórstraumsflóð, og ógróin svæði
við stöðuvötn, sem vatn eða ár ganga yfir í flóðum, en þurr eru eða með grunnum vöðlum þegar vötn eru lítil.
Ós í á: Þar sem straumlina þverár sameinast straumlínu liöfuðár.
Ós í sjó: Það svæði í á, er liggur milli þess staðar, er straumur fellur
niður i ánni um stórstraumsflóð, og niður Jil þess, er straumur fellur niður
um stórstraumsfjöru.
Ós í stöðuvatn: Það svæði, er liggur milli þess staðar, er straumur fellur niður þá er vatn stendur hæst, og þess, er straumur fellur niður, er vatn
stendur lægst.
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Ós úr stöðuvatni: Sá staður, er straumlína ár hefsi.
Sjór: Salt vatn utan árósa.
Straumtína (strengur): Lína, sem liggur eftir endilöngu straumvatni um
þá staði þess, þar sem straumur er mestur.
Vatn: Ósalt vatn, straumvatn eða stöðuvatn.
Vatnasilungur: Silungur, sem elur allan aldur sinn í fersku vatni, svo
sem vatnaurriði, vatnableikja og murta.
Veiðimagn: Samanlögð þyngd veiddra fiska.
Veiðitala: Tala veiddra fiska.
Veiðivötn: Ár og stöðuvötn, sem veiði er í eða mætti vera i, ef fiskur
væri ræktaður í vatninu.
II. KAFLI.
Um veiðirétt.
.

1

2. gr.

1. Landeiganda er einuin lieimil veiði í vötnum á landi sinu.
2. Nú hefir maður fengið veiðiskirteini, slíkt er ræðir um í 20. gr., og er
honum þá veiði heiinil livar sem er til klaks eða vísindalegra rannsókna. Veiðieigandi á þó rétt á að hagnýta sér fisk, seni veiddur er með slíkri heimild og
drepinn á veiðistað, nema nota verði liann til vísindalegra rannsókna. Að öðru
leyti ber veiðieiganda ekki endurgjald fyrir veiði þessa.
3. Nú er jörð byggð á leigu, og fylgir þá veiði ábúðinni.
4. Eigi má skilja veiðirétt að nokkru eða öllu leyti við landareign,
livorki fyrir fullt og allt né um tiltekinn tima, sbr. þó 2. málsgr. 55. gr. Þó má
skilja rétt til stangarveiði við landareign um tiltekið tímabil, er eigi má vera
lengra en 10 ár, nema leyfi ráðherra komi til, og mæli veiðimálastjóri og
veiðimálanefnd með því að leyfið sé veitt.
5. Nú er réttur til stangarveiði skilinn við landareign samkvæmt 4.
málsgrein, og er þá löglegt að landeigandi jafnframt afsali sér afnotarétti til annarar veiði í vatninu það tímabil, er stangarveiðin er við landareignina skilin.
3. gr.

1. Veiðiréttindi, er skilin hafa verið við landareign áður en lög þessi
tóku gildi, er eigendum landareigna þeirra, er þau ella myndu liafa fylgt
samkvæmt 1. málsgr. 2. gr., rétt að leysa til sín, hverjum fyrir sinni landareign, ef ráðherra leyfir, að fengnu samþykki veiðimálanefndar, enda krefjist
;,í hlutar þeirra innlausnar.
2. Nú er innlausnar krafizt samkvæmt 1. málsgr., og eigi af hálfu
allra þeirra landeigenda, er innlausnarrétt eiga, og getur þá eigandi veiðiréttarins krafizt þess, að þeir landeigendur, sem eigi kröfðust innlausnar,
levsi einnig til sin veiðirétt i vatninu, hver fyrir sinu landi. Nú vill landeigandi
ekki innleysa veiðirétt fyrir landi sínu, og skulu þá þeir. er innlausnar liafa
krafizt, einnig innleysa veiðirétt lians.
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3. Um mat á andvirði veiðiréttarins og greiðslu þess fer eftir því, sem
segir i 83. og 85. gr.
4. gr.
1. Nú er landareign eða veiðiréttur í óskiptri sameign, og er þá sameigendum öllum veiði jafnheimil. Rétt er þeim, er telst vanhaldinn, að krefjast
skipta á veiði, annaðhvort svo, að hvor hafi sinn hluta vatns eða veiði sinn
líma, dag eða viku, að tiltölu við eignarhluta sinn, en eigi skal skipti
lengur standa en eitt ár um sinn. Mat skal ráða, ef menn skilur á um
veiðiskipti.
2. Nú er landareign í sameign, en er skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða eignar, og á þá sameigandi hver veiði fvrir sínu landi, nema skipt
hafi verið veiði samkvæmt 1. málsgr. eða önnur lögmæt skipun verið á ger.
5- gr.
1. Héraðsmönnum öllum er veiði jafnheimil í vötnum i afréttum og
almenningum, sem héruð eiga eða nota með löglegri heimild og ekki eru
einstaks manns eign.
2. Öllum er veiði heimil í vötnum í afréttum og almenningum og öðrum lendum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað einstaklingsréttarheimild til þeirra.
6. gr.
Nú skilur vatn landareignir, enda fylgi veiðiréttur báðum landareignum,
og er þá landeiganda hvoruin veiði jafnheimil. Rétt er hvorum þeirra að hafa
ádráttarveiði og draga vað að livoru landi sem vill. En bæta skal hinum landspell eftir mati, ef ekki semur. Skipta má veiði samkvæmt 4. gr.
7. gr.
Nú leggst á eða lækur í nýjan farveg eða stöðuvatn tekur sér nýtt
leg, og hverfur þá veiðiréttur til þess, sem land á undir.
8. gr.
1. Landeigendum, er land eiga að stöðuvatni, er einum heimil veiði
í almenningi vatnsins, og er hún þeim öllum jafnheimil. Sé forn venja til
þess, að veiðiréttur i almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða tilteknum
landareignum, skal sú venja gilda eftirleiðis.
2 Nú hefir dorgarveiði um ís verið tíðkuð að undanförnu i almenningi vatns frá jörðum, er ekki eiga land að vatninu, og skal þá slik veiði
heimil framvegis.
3. Rétt er að skipta veiði þeirri, er ræðir um í þessari grein, eftir 4. gr.
4. Nú er fiskræktarfélag stofnað við stöðuvatn, og hverfur þá veiðiréttur til þeirra einna, er félagar eru í fiskræktarfélaginu, enda starfi félagið
svo sem fyrir er mælt í samþykkt þess.
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. .
,
9' gr'
Eigi má maður leyfa öðrum veiði í sameignarlandi eða félagsvatni
(4. gr. 1. málsgr.) eða í afrétti eða almenning (5. gr. 1. málsgr. og 8. gr. 1.
og 2. málsgr.)

III. KAFLI.
Um skrásetningu veiðivatna, merkingu veiðarfæra og veiðiskgrslur.
10- gr.

1. Skrásetja skal veiðivötn í landinu.
2. 1 skránni skal greina:
a. Nafn veiðivatns og Iegu þess.

b. Hvaða jörðum fylgi veiðiréttur í vatninu og frá hvaða jörðum hafi verið
stunduð veiði.
c. Veiðiaðferðir, er tiðkaðar hafa verið í vatninu.
d. Fastar veiðivélar, er notaðar voru í vatninu siðasta veiðitima áður en lög
þessi tóku gildi, svo og þær, er síðar eru teknar lil notkunar.
e. Lagnir, drætti og hrygningarstaði í vatninu.
f. Fossa og aðrar fyrirstöður fvrir fiskför í vatninu.
g. Önnur atriði, sem þýðingu liafa um veiði í vatninu og þörf þykir að skrásetja.
3. Veiðimálastjóri hefir með höndum skrásetningu veiðivatna. Öllum
veiðieigendum er skylt að gefa lionum þær upplýsingar, er hann óskar, um
þau atriði, er skrásetja þarf um veiðivatn þeirra.
4. Ráðherra setur jneð reglugerð nánari ákvæði um skrásetningu veiðivatna. I reglugerðinni má ákveða, hver veiðivötn skuli skrásett.
11- gr.

1. Ákveða má í samþykkt fiskræktarfélags, eða reglugerð, er ráðherra
setur, að merkja skuli tilteknu merki öll ádráttarnet og lagnet, sem nota á
til veiði í tilteknu vatni, svo og lagnet, er nota á til silungsveiða í sjó.
2. Eftirlitsmenn með veiði hafa merkingu veiðarfæra með höndum,
eða hreppstjórar, þar sem eigi er eftirlitsmaður við veiðivatn.
3. Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um merkingu veiðarfæra. í reglugerð má kveða á um gjald fyrir merkingn, er eigandi veiðarfæra
skal greiða. Gjald þetta rennui- til sýslusjóðs upp i kostnað hans til eftirlits
með veiði.
12. gr.

.

1. Hver veiðieigandi skal gefa skýrslu um veiði sína.
2. Skýrslur þessar skulu gerðar eftir fyrirmvnd, er veiðimálastjóri setur,
og skal veiðimálastjóri sjá um, að þeir menn, sem skýrslur eiga að gefa, geti
fengið eyðublöð undir þær sér að kostnaðarlausu. Kostnaður við prentun
evðublaðanna greiðist úr ríkissjóði.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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3. Eftirlitsmenn nieð veiði, eða hreppstjórar, þar sem eigi er eftirlitsmaður við veiðivatn, skulu safna veiðiskýrsluni liver í sinu umdæmi og
senda þær veiðimálastjóra.

IV. KAFLI.
Vm friðun lax og göngusilungs.
13. gr.

1. Eigi má veiða lax í sjó.
2. Nú veiðist lax í sjó í veiðitæki, sem ætluð eru til veiði annara
fiska, og skal þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa lionum í sjó aftur.
3. Nú hefir laxveiði í sjó annaðhvort verið metin sérstaklega til dýrleika í fasteignamati því, er öðlaðist gildi á árinu 1932, eða tillit hefir
verið tekið til liennar við ákvörðun fasteignarverðs i því mati, og skal þá
sú veiði levfileg framvegis.
4. Ef veiðieigendur, einn eða fleiri, í veiðivatni, er svo nærri liggur
sjávarveiði, slíkri sem ræðir um í 3. málsgr., að ætla megi, að áliti veiðimálastjóra, að sjávarveiðin rýri veiði i vatninu, óska að leysa sjávarveiðina til sín, þá skal það heimilt, ef ráðherra levfir, að fengnu samþvkki veiðimálanefndar. Um mat á andvirði veiðiréttarins og greiðslu þess fer eftir því,
sem segir í 83. og 85. gr.
14. gr.
1. Veiða má silung í sjó á færi og á stöng, í ádráttarnet og i lagnet,
þó eigi í króknet, fleygnætur, herpinætur né önnur nét, þau er lax má í veiða.
2. Eigi má hafa ádrátt í sjó nær árósum en 500 metra, ef uni á er að
ræða, sem fiskur gengur í úr sjó.
15. gr.

1. Eigi má liafa ádrátt í ósum í sjó eða á leirum við sjó.
2. Eigi má veiða fisk i ósuni í ár eða í ósum i stöðuvötn, og eigi 100 metra
upp frá slíkum ósum eða 250 metra niður frá þeim. Eigi má heldur veiða
fisk í ósum úr stöðuvötnum þeim, er lax eða göngusilungur fer um, né 50
metra upp eða niður frá slíkum ósum.
3. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, veitt undanþágu að
nokkru leyti eða öllu frá hanni þvi, er ræðir um í 1. og 2. málsgr., þar sem svo
hagar til, að veiði í ós eða við eigi er lalin skaðvænleg.
4. Ráðherra getur einnig, með samþykki veiðimálanefndar og eftir tiílögum veiðimálastjóra, bannað veiði lengra upp frá ós eða niður frá ós en
segir í 2. málsgr., enda þyki það nauðsvnlegt til viðhalds veiði í vatninu.
16. gr.
1. Eigi má veiða lax nema á timabilinu frá 20. maí til 15. septemher
ár hwrt.
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2. Á tímabili því, er getur í 1. málsgr., iná þó hvergi stunda laxveiði, aðra
eu stangarveiði, nema 3 mánuði. Ráðherra setur, eftir tillögum veiðimálastjóra
og með samþykki veiðimálanefndar, ákvæði um það, hvenær veiðitími þessi
skuli standa í hverju fiskihverfi. Skylt er að leita álits hlutaðeigandi fiskiræktarfélaga eða sýslunefnda um þetta efni.
.
.
3. Göngusilung má eigi veiða neina á tímabilinu frá 1. apríl til 15.
september ár hvert. Þó getur ráðherra, eftir tillögum veiðimálastjóra, heimilað,
að göngusilungur sé veiddur lengur í lagnet.
4. Á tímahilinu frá 1. april til þess er laxveiði hyrjar má eigi nota önnur
veiðitæki til veiði göngusilungs en lagnet og dráttarnet.
5. Nú veiðist lax á tímahilinu frá 1. apríl til þess er laxveiði bvrjar, og er
þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum i vatn aftur.
6. Á friðunarthnum þeim, sem ræðir uin i þessari grein, skulu allar
fastar veiðivélar teknar upp úr veiðivötnum, sbr. þó 3. málsgr.
17. gr.

'

1. Á veiðitíma þeim, er getur um í 16. gr., skal lax og göngusilungur
vera friðaður fyrir allri veiði, annari en stangarveiði, 60 stundir á viku
hverri, frá föstudagskvöldi kl. 9 til mánudagsmorguns kl. 9. Ádrátt má auk
þess aldrei liafa frá kl. 9 síðdegis til kl. 9 árdegis, og aldrei nema fjóra daga
i viku, frá mánudegi til fimmtudags. Þó getur ráðherra, eftir tillögmn veiðimálastjóra, levft, að hafa megi ádrátt í á fimm daga í viku, ef drættir eru fáir
og skammir í ánni.
2. Ráðherra getur ákveðið, að friðun sú. sem ræðir um í 1. málsgr.,
skuli gilda aðra daga ofar í á en neðar, enda telji veiðimálastjóri það nauðsynlegt til að jafna fiskgengd í vatninu.
18. gr.

1. Heimilt er ráðherra að hanna alla veiði, aðra en stangarveiði, í
hyljum undir fossum, eða á öðrum þeim stöðum, þar sem fiskur safnast
fvrir vegna fyrirstöðu á göngu siiini, enda telji veiðimálastjóri hættu á þvi,
að önnur veiðitæki á þeim stað hindri fisk svo mjög á göngu, að fiskstofni
árinnar sé hætta af þvi húin. - Með sama skiloíði getur ráðherra bannað
að nota fastar veiðivélar, eða vissar tegundir þeirra, i fossum eða á fossabrúnum.
2. Ráðherra er og heimilt, eftir tillöguin veiðimálastjóra. að hanna alla
veiði, aðra en stangarveiði, á tilteknum svæðmn ár, þar sem fiskur safnast saman til hrygningar, enda telji veiðimálastjóri, að önnur veiði á þeim stöðum sé
hættuleg fyrir fiskstqfn árinnar.
3. Ráðherra getur ennfremur, eftir tillögum veiðimálastjóra, friðað tiltekna drætti fyrir ádráttarveiði, þar sem á er svo auðdra’g, að veiðimálastjóri
telur fiskstofn árinnar hættu búna af ádráttarveiði. Á sama liátt getur ráðherra
friðað heilar ár fyrir allri veiði, annari en stangarveiði, enda séu arnar svo litlar,
að ekki virðist unnt að vernda fiskistofn þeirra á annan hátt fyrir gereyðingu.
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í slíkum ám skal þó veiðifélagi vera heimilt að stunda veiði með föstum veiðivélum, en þó því aðeins, að veiðimálastjóri samþykki.
4. Friðun þá, er ræðir um í 1,- 3. málsgr., má binda við tiltekinn tíma.
Friðunarákvæði þessi liggja undir samþykki veiðimálanefndar.
19. gr.
1. Eigi má veiða lax, er minni sé en 35 cm. að lengd, og eigi göngusilimg,
sem sé minni en 25 cm. að lengd.
2. Nú veiðist lax eða göngusilungur, minni en segir í 1. málsgr., og
skal þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa lionum aftur í vatn.
20. gr.
1. Þrátt fvrir ákvæði 15.—19. gr. skal levfilegt vera að veiða lax eða
göngusilung hvenær sem er og hvar sem er og án tillits til stærðar til klaks
eða vísindalegra rannsókna.
2. Til veiði þeirrar, er ræðir um í 1. málsgr., þarf veiðiskírteini.
Eáðherra gefur út veiðiskírteini, að fengnum meðmælum veiðimálastjóra.
Skal skírteinið gefið út til tiltekins tíma og hljóða á nafn eða vera gefið
út fiskræktarfélagi til handa. Skírteini um veiði til klaks skal þó aðeins
heiinila veiði í fiskihverfi því. sem klakið er starfriekt í, og má hinda leyfið því
skilvrði, að sleppt sé liæfilegri tölu seiða í valn það, er veitt var i.
21. gr.
1. A tímahilinu frá 20. septemher til 20. maí ár Iivert skal vera hannað að gefa, selja eða láta lax með öðrum hætti af hendi, kaupa hann,
þiggja að gjöf eða taka við lionum með öðrum hætti, svo og að flytja hann
úr landi.
2. Bann það, er ræðir um í 1. málsgr., gildir eigi um:
a. Lax eða göngusilung, sem sannanlega er veiddur erlendis.
b. Lax og göngusilung, sem sannanlega er veiddur á lögleyfðum tíma,
enda sé hann afhentur eða útfluttur frosinn, saltaður, reyktur eða
niðursoðinn.
c. Lax eða göngusilung eða seiði þeirrá, sem afhent eru til fiskræktar
innanlands.
3. Sönnunarbyrði þess, að lax eða göngusilungur sé veiddur erlendis
eða á lögleyfðum tíma, livilir á þeim, er sóttur er til sakar fyrir brot gegn
banni því. er felst í þessari grein.

V. KAFLI.
Um friðun vatnasilungs.

*

22. gr.
1. 1 vötnuin, sem klak er ekki starfrækt í, skal vatnasilungur, annar en niurta, vera friðaður fyrir allri veiði, annari en dorgar- og stangarveiði, á timahilinu frá 27. september til 31. janúar ár hvert.
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2. í vötnum, sem klak er starfrækt i, má friðunartími sá, sem ræðir
um í 1. málsgr., vera jafnmörgum vikum stvttri en í 1. málsgr. segir, sem
tala seiða, sem sleppt er í vatn úr klaki, er mörguin sinnum hærri en
veiðitala i vatninu. Þá er sleppt er í vatnið 18 seiðum fyrir hvern silung
veiddan, má friðun falla niður, cf veiðimálastjóri mælir með því og fiskræktarfélag við vatnið eða % hhitar þeirra, er veiði eigi í vatninu,
æskja þess.
3. Veiðimálastjóri setur reglur um það, hvernig friðun skuli stytt eftir
2. málsgr. í hverju fiskihverfi, og skal haga styttingunni svo, að jafnan falli burt
sá hluti friðunartímans, þegar hrygning er ininnst. Ef hrygning er mismunandi
á ýmsum hlutum fiskihverfisins, má stytta svo. að friðunartimi verði niismunandi, þótt í sama vatni sé. Reglur um styttingu skulu háðar samþykki veiðimálanefndar.
1. Ráðherra setur. eftir tillögum veiðimálastjóra, í reglugerð ákvæði
um friðun vatnasilungs í vötnum, þar sem hann hrygnir að sumarlagi. Skal
friðunartimi þá vera einn mánuður i vötnum, sem klak er ekki starfrækt í,
en styttast samkv. ákvæðum 2. málsgr. i öðrum vötnum.
23. gr.
1. Ráðherra getur, með samþykki veiðimálanefndar og eftir tillöguin
veiðimálastjóra, hannað, að nokkru eða öllu levti, silungsveiði á tilteknuin svæðum i vötnum, þar sem hitasilungur eða ungviði safnast fyrir, eða þar, sem silungsgengd er mikil til hrygningar, enda sé hætta á, að önnur silungsveiði á þeim
svæðum sé hættuleg fiskstofni vatnsins eða rýri hann til muna.
2. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, takmarkað eða
fellt með öllu niður friðun þá, er ræðir um i 22. gr. og 1. málsgr. þessarar
gr., þar sem nauðsynlegt þvkir að fækka fiski í vatni eða uppræta úr því
úrkynjaðan kynstofn, til þess að rækta annan fiskstofn kynbetri.
3. Ráðherra getur og, eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþvkki
veiðimálanefndar, leyft lagnetaveiði á friðunartima þeim, er ræðir um í 22. gr„ í
þeim fiskihverfum, þar sem fiskrækt er stunduð. Leyfi þetta skal binda þeim
skilyrðum, er nauðsynleg þykja til tryggingar þvi, að hrvgnandi fiskur verði
veiddur á þennan hátt, svo sein með fjarlægð lagna frá hrygningarsvæðum.
4. Ákvæði greinar þessarar um friðun og undanþágu frá friðun má binda
við tiltekið timabil.
24. gr.

Ákvæði 20. gr. gilda einnig um veiði vatnasilungs.
VI. KAFLI.
Um veiðitæki og veiðiaðferðir.
25. gr.

1. I áin má aðeins nota þau veiðitæki til laxveiða eða silungs, er
hér segir: Stöng, færi, kistur, lagnet, króknet, ádráttarnet og girðingar.
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2. Ráðherra getur þó levft, að reynd séu eða upp tekin önnur veiðitæki,
enda mæli veiðimálanefnd og veiðiinálastjóri með því. Leyfi þessi skal binda
þeim skilyrðum um gerð tækjanna eða notkun, er nauðsvnleg þykja.
26. gr.
1. Eigi niá veiða lax eða silung með krók eða sting eða í háf. Þó
má nota þessi tæki til að ná á land fiski, sem fastur er á öngli eða í neti
eða kominn er í kistu eða veiðikró, og skal gerð þeirra miðuð við þau not ein.
2. Eigi má veiða lax eða silung með því að veita af þeim vatni.
27. gr.
1, Laxakistur og silunga skulu þannig gerðar, að í þeirri hlið kistunnar, er mest veit móti straumi, séu ekki færri en tíu spelar sívalir, er
standi lóðrétt og nái frá botni kistunnar til yfirborðs vatns, og má eigi
vera minna bil en 4,5 cm. á milli spelanna. Slár má því aðeins hafa milli
spela, að þær gangi þvert i þá, og se aldrei minna bil en 50 cm. á milli
slánna
•
2. Garður sá, sem gengur milli lands og kistu, skal einnig vera gerður úr spelum, og skal spelunum og slám á milli þeirra vera svo fyrir komið,
sem segir í 1. málsgr. Á garði þessum skal vera lilið, þar sem straumur
er mestur eða ætla má, að fiskur eigi greiðasta för í þeim hluta ár, er garðurinn nær yfir, eigi þrengra en 40 cm. og ná frá botni til yfirborðs vatns.
3. Garður sá, sem gengur forstrevmis frá kistu, skal vera gerður úr
spelum, og skal spelunum og þverslám í garðinum svo hagað sem segir í 1.
málsgr. Eigi má garður þessi ná lengra út í á en svo, að % hlutar af
breidd árinnar séu utan bans, og aldrei má hann ná yfir aðalstraumlínu
árinnar, sbr. þó 68. gr. Veiðiinálastjóri getur skipað fyrir um, að sett skuli hlið i
garð þennan, þar sem ætla má, að fiskför verði mest i þeim hluta árinnar, er
garðurinn nær yfir. Hlið þessi skulu svo gerð, sem fyrir er mælt í 2. málsgr.
4. Þann tima viku, er á er friðuð samkv. 17. gr., skulu hlið þau öll, er
ræðir um í 2. og 3. málsgr., opin standa. Inngangur í kistu skal þá vera
lokaður eða lilið opið úr kistu straummegin, svo gert sem segir í 2. málsgr.
5. Kistum öllum skal þannig fyrir komið, að auðvelt sé að ganga að
þeim úr landi til eftirlits.
28. gr.
1. Lagnet og króknet, sem notuð eru í ám þeim, er lax og göngusilungur fer um, mega eigi vera smáriðnari en svo, að 4,5 cm. séu milli hnúta,
þá er net eru vot.
2. Ráðherra setur, eftir tillögum veiðimálastjóra, reglur um möskvastærð lagnetja og króknetja, er nota á til veiði vatnasilungs i ám, er lax eða
göngusilungur fer ekki um.
3. Aldrei má lagnet, króknet eða leiðari frá slíku neti ná lengra út
í á en svo, að % hlutar af breidd árinnar séu utan þeirra, og aldrei svo, að
aðalstraumlina ár sé girt með þeim, sbr. þó 68. gr.
4. Eigi má nota tvöföld net. Þó má í ám, sem mikið bera af slýi eða
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slafaki, hafa nct til varnar fyrir rcki þcssn. Varnarnct þessi mega þó hvergi
vera nær neti eða netgarði en 3 metra, og skulu þau vera þannig gerð, að
fiskur geti ekki ánetjazt í þeim cða króazt. Vciðimálastjóri getur sett reglur um
gerð varnarnetja þessara.
5. Þann tíma viku, er á er friðuð samkv. 17. gr., skulu öll lagnet
upp tekin eða svo um þau búið, að fiskur geti með engu móti í þau veiðzt
eða hin.’razt af þeim á göngu.
29. gr.
1 Adráttarnet, sem nota á í ám, er lax og göngusilungur fer um,
mega cigi vera smáriðnari en svo, að 4,5 cm. séu milli hnúta, þá er net
eru vot.
2. Eigi má draga ádráttarnet vfir meira en % hluta af breidd ár i
senn, og skal fiskför þvi jafnan vera frjáls og óhindruð um þriðjung af breidd
árinnar
3. Fyrirstöðunet eða annað, er tálmar undankomu fisks, má eigi nota
við ádrátt í ám. Eigi mega ádráttarnet vera tvöföld.
4. Eigi má hafa ádrátt í á nær fastri veiðivél en 200 metra.
5. Ráðherra getur, eftir tillöguin veiðimálastjóra, sett reglur um lengd
ádráttarnetja þeirra, er nota má i tiltekinni á eða í tilteknum dráttum í henni.
30. gr.
1. Girðingar í veiðivötnum, er lax eða göngusilungur fer um, skulu
þannig gerðar, að við inngang í vciðikrær sé hlið á girðingu, eigi minna en 5
metrar á breidd. Veiðimálastjóri getur auk þess mælt fvrir um, að hlið skuli sett
á girðingar þar, scm þær liggja yfir ála, sem ætla má að mikil fiskför sé í. Hlið
þessi öll skulu standa opin þann tima viku, er á cr friðuð samkvæmt 17. gr., en
krærnar sjálfar þá vera lokaðar, sbr. þó 68. gr.
' 2. Girðingar mega aldrei ná vfir meira en % hluta af breidd árinnar og
aldrei má girða yfir aðalstraumlinu ár. Aldrei má girðing ná yfir meira en %
hluta af breidd óss eða leiru.
3. I girðingum og veiðikróm mega net eigi vera smáriðnari en svo, að
4,5 cm. séu milli hnúta, þá er net eru vot.
4. Inngangur í veiðikrær skal jafnan vita undan straumi og má leiðari
frá girðingu aldrei liggja upp á móti straumi, né girðingu að öðru leyti vera
þannig hagað, að hætta sé á, að hún taki fisk, er leitar út úr á eða árósi.
31. gr.
1. Lengd fastrar veiðivélar frá bakka og út í á skal miðuð við það, að
meðalrennsli sé i ánni.
2. Milli fastra veiðivéla, hvort heldur eru sömu megin ár eða sín
frá hvoru landi, skal jafnan vera 100 metra bil eftir endilangri á, þar
sem skemmst cr á milli þeirra. Þó má hilið aldrei vera skemmra en fimmföld lengd veiðivélarinnar frá árhakka og út í á. Leiðari, er liggur frá fastri
veiðivél, telst hluti hennar.
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32. gr.
1. í þann liluta ár, sem fisknr á að eiga frjálsa för um framhjá
fastri veiðivél, samkvæmt því, sem að frainan er sagt, má ekki láta grjót
eða aðra hlut>, er tálma myndu för fisksins framhjá veiðivélinni. Eigi má
heldur dýpka farveg ár niður frá fastri veiðivél eða upp frá henni, svo að
dýpri verði en sá hluti árinnar, sem fiskur á för um framhjá veiðivélinni.
2. Nú hefir veiðieigandi brotið gegn ákvæðum 1. málsgr., og skal
honum þá skylt, er þess er krafizt, að nema farartálmann í burtu eða fylla
farveg svo, að í samt lag komist og áður. Verk þetta má eftirlitsmaður
með veiði eða hreppstjóri láta vinna á kostnað veiðieiganda, ef hann lætur eigi vinna það sjálfur. Veiðivél skal þá og upp tekin og má eigi setja
hana niður í á fvrr en áin er komin í samt lag og áður.
3. Rannað er að styggja eða tevgja fisk í fastar veiðivélar eða
ádráttarnet, svo sem með hávaða, grjótkasti, ljósum eða þesskonar.
33. gr.
Nú rennur á i kvíslum, og skal þá svo haga veiði í kvísl hverri, sem
væri' nún sjálfstæð á.
34. gr.
1. í stöðuvötnum má nota þau veiðitæki ein til fiskveiða, er hér
segir: Færi, dorg, stöng, lóð, lagnet og ádráttarnet. Þó getur ráðherra leyft,
að upp séu tekin önnur veiðitæki samkvæmt því, sem segir í 2. málsgr.
25. gr.
2. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, sett reglur um
möskvastæ'rð netja þeirra, er notuð eru í vötnum þeim, er ræðir um í 1.
málsgr., um lengd lagnetja og millibil milli þeirra, um gerð ádráttarnetja
og notkun og um iáginarksstærð silungs, er veiða má.
3. Nú veiðist vatnasilungur minni en leyfilegt er að veiða samkv.
regluni þeim, er ræðir um í 2. málsgr., og skal þá þeim, er veiðir, skylt að
sleppa honum aftur í vatn.

VII. KAFLI.
Um fiskvegi og aðra mannvirkjagerð i veiðivötnmn.
35. gr.
1. Ráðlierra getur levft að gera fiskveg í vatni eða meðfram vatni.
Levfi þetta skal því aðeins veitt, að veiðimálastjóri mæli með því og hafi
samþykkt gerð fiskvegarins og tilhögun, enda sé verkið unnið undir umsjón hans.
2. Hverjum manni er skvlt að láta af hendi land eða landsafnot, svo
og vatn eða afnot vatns, er með þarf til þess að fiskvegur sé gerður, svo
og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem fisk-
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vegurinn kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir, eftir
rnati, nema samkomulag verði.
3. Um breytingu á fiskvegi, eða ef vatnsmagn í honum er aukið eða
minnkað, fer eftir því, sem segir í 1. og 2. málsgr.
36. gr.

1. Eigi má veiða eða styggja fisk í fiskvegum né nær neðra mynni
þeirra en 50 metra og nær efra mvnni þeirra en 30 metra. Ákvæði þetta
gildir þó eigi um veiði til klaks eftir veiðitíma, né um veiði til vísindalegra rannsókna, enda hafi þeir, er veiða, fengið" veiðiskirteini samkvæmt 20. gr.
2. Eigi má spilla fiskvegum né tálma með nokkrum hætti fiskför að
þeim né um þá.
37. gr.

1. Nú er stífla gerð í veiðivatni eða önnur mannvirki, sem eigi eru lögleg veiðitæki, er tálma fiskför i vatninu, og skal þá þeim manni, er gera
lætur það mannvirki, skylt að gera fiskveg í vatninu eða meðfram því, svo
að fiskur geti átt jafngreiða för um það og áður, og að halda fiskveginum
við. Gerð fiskvegarins og tilhögun iiggur undir samþvkki veiðimálastjóra,
og sé verkið unnið undir umsjón hans.
2. Ákvæði 1. málsgr. gilda ekki:
a. Ef vatnið eigi er fiskgengt af öðrum ástæðum.
b. Ef talið er í matsgerð, að gerð fiskvegarins og viðhald hafi meiri
kostnað í för með sér en liagnaður er af veiðinni, enda séu þá veiðispjöll þau, er af mannvirkinu leiðir, goldin fullum bótum.
'
3. Heimilt er eignarnám samkv. 2. málsgr. 35. gr. til fiskvega, sem
gerðir eru samkv. þessari grein.
38. gr.

Nú er vatni veitt úr veiðivatni til áveitu, vatnsveitu eða annarar
áþekkrar notkunar, eða vatni er veitt i veiðivatn úr áveituskurðum. vatnsveituskurðum eða þess háttar skurðum eða leiðslum, og getur þá veiðimálastjóri krafizt þess, að búið sé svo um skurðina eða leiðslurnar, að fiskur
eða fiskseiði gangi ekki í þá. Kostnaðinn af umbúnaði þessum greiðir eigandi veitunnar.
VIII. KAFLI.
Um fiskræktarfélög.
39. gr.

Heimilt er mönnum þeim, er veiðirétt hafa í sama fiskihverfi, að
gera félagsskap með sér um fiskrækt, með þeim hætti, er hér segir á eftir.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

’
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40. gr.

1. Nú vilja menn stofna fiskræktarfélag við fiskihverfi, sem veiði er
i, og skal þá kveðja til fundar eigendnr allra þeirra jarða, þar sem veiði er
stunduð eða hefir verið stunduð í því fiskihverfi. Ef félag á land, skal
boða formann félagsstjórnar. Hafi veiðiréttur verið skilinn með öllu frá
landareign, skal boða eiganda eða eigendur veiðiréttarins í stað landeiganda. Verði landeiganda eigi boðaður fundur nægilega snemma vegna fjarveru, skal boða leiguliða á fundinn. Þá menn, er veiði eiga í almenningi
stöðuvatna, samkv. 2. málsgr. 8. gr., er eigi skylt að boða á fundinn, en gefa
skal þeim kost á þátttöku í félaginu, er það hefir verið stofnað.
2. Þegar stofna á fiskræktarfélag við fiskihverfi, sem áður er veiðilaust, skal boða á fund alla þá, sem lönd eiga að fiskihverfinu.
3 Fundi skal boða skriflega og eigi síðar en 3 dögum fyrir fundardag.
41. gr.
1. Á fundi þeim, sem boðaður hefir verið samkv. 40. gr., skal ræða
stotnun félags og verkefni. Bóka skal fundargerð.
2. Atkvæðisrétt á fundinum hafa allir þeir, er boða skal til fundar
samkv 40. gr. Fela mega þeir öðrum að fara með atkvæði sitt, enda sé
umboðið skriflegt og þess getið í fundarbók. Nú er leiguliði boðaður á
fund i stað landeiganda, og má hann þá taka þátt í umræðum, en hefir
eigi atkvæðisrétt, fvrr en hann hefir verið úrskurðaður félagi í stað
landeiganda, samkv. 44. gr.
3. Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkv. 40. gr. og
atkvæðisbærir eru, samþvkkja félagsstofnunina, má stofna félagið þegar
á fundinum.
4. Nú verður félagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá
fundurinn kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Skal nefndin
semja frumvarp til samþykktar fyrir félagið samkvæmt 46. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem liklegt er, að starfsemi þess hafi í för nieð
sér, Ieita álits kunnáttumanna um það, sem þurfa þykir, og að öðru
leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn óskar eða nauðsynleg þykja.
42. gr.
1. Þegar nefndin hefir lokið störfum, skal hún kveðja til fundar
á ný, samkv. 40. gr.
2. Á fundinum skal nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefir
aflað. Skal þá enn ræða stofnun félagsins og taka ákvörðun um hana,
Ef % þeirra manna, er hoða skal á fnnd samkvæmt 40. gr. og atkvæðisbærir eru samkvæmt 41. gr., eða umboðsmenn þeirra, samþykkja félagsstofnunina, skal öllum hinnm, sem boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast félagar.
43. gr.
Nú mæta eigi á fundi % þeirra manna, er boða skal á fund, eða
umboðsmenn þeirra, og skal þá nefndin enn boða til fundar á hæfileg-
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um fresti. Ef samþykkt er á þeini fundi með % atkvæða að stofna félagið. skal öllum liinuni, sein hoðaðir voru á fundinn, skylt að gerast
félagar.
44. gr.
1. Stofnfundur, eða annar lögmætur félagsfundur, getur úrskurðað, að leiguliði skuli gerast félagi í stað landeiganda, ef leiguliði óskar
þess og landeigandi samþykkir, eða ef fyrirsjáanlegt er, að landeigandi geti ekki tekið þátt í félagsskapnum. Jafnan skal boða leiguliða sjálfan á þennan fund.
2 Skylt er landeiganda, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum 10-falda þá upphæð, sem úttektarmenn meta, að árlegt afgjald jarðarinnar megi hækka fyrir þá veiðiaukningu, sem orðið hefir á jörðinni,
meðan leiguliði bjó þar og greiddi gjöld þau, er jafnað er niður samkvæmt 48. gr., enda megi þakka veiðiaukninguna starfsemi félagsins.
45. gr.
Taka má í félagið aðra menn en þá, sem taldir eru í 40. og 44. gr.,
ef löginætur félagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæðisrétt i félaginu, nema þeim séu ákveðin iðgjöld i gjaldskrá félagsins.
46. gr.
1. Nú er stofnun félags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykkt
fyrir félagið þegar á stofnfundi, eða öðrum fundi, boðuðum á sama hátt.
Um samþykktina ræður afl atkvæða, svo og um önnur félagsmálefni,
hafi °igi verið öðruvísi um mælt í samþykkt. Hver félagsmaður hefir
eitt atkvæði í félagsmáluin, sbr. þó 45. gr.
2. í samþykkt félags skulu vera ákvæði um:
a. Nafn félags, heimilisfang og varnarþing.
b. Verkefni félags og félagssvæði.
c. Skipun og starfssvið félagsstjórnar.
d. Fundahöld.
e. Reikninga félags og endurskoðun.
f. Hvernig fara skuli um greiðslu kostnaðar þess, er leiðir af starfsemi
félagsins.
g. Sektir fyrir brot á samþykkt félags.
.
h. Hvernig samþykkt félags verði breytt.
i. Hvernig fara skuli um félagsslit.
47. gr.
Samþvkkt skal félagsstjórn senda ráðherra til staðfestingar og
láta fylgja henni kostnaðaráætlun. Ef samþykkt þykir ekki svo úr garði
gerð, að staðfesta megi hana, sendir ráðherra hana aftur til félagsstjórnar með atliugasemdum um það, er ábptavant þykir. Ella staðfestir hann
samþykkt, svo og þegar lagað liefir verið það, er athugavert þótti, enda mæli
veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með staðfestingu. Aldrei má samþykkt brjóta
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í bág við réttarákvæði, almennar grundvallarreglur laga né réttindi einstakra
manna.
48. gr.
1. Kostnaði þeim, sem starfsemi félagsins hefir i för með sér, skal
jafna niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt í félagsskapnum. Samkvæmt þessum reglum skal semja skrá, er sýnir hundraðshluta þann af kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), sem hver félagsmaður
á að greiða. Skráin skal gerð með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára,
ef til eru.
'
2. Gjaldskrá skal lögmætur félagsfundur samþykkja, og gildir hún
um 5 ár, nema % félagsmanna samþykki að breyta henni fyrr. Gjaldskrá skal senda ráðherra til staðfestingar samkvæmt 47. gr.
49. gr.
1. Nú verða eigendaskipti að jörð, sem er á félagssvæðinu, og er
þá liinum nýja eiganda skvlt að gerast félagi. Þegar ábúendaskipti verða
á jörð, þar sem leiguliði er félagsmaður í stað landeiganda, getur lögmætur félagsfundur úrskurðað, að liinn nýi ábúandi gerist félagi.
2. Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar eða jarða, er liggja að
fiskihverfi, er fiskræktarfélag starfar við, en utan félagssvæðis, og má þá
leggja þær jarðir við félagssvæðið og skvlda eigendur þeirra til að gerast
félagsmenn, ef lögmætur félagsfundur samþvkkir, enda hafi eigendum
jarða þessara verið hoðað á fundinn og þeir átt þar atkvæðisrétt
um samþykkt þessa.
50. gr.
1. Nú þykir æskilegt, að félag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og
er það heimilt, ef % af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð
í hverju fiskihverfi fyrir sig, samþykkja félagsstofnunina. Að öðru leyti
fer uin stofnun félagsins eins og sagt er í lögum þessum.
2. Nú þykir æskilegt, að tvö félög eða fleiri sameinist í eitt, og er
það heimilt, ef % félagsmanna í liverju félagi samþykkja, enda mæli
veiðimálastjóri með sameiningunni. Skal þá stofna eitt félag, er nái yfir
svæði beggja félaganna eða allra, og fer um stofnun þess eins og lög
þessi mæla fyrir.
51. gr.
Gjöld félagsmanna, sem ákveðin eru í staðfestri gjaldskrá, má
taka lögtaki, og fylgir þeim i 2 ár frá eindaga lögveð í jörð eða veiðiréttindum, er stendur framar öllu samningsbundnu veði.
52. gr.
1. Ef einhverjir félagsmenn þykjast vanhaldnir um skiptingu veiði eða
um aðrar framkvæmdir félagsins, er þeim heimilt að skjóta máli sínu til veiðimálastjóra. Úrskurðar liann um ágreiningsefnið með samþykki veiðimálanefndar. Skvlt er að gera stjórn félagsins kost á að láta uppi álit sitt um málið.
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2. Stjórn fiskræktarfélags skal árlega gefa veiðimálastjóra skýrslu uni
starfsemi félagsins. Þær upplýsingar, er veiðimálastjóri kann að óska eftir, ei
stjórninni og skylt að gefa lionuni.
53. gr.
1. Nú starfa fiskræktarfélag við fiskiliverfi, þar sem áður liefir engin veiði
verið eða svo litil, að liún hefir eigi verið talin í skýrsluni uni undanfarin 10 ár,
og er þá félaginu lieimilt að gera samþvkkt, á lögmætum félagsfundi, uni að
friða með öllu fisk i fiskihverfi félagsins eða fyrir allri veiði, annari en
stangarveiði.
2. Saniþykkt uni friðun samkv. 1. niálsgr. gildir um 5 ár í senn, nema 2/3 félagsnianna samþykki að breyta henni fvrr eða ráðherra skipi svo fyrir. Leita
skal staðfestingar ráðherra á samþykkt samkv. 47. gr.
54. gr.
1. Fiskræktarfélagi skal heimilt á lögniætum félagsfundi að gera
saniþykkt um möskvavídd netja, er nota megi á félagssvæðinu, og um
friðun tiltekinna svæða fiskihverfisins. Friðun þessi má ná til allrar veiði eða
til tiltekinna veiðarfæra eða veiðiaðferða, og skal hún bundin við tiltekið timabil.
2. Samþykkt samkv. 1. málsgr. er háð staðfestingu ráðherra samkv. 47. gr.
55. gr.
1. Hverjum manni er skylt að láta af hendi Iand eða landsafnot,
svo og vatn eða afnot vatns, er með kann að þurfa vegna byggingar eða
starfrækslu klakstöðvar, svo og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, er bygging klakstöðvarinnar eða starfræksla kann að
hafa i för með sér, enda komi fullar bætur fyrir eftir mati, nema samkomulag verði.
2. Nú eru skilyrði til friðunar samkvæmt 18. gr. eða 1. málsgr. 23. gr.
eigi fyrir liendi, og getur þá ráðherra, eftir tillögum veiðimálastjóra, leyft
fiskræktarfélagi að taka eignarnámi til leigu um ákveðið timabil, og gegn fullum bótum, veiði í veiðivatni eða á lilteknu svæði í því, innan fiskihverfis þess,
er félagið starfar við, þar, sem hentugt þykir, að félagið afli sér klakfiska.
IX. KAFLI.
lTm veiðifélöff.
56. gr.
1. Heimilt er mönnum að gera með sér félagsskap um veiði í þeim
tilgangi:
a. að félagið sjálft láti stunda veiði,
b. að félagið selji á Ieigu rétt til stangarveiði, samkvæmt 3. málsgr. 2. gr.
2. Um slíkan félagsskap, sem ræðir um í 1. málsgr., skal fara svo sem
sagt er fyrir í kafla þessum.
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57. gr.
1. Félagssvæði veiðifélags getur verið:
a. heilt fiskihverfi,
b. einstakt vatn í fiskihverfi,
c. hluti af vatni, þar sem sérstaklega hagar til um veiðiskap eða vatnskosti.
2. Ef um hluta straumvatns er að ræða, verður félagssvæði ætíð að ná svo
langt upp með vatninu sem veiði er stunduð í þvi fiskihverfi.
58. gr.
1. Til þess að veiðifélag verði löglega stofnað, þarf levfi veiðimálastjóra
og veiðimálanefndar að koma til.
2. Þeir, sem stofna vilja slikt félag, skulu sækja til veiðimálastjóra um
levfi til félagsstofnunarinnar. Umsókninni skal fylgja:
a. greinargerð fyrir fyrirhugaðri starfsemi félagsins: veiðiaðferðum og veiðistöðum, ásamt ástæðum þess, að slíkt félag teljist æskilegt.
b. skýrsla um vatn eða vötn á fyrirhuguðu félagssvæði. Skal hún gerð samkvæmt 2. málsgr. 10. greinar, enda hafi vatn þetta eða vötn eigi verið skrásett áður.
c. skýrsla um fyrirliugað félagssvæði og greinargerð fyrir takmörkum þess,
ef um hluta vatns er að ræða, sanikvæmt c.-lið 57. greinar.
3. Þegar veiðimálastjóri hefir rannsakað skjöl þau, cr ræðir um i 2. málsgrein, og aðra málavöxtu, leggur hann málsskjölin, ásamt áhti sínu, fyrir veiðimálanefnd, sem svo tekur ásamt veiðimálastjóra fullnaðarákvörðun um það,
livort leyfa skuli félagsstofnunina eða ekki.
4. Þegar ákveðið hefir verið að veita leyfi til félagsstofnunar samkvæmt
3. málsgr., gefur veiðimálastjóri út leyfi þetta, og skal það bundið við tiltekið
félagssvæði og tiltekna starfsemi félags.
5. Ákvæði greinar þessarar skulu eigi gilda um stofnun félaga, er liafa
það starfssvið, er getur um í 1. málsgr. b.-lið 56. greinar, og er þeim, sem stofna
vilja shkt félag, heimilt að kveðja til stofnfundar, samkvæmt 59. gr., án frekari undirbúnings.
59. gr.
1. Nú er stofnun félags löglega samþykkt samkv. 58. gr., og skulu þá frumkvöðlar félagsstofnunarinnar kveðja til fundar um málið.
2. Ef stofna á félagið við vatn eða vötn, sem veiði er i, skal kveðja til
fundarins ábúendur allra jarða á hinu fyrirhugaða félagssvæði. Ef félag
á eða hefir til afnota land, sem veiðiréttur fylgir, skal boða forinann félags.
Hafi veiðiréttur verið skilinn frá landareign, skal boða notanda veiðiréttarins.
3. Ef stofna á veiðifélag við vatn eða vötn, sem áður liafa verið veiðilaus,
skal boða til fundar ábúendur allra þeirra jarða, sem lönd eiga að vatni eða vötnum á liinu fyrirhugaða félagssvæði.
4. Fundi skal boða skriflega og eigi síðar en 3 dögum fyrir fundardag.
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60. gr.

1. A fundi þeim, sem boðaður liefir verið samkvæmt 59. gr., skal lagt
fram leyfi veiðimálastjóra til félagsstofnunarinnar, ásamt öðrum skjölum, sem
fram hafa komið um málið. Á fundinum skal ræða um stofnun félagsins og
verkefni og bóka fundargerð.
2. Atkvæðisrétt á fundinum liafa allir þeir, sem boða skal til fundar samkvæmt 59. gr. Fela mega þeir öðrum að fara með atkvæði sitt, enda sé umboðið skriflegt og þess getið í fundarbók.
3. Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkv. 59. gr., samþykkja
félagsstofnuniná, má stofna félagið þegar á þessum fundi, án frekari undirbúnings.
61. gr.

1. Nn verður félagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Nefndin skal semja frumvörp
til samþykktar og arðskrár fvrir félagið samkv. 63. og 64. gr. Leita skal og nefndin álits sérfróðra manna um þau deiluatriði, sem upp kunna að hafa komið á
fundinum, og að öðru leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn óskar eða nauðsynleg þykja.
2. Þegar nefndin liefir samið frumvörp til samþykktar og arðskrár. skulu
þau ásamt öðrum skjölum, sem félagsstofnunina varða, lögð fram á hentugum
stað til sýnis fvrirhuguðum félagsmönnum. Skal auglvsa framlagningu skjalanna með þeim hætti. er þar tíðkast í héraði um birtingu auglýsinga, sem varða
almenning. Skulu skjölin liggja frannni til sýnis að minnsta kosti 2 vikna tíma.
62. gr.

Þegar lokið er undirbúningi samkv. 61. gr., skal nefndin boða til annars
fundar samkv. 59. gr. Á fundinum skal enn ræða félagsstofnunina og taka ákvörðun um hana. Ef % þeirra manna. sem boða skal á fund samkv. 59. gr., eða
umboðsmenn þeirra samþykkja félagsstofnunina, skal öllum hinum, sem hoðaðir voru á fundinn, skylt að gerast félagar.
63. gr.

1. Nú er stofnun félagsins löglega ákveðin, og skal þá gera samþykkt fyrir félagið þegar á stofnfundi eða öðrum fundi, boðuðum á sama liátt. Um samþykktina ræður afl atkvæða, svo og um önnur félagsmálefni, nema öðruvisi sé
um mælt i samþykkt. Hver félagsmaður liefir eitt atkvæði í félagsmálum.
2. I samþykkt félags skulu vera ákvæði um:
a. Nafn félags, heimilisfang og varnarþing.
h. Félagssvæði. Skulu þar taldar, svo að eigi verði um villzt, þær jarðir, sem
þátt taka í félagsskapnum.
c. Verkefni félags.
d. Skipun og starfssvið félagsstjórnar.
e. Fundahöld.
f. Reikninga félags og endurskoðun.
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g. Hvernig fara skuli um afla félagsins eða arð og um greiðsiu kostnaðar þess,
er leiðir af starfsemi félagsins.
h. Sektir fyrir brot á samþykkt félags.
i. Hvernig samþykkt félagsins verði breytt.
j. Hvernig fara skuli um félagssbt.
64. gr.
1. A stofnfundi eða öðrum fundi, boðuðum á sama liátt, skal gera skrá,
er sýni liluta þann af veiði eða arði af veiði, sem koma eigi i hlut hverrar jarðar eða jarðarhluta, er veiðiréttur fylgir í vatni eða vötnum á félagssvæðinu.
Veiðinni eða arði af lienni skal jafna niður eftir veiðimagni eða áætluðu veiðimagni jarðanna, og skal skráin gerð með bliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna
10 ára, ef til eru.
2. Arðskrá skal lögð undir samþykki fundarins, og er hún því aðeins samþykkt, að hún hljóti % atkvæða félagsmanna.
3. Nú eru einhverjir félagsmenn óánægðir með arðskrá, og geta þeir þá
krafizt mats samkvæmt 83. gr.
65. gr.
Kostnað, er leiðir af starfsemi félagsins, skulu félagsmenn greiða í sama
hlutfalli og þeir taka arð.
66. gr.
Samþykkt og arðskrá skal félagsstjórnin senda ráðherra til staðfestingar.
Ef samþykkt og arðskrá þykja eigi þannig úr garði gerðar, að staðfesta megi
þær, sendir ráðherra þær aftur til félagsstjórnarinnar með athugasemdum um
það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann hvorttveggja, svo og þegar það hefir
lagað verið, er ábótavant þótti, enda mæli veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með
staðfestingu. Aldrei má samþykkt brjóta í bág við réttarákvæði, almennar grundvallarreglur laga né réttindi einstakra manna.
67. gr.
í. Þegar veiðifélag hefir verið stofnað með löglegum hætti, skal hverjum manni óheimilt að veiða í vötnum á félagssvæðinu, nema liann hafi samþykki félagsstjórnarinnar.
2. í samþykkt félags má setja ákvæði, er banna félagsmönnum og öðrum
þeim, sem á félagssvæðinu búa, að hafa með höndum ádráttarnet, nema þeir
geti sannað, að nota eigi þau til veiða í vatni utan félagssvæðis.
3. Akvæði 1. málsgreinar skulu eigi taka til þeirra, sem fengið liafa
veiðiskírteini samkv. 20. gr.
68. gr.
1. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimálanefndar, veitt veiðifélagi undanþágu frá ákvæðum 27., 28. og 30. gr. laga
þessara um lengd fastra veiðivéla út í vatn.
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2. Undanþága, slík er ræðir uni i 1. málsgr., skal aðeins gilda fyrir félagssvæði þess félags, sem liún er veitt. Má því aðeins veita liana, að fiskrækt
sé starfrækt í vatni eða vötnum á félagssvæðinu, og skal liún hundin þeim skilyrðúm, að eigi sé nema ein veiðivél notuð á öllu félagssvæðinu og engin önnur
veiði sé stunduð þar. Ef ástæða þykir til, má og binda undanþáguna skilyrðum
um eftirlit samkv. 77. gr.
69. gr.
1. Nú verða ábúendaskipti á jörð á félagssvæði, og er þá binuni nýja ábúanda skylt að gerast félagi í stað hins og taka að sér skuldbindingar bans við
félagið.
2. Skylt er félagi, þá er ábúandi fer frá jörð á félagssvæði, að svara lionum út þeim hluta, er hann kann að eiga í eignum félagsins.
.
3. Ef ekki semst um skuldbindingar eða eignarhluta samkv. 1. og 2. málsgrein, skal mat skera úr ágreiningi.
70. gr.
1. Nú vill fiskræktarfélag taka upp félagsveiði eða veiðifélag fiskrækt,
og er það þá heimilt, ef fullnægt er skilyrðum laga þessara um stofnun fiskræktarfélags eða veiðifélags, eftir því sem við á.
2. Nú vilja menn stofna félag um fiskrækt og félagsveiði, og er það heimilt, ef fullnægt er skilyrðum laga þessara um bæði fiskræktar- og veiðifélög.
X. KAFLI.
Um ófriðun sels.
71. gr.
1. Hverjum manni er lieimilt að skjóta eða styggja sel í veiðivötnum, svo og í ósum þeirra, ef eigi er öðruvísi mælt fyrir í lögum.
2. Á Hvammsfirði skal svæði, er liggur fyrir innan linu úr ytri
enda Skoravíkurmúla í Hólmlátursborgir, verða undanþegið hanni gegn selaskotum og uppidrápi.
72. gr.
1 Nú eru friðlvst selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða nær
árósi, er lax eða göngusilungur gengur i, en 7 km., og skulu þau þá ófriðuð,
enda verði talið við matsgerð, að arður af laxveiði eða göngusilungs í ánni sé
meiri en arður af selveiðinni.
2. Nú eru friðlýst selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða svo
nærri ósum ár, sem segir í 1. málsgrein, en lax- og silungsveiði í vatninu
er metin minna virði en selveiðin, og getur þá ráðherra, eftir tillögum
veiðimálastjóra, leyft, að þau séu ófriðuð, enda hafi fiskrækt yerið stunduð við vatnið svo lengi og með þeim árangri, að matsgerð telji þess
fulla von, að laxveiði eða göngusilungs í vatninu verði arðsamari en selveiðin.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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73. gr.

1. Fyrir missi selveiðínytja þeirra, er ræðir um i 72. gr., skulu koma
fullar bætur.
2. Bætur þessar greiði eigendur laxveiði eða göngusilungs í fiskihverfinu. Skulu bæturnar vera árgjald og ákveðnar í eitt skipti fyrir öll,
sbr. þó 3. málsgr. Bæturnar greiði veiðieigendur að tiltölu við veiðimagn
hvers um sig á síðasta ári á undan. Jafnar sýslumaður gjaldinu niður og
innheimtir á manntalsþingi, og fvlgir þvi lögtaksréttur. Nú er veiðiréttur
leigður samkv. 2. eða 55. gr., og greiðir þá leigutaki bæturnar í stað leigusala.
3. Ef lax- eða göngusilungsveiði þeirra jarða, er bætur ldjóta samkvæmt 2. málsgrein, evkst eftir að byrjað er á ófriðun sels, þá skulu liagsmunir af þeirri aukningu metnir til frádráttar bótunum, enda geri einhver þeirra, er bætur eiga að greiða, kröfu um mat veiðiaukans. Nú er
talið í matsgerð, að lax- eða silungsveiði einhverrar jarðar hafi aukizt svo,
að aukningin gefi eins mikinn arð og selveiðin áður, og skulu þá bætur
fyrir selveiðimissinn falla niður.
XI. KAFLI.

Um stjórn veiðimála og eftirlit.
74. gr.
1. Atvinnumálaráðherra hefir vfirumsjón allra veiðimála.
2. Til aðstoðar ráðherra um stjórn veiðimála eru veiðimálastjóri og
veiðimálanefnd.
75. gr.
1. Veiðimálastjóri skal vera kunnáttumaður um veiðimál og vatnalíffræði. Skal hann skipaður af atvinnumálaráðherra til 5 ára i senn og launaður af ríkissjóði.
2. Veiðimálastjóri skal hafa þessi störf með höndum:
a. að annast nauðsynlegar rannsóknir vatna og fiska og skrásetningu veiðivatna,
b. að sjá um söfnun á skýrslum um veiði og fiskrækt.
c. að gera eða láta gera uppdrætti að klakstöðvum og fiskvegum og hafa
umsjón með gerð þeirra mannvirkja,
d. að gera tillögur um reglugerðir og önnur ákvæði um friðun eða veiðiskap, sem sett eru samkv. lögum þessum,
e. að veita mönnum leiðbeiningar imi veiðimál og vera ráðherra til aðstoðar um allt, sem að þeim lýtur.
76. gr.
1. Veiðimálanefnd skal skipuð 3 mönnum. Atvinnumálaráðherra skipar nefndina, og skal einn nefndarmanna skipaður eftir tillögum Búnaðarfélags tslands, en annar eftir tillögum Fiskifélags Islands, þangað til samband
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islenzkra fiskræktarfélaga kynni að verða stofnað. Skal þá samband þetta,
i stað Búnaðarfélagsins og Fiskifélagsins, gera tillögur um skipun tveggja
manna i nefndina.
2. Veiðimálanefnd tekur ekki kaup fyrir starfa sinn, en útlagðan kostnað fær liún greiddan úr ríkissjóði.
3 Veiðimálanefnd skal vera ráðherra til aðstoðar uni veiðimál. Getur
hún gert tillögur um allt, er að veiðimálum lýtur. Samþykkis veiðimálanefndar
skal leitað til setningar reglugerða og annara ákvæða um friðun eða veiðiskap, þar sem svo er fyrir mælt i lögum þessum.
11' gr’
.
.
1. Ráðherra skipar eftirlitsmenn við veiðivötn, svo marga og við þau
vötn, er nauðsynlegt þykir. Um tölu þeirra og skipun skal farið eftir tillögum
veiðimálastj ór a.
2. Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á því, að veiði í umdæmi
þeirra sé stunduð með löglegum hætti. Þeir skulu safna veiðiskýrslum, hver i
sínu umdæmi, og gefa veiðimálastjóra þær upplýsingar um veiði og veiðivötn,
er hann kann að óska. Þeir skulu gera skrár yfir fastar veiðivélar, lagnir og
drætti í umdæmi sínu og sjá um merkingu veiðarfæra. Nánari ákvæði um starfsemi þeirra skulu sett í erindisbréf, er veiðimálastjóri gefur þeim.
3. Veiðimálastjóri gefur út skírteini lianda eftirlitsmönnum.
4. Eftirlitsmenn skulu hafa vald til að taka upp úr veiðivatni ólögleg
veiðitæki, eða veiðitæki, sem notuð eru á ólevfilegum tíma eða á þeim stöðum, þar sem eigi má nota þau.
78. gr.
Veiðimálastjóri semur við eftirlitsmenn um kaup þeirra. Kaupið greiðist
úr sýslusjóði og endurgreiðist sýslusjóði af veiðieigendum, að tiltölu við veiðimagn hvers þeirra um sig undanfarið ár. Sýslunefnd jafnar gjaldinu niður,
og má taka það lögtaki.
XII. KAFLI.
Um styrkveitingar til fiskræktar.
79. gr.

1 Nú byggir fiskræktarfélag klakstöð, og skal þá veita því styrk úr
ríkissjóði, er nemi kr. 1,50 fyrir hvert melið dagsverk við bvggingu stöðvarinnar.
2. Nú gerir fiskræktarfélag fiskveg eða aðrar framkvæmdir til að greiða
fyrir fiskför um vatn, og skal þá veita félaginu styrk úr rikissjóði, er nemi %
kostnaðar við verkið.
3. Nú þykir eigi ráðlegt að stofna fiskræktarfélag í fiskihverfi, vegna
þess hve litið fiskihverfið er eða af öðrum ástæðum, en veiðieigendur í hverfinu, einn eða fleiri, gera mannvirki slík sem ræðir um í 1. og 2. málsgr., og má
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þá veita þeim styrk til þess úr ríkissjóði, jafnháan og ákveðið er í 1. og 2.
inálsgrein.
80. gr.
Nú er fiskrækt hafin í fiskihverfi, er áður var veiðilaust, og skal þá
veita styrk úr ríkissjóði, er neini allt að kr. 3,00 á hvert þúsund seiða, sem
flutt eru í vatnið.
81. gr.
1. Styrkur sá, er ræðir uni i 79. og 80. gr., skal því aðeins veittur, að veiðimálastjóri mæli með stvrkbeiðni, enda liafi liann samþykkt tilhögun mannvirkja þeirra, er styrkur er veittur til, og þau gerð undir eftirliti hans.
2. Nú er styrkur veittur úr ríkissjóði til að gera klakstöð, og skal ráðherra þá heimilt að ákveða háinarksverð á seiðum, sem seld eru frá klakstöðinni.
82. gr.
Veita má lán úr ræktunarsjóði til framkvæmda þeirra, sem getið er í
79. og 80. gr. Lánstíminn má vera allt að 10 ár, og mega lánin vera afborgunarlaus fyrstu 5 árin. Lánsupphæðin má vera allt að % kostnaðar við framkvæmd verksins. Nú er fiskræktarfélag lántakandi, og má þá veita lán gegn
sameiginlegri ábyrgð félagsmanna.

XIII. KAFLI.
Um matsgerðir og skaðabætur.
83. gr.
1. Nú greinir menn á uni takmörk óss eða leiru, uni það, livar aðalstraumlína ár sé eða hvað teljast skuli kvísl, og skal þá skera úr þeim ágreiningi með matsgerð.
2. Matsgerðir samkv. 1. málsgr. og aðrar matsgerðir, sem rætt er um
i lögum þessum, skulu franikvæma 2 menn, sein dómkvaddir eru af héraðsdómara í þvi umdæmi, er vatn það, er ágreiningurinn ris af, er i. Nú er um
merkivatn milli lögsagnarumdæma að ræða, og ákveður þá ráðherra, í hverju
lögsagnarumdæmanna matsmenn skuli dómkvaddir.
3. Mati má skjóta til vfirmats innan 6 vikna frá lokum matsgerðar. Yfirmat framkvæma 3 menn, dómkvaddir með þeini hætti, sem segir í 2. málsgr.
4. Matsmenn ákveða kostnað við mat og skiptingu lians á aðila.
5. Rétt er matsmönnum að kveðja kunnáttumenn sér til aðstoðar, ef
þörf þvkir, og telst kostnaður af því til niatskostnaðar.
84. gr.
Nú rýrna hlunnindi og þar með verðmæti jarðar við framkvæind þessara
laga, og getur þá jarðareigandi krafizt endurmats á jörðinni.

Pingskjal^388

813

85. gr.
Uni ákvörðun upphæðar bóta eða endurgjalds, er greiða skal samkv.
iögum þessum, skal matsnefnd fara eftir því, sem segir í lögum um framkvæmd eignarnáms. Um greiðslu bóta eða endurgjalds fari einnig eftir
þeim lögum.
XIV. KAFLI.
Refsiákvæði og réttarfar.
86. gr.
1. Ef maður veiðir ólofað í veiðivatni annars manns, varðar það sektum, allt að 1000 kr. Sá, er misgert var við, skal fá allt veiðifang eða andvirði
þess, auk bóta fvrir annað tjón, er hann kann að hafa orðið fyrir.
2. Nú hittist maður með veiðarfæri við veiðivatn annars manns fyrir
utan venjulega vegi, og skal þá sekta hann sem hann væri sekur um ólöglega veiði, nema sannað sé, að hann hafi haft þar lögmætt erindi.
87. gr.
Sektum frá 100 kr. og allt að 1000 kr. varðar, ef maður gerist brotlegur gegn lögum þessum eða reglum, sem samkvæmt þehn eru settar, þannig:
a. að hann veiði á þeim tíma eða þeim stöðum, er veiði er bönnuð,
b. að hann notar veiðitæki eða veiðiaðferðir, sem bannað er að nota, sbr. þó
88. gr., eða fvlgir ekki settum reglum um tilhögun veiðitækja eða um aðferð við veiði.
c. að hann veiðir fisk, sem minni er en svo, að leyfð sé veiði hans, eða
sleppir eigi í vatn veiddum fiski, er skylt er að sleppa.
d. að hann brýtur ákvæði 21. gr. eða 32. gr. eða
e. að hann spillir fiskvegi eða tálmar á ólögmætan hátt fiskför um vatn.
88. gr.
Nú notar maður sprengiefni, eitruð efni eða deyfandi við veiði, og
varðar það fangelsi eða sektuni, ekki lægri en 500 kr.
89. gr.
Önnur brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar eru samkvæmt
þeim, varða sektum allt að 500 kr.
90. gr.
Brot þau, er ræðir um í 86. gr., a—-b-Iiðum 87. gr. og 88. gr., teljast
fullframin jafnskjótt og veiðarfærin eru komin í vatn.
91. gr.
Ólögleg veiðitæki, svo og veiðitæki, sem notuð eru íneð ólöglegum hætti,
skulu upptæk gerð.

814

Pingskjal 388

92. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum, svo og andvirði upptækra veiðitækja,
renna í sýslusjóð, þar sem brot er framið. Nú er brot framið í fleiri sýslum
en einni, og skiptist þá sekt og andvirði upptækra veiðitækja að jöfnu milli
sýslusjóðanna.
93. gr.
1. Mál út af brotum samkv. 86. gr. skulu rekin sem einkalögreglumál,
og á sá sókn sakar, sem misgert er við.
2. Önnur mál til refsingar fyrir brot á lögum þessum eða á reglum,
sem settar eru samkvæmt þeim, skulu rekin sem almenn lögreglumál.
XV. KAFLI.
Niðurlagsákvæði.
94. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933, og ganga þá eftirfarandi lagaákvæði úr gildi:
Lög nr. 5, 19. febr. 1886, um friðun á laxi.
Lög nr. 55, 30. júlí 1909, um samþykktir um friðun silungs og veiðiaðferðir í vötnum.
1. ög nr. 24, 22. okt. 1912, um samþykktir um ófriðun og eyðing sels úr
veiðiám.
XIII. kafli vatnalaga, nr. 15, 20. júní 1923.
2. málsgr. 1. gr. laga nr. 30, 27. júní 1925, um selaskot á Breiðafirði
og uppidráp.
Lög nr. 6, 14. júní 1929, um fiskiræktarfélög.
XVI. KAFLI.
Bráðabirgðaákvæði.
95. gr.
1. Ákvæði XI. kafla laga þessara, um stjórn veiðimála og eftirlit, önnur
en 1. málsgr. 74. gr., koma ekki til framkvæmda fyrst um sinn, en atvinnumálaráðherra setur með reglugerð fyrirmæli um það, að sá maður, sem hefir
með höndum eftirlit með laxa- og silungaklaki í landinu, komi í stað veiðimálastjóra og veiðimálanefndar, eftir því sem við getur átt, og hreppstjórar i stað
eftirlitsmanna við veiðivötn. Skulu shk reglugerðarákvæði gilda þar til Alþingi
kveður öðruvísi á.
2. Ákvæði XII. kafla þessara laga, um styrkveitingar til fiskræktar, koma
ekki til framkvæmda fyrr en fé er veitt til þeirra í fjárlögum.
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389. Breytingartillaga

við frv. til laga um lækningaleyfi o. s. frv. (þskj. 35).
Frá Vilmundi Jónssyni.
1 stað orðsins „heilbrigðisstjórnin“ í ýmsuin föllum livar sem er í frv.
kemur: ráðherra. I stað „heilbrigðisstjórnarinnar“ i 11. gr. kemur þó: landlæknis,
i stað „heilbrigðisstjórnarinnar“ i 1. málsgr. 13. gr.: ríkisstjórnarinnar,
og i stað „heilbrigðisstjórninni“ í fvrri málsl. 20. gr.: ríkisstjórninni.

Ed.

390. Breytingartillaga

við till. til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga og
koma fram með tillögur um mál iðju og iðnaðar.
Frá Halldóri Steinssvni.
í stað niðurlags greinarinnar („Kostnaður við nefndina greiðist úr ríkissjóði“) komi: Nefndin vinnur kauplaust.
Nd.

391. Breytingartillaga

við frv. til laga um geldingu hesta og nauta.
Frá landbúnaðarnefnd.
Við 4. gr. Fyrir „1935“ komi: 1933.
Ed.

392. Lög

um breyting á lögum nr. 72, 7. maí 1928, um hvalveiðar.
(Afgreidd frá Ed. 13. april).
1. gr.

Aftan við 2. gr. bætist:
Árin 1932 og 1933 er þó sérleyfishafa heimilt að nota 3 erlend skip
til veiðanna.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.
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Ed.

'

393. Frumvarp

til laga um geldingu hesta og nauta.
(Eftir eina umr. í Nd.).
1. gr.

Hesta og naut, sem gelda þarf, skal svæfa áður en gelding fer fram.
2. gr.

Sýslunefndir hlutast til um, að hæfilega margir geldingamenn séu í
hverri sýslu. Skulu þeir hafa lært að fara með svæfingarefni (Cloroform) og
einnig aflað sér þeirrar þekkingar og leikni, sem þarf til að inna verkið vel
af hendi, og hafa fengið um það vottorð frá dýralækni eða héraðslækni. Dómsmálaráðuneytið setur reglur um sölu og afhending svæfingarefnis til geldingamanna. Án sérstaks endurgjalds skal dýralæknum skylt að kenna mönnum innan þeirra umdæmis geldingaraðferðir og meðferð á svæfingarmeðulum.
3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum til ríkissjóðs, 50—500 kr., nema
þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum. Mál út af brotum
skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.
4. gr.

Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1933.

Nd.

394. Nefndarálit

um frv. til laga um sölu Reykjatanga i Staðarhreppi í Húnavatnssýslu.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt.
Alþingi, 12. apríl 1932.

Bergur Jónsson,
Þorleifur Jónsson,
Sveinbjöm Högnason,
form.
frsm.
fundaskr.
Jón Ólafsson
Einar Arnórsson,
með fyrirvara.
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395. Nefndarálit

um frumv. til laga um háleiguskatt.

..

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Vér undirritaðir mælum með, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Tveir nefndarmenn (MJ og ÓTh) voru ekki á fundi, þegar málið var afgreitt.
Alþingi, 13. apríl 1932.
H. Stefánsson,
. form.
Nd.

Steingrimur Steinþórsson,
frsm.

Bernh. Stefánsson.

396. Nefndarálit

um frv. til laga um undirbúning á raforkuveitum til almenningsþarfa (þskj. 285).
Frá fjárhagsnefnd.
Frv. þetta er komið frá Ed. og var samþykkt þar með samhljóða atkvæðum við allar umræður.
Nefndin er sammála um að mæia með því, að frv. nái fram að ganga
óbreytt.
Alþingi, 13. apríl 1932.
H. Stefánsson,
Ólafur Thors,
Magnús Jónsson,
form.
frsm.
fundaskr.
Bernh. Stefánsson.
Steingr. Steinþórsson.

Nd.

397. Nefndarálit

um frv. til laga um Brunabótafélag Islands.
Frá fjárhagsnefnd.
Frumvarp þetta er komið frá efri deild. Hefir það fengið þar vandlega
athugun og tekið nokkrum breytingum frá því, er það var lagt fyrir, og var afgreitt til neðri deildar með samhljóða atkvæðum. — Leggur nefndin til, að það
verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 12. apríl 1932.
Halldór Stefánsson,
Magnús Jónsson,
Ólafur Thors.
form., frsm.
fundaskr.
Steingr. Steinþórsson.
Bernh. Stefánsson.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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398. Nefndarálit

um frv. til laga um verðhækkunarskatt (þskj. 149).
Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.
Meiri hl. nefndarinnar mælir með, að frumvarpið sé samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM:
1. Við 4. gr. Fyrir orðin „siðast var seld fyrir“ komi: var metin að fasteignamati þegar hann eignaðist hana.
2. Við 19. gr. Fyrir „sektarupphæð“ komi: skattaukaupphæð.
Alþingi, 12. april 1932.
H. Stefánsson,
form., frsm.

Ed.

Bernh. Stefánsson.

Steingr. Steinþórsson.

399. Breytingartillaga

við till. til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að ihuga og koma fram
með tillögur um mál iðju og iðnaðar.
Frá Jóni Baldvinssyni og Jóni Jónssyni.
Síðustu málsgr. skal orða svo:
Fyrir störf í nefnd þessari má greiða allt að 300 kr. hverjum nefndarmanni, og auk þess verja allt að 500 kr. i sameiginlegan kostnað við nefndarstörfin. Kaup nefndarmanna og kostnaður við nefndarstörfin greiðist úr ríkissjóði.

Nd.

400. Breytingartillaga

við frv. til laga um erfðaleigulönd i kaupstöðum, kauptúnum og þorpum
(þskj. 316).
Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 3. gr. Við greinina bætist: Undanþegnar ákvæðum þessarar greinar
eru þó þær þjóðjarðir og kirkjujarðir, sem um getur í 2. gr. laga nr. 31, 20. okt.
1905, um sölu þjóðjarða, og 2. gr. laga nr. 50,16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða.
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401. Nefndarálit

um frv. til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 7, 15. júní 1926, um raforkuvirki.
Frá meiri hl. allsherjarnefndar.
Nefndin hefir athugað frv., og leggur meiri hlutinn með því, að frv.
verði samþykkt. Minni hlutinn gerir sennilega grein fyrir áliti sinu.
Alþingi, 12. apríl 1932.
Bergur Jónsson,
form., frsm.
Nd.

Sveinbjörn Högnason,
fundaskr.

Þorleifur Jónsson.

402. Frumvarp

til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loftskeytanotkun íslenzkra veiðiskipa.
(Eftir 2. uinr. í Nd.).
1. gr.
öll botnvörpuskip skulu liafa fullkomin loftskeytatæki og að minnsta
kosti einn fullfæran loftskeytamann. Nú hefir botnvörpuskip eigi slík tæki, og
skulu þau þá sett í skipið eigi síðar en i árslok 1932.
2. gr.
Landsstjórninni skal heimilt að hafa eftirlit eins og henni þurfa þykir
með þvi, að loftskeyti séu eigi notuð til stuðnings ólöglegum veiðum í landhelgi á nokkurn hátt.
3. gr.
Hver útgerðarmaður eða forstjóri útgerðarfélags á íslandi, sem hefir
skip með loftskeytatækjum við veiðar hér við land, skal skyldur að láta dóinsmálaráðuneytinu í té lykil að hverju þvi dulmáli, sem notað kann að vera í
skeytasendingum milli útgerðarinnar og veiðiskipa hér við land, eða milli
islenzkra veiðiskipa innbyrðis. Það er talið dulmál samkvæmt lögum þessum,
ef notað er í skeyti mál í óvenjulegri merkingu.
4. gr.
Hver landssímastöð á Islandi og hvert íslenzkt veiðiskip með loftskeytatækjum skulu hafa sérstök eyðublöð frá dómsmálaráðuneytinu undir frumrit
allra skeyta til eða frá íslenzkum veiðiskipum.
Hver sá, sem skeyti sendir til veiðiskips eða frá þvi, skal undirrita á
hverju sliku skeyti drengskaparvottorð um það, að ekkert í efni skeytisins sé
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ætlað til að stuðla að landhelgibrotum, forða sökunaut við töku eða gefa veiðiskipi bendingu um ferðir varðskipanna.
Á íslenzkum loftskeytastöðvum og á bverju íslenzku veiðiskipi með loftskeytatækjum skal rita í sérstaka bók öll skeyti til og frá veiðiskipum með nákvæmri stund og dagsetningu, og í töluröð, svo sem ger verður ákveðið í reglugerð. Ennfremur skal loftskeytamönnum varðskipanna og starfsmönnum við
loftskeytastöðvar i landi, sem til þess eru kvaddir, skylt að bókfæra, eftir því
sem frekast er fært, öll loftskeytaskipti milli veiðiskipa innbyrðis og skeytaskipti þeirra við land. Skulu stöðvarnar, varðskipin og innlend veiðiskip í byrjun
bvers mánaðar senda landssimastjóranum frumrit allra þeirra loftskeyta, sem
milli lands og skipa hafa farið á síðastbðnum mánuði, og eftirrit þeirra skevta
skipa á milb, er náðst hafa, en hann sendir þau dómsmáíaráðuneytinu að lokinni skoðun. í lok hvers árs skulu sömu aðiljar senda dómsmálaráðuneytinu
bækur þær, sem skeytin eru rituð í fyrir það ár.
Skeytabækur skipa og stöðva, sem og önnur skjöl, er snerta eftirbtið með
loftskeytanotkun veiðiskipanna, skal skvlt að Játa sjávarútvegsnefndum Alþingis í té til rannsóknar.
5. gr.
Nú verður útgerðarstjóri, skipstjóri eða einhver, sem bagsmuna hefir
að gæta við útgerð skipsins, sannur að sök um brot gegn 2. eða 3. málsgr. 4. gr.,
eða útgerðarstjóri um brot gegn 3. gr., og varðar það 1-10 þús. króna sekt, og
ábyrgist útgerð skipsins greiðsluna; en auk þess skal skipstjóri, sem sannur
verður að því, að hafa notað loftskeyti til að fremja, dylja eða aðstoða við
landhelgibrot, í fyrsta sinn sæta allt að 5000 kr. sektum. Brjóti hann aftur,
missir hann skipstjóraréttindi fyrir fullt og allt.
Brjóti einhver gegn 1. málsgr. 4. gr., eða verði að öðru leyti einhver
brotlegur gegn 4. gr., annar en þeir, sem nefndir eru í 1. málsgr., sæti bann
sektum frá 300—5000 kr.
6. gr.
Nú benda sterkar líkur til þess, að útgerðarstjóri liér á landi eða skipstjórnarmaður á veiðiskipi liafi notað loftskeyti i þeim tilgangi að fremja landhelgibrot eða stuðla að því, að það gæti orðið framið, eða að sá, sem sekur er um
slikt brot, geti sloppið undan lagaaðförum, og skal þá dómsmálaráðuneytinu
heimilt að svipta útgerðarstjóm og skipstjórnarmenn, er hlut eiga að máb,
um abt að 3 árum rétti til loftskeytaskipta milli lands og veiðiskipa, nema undir eftirbti dómsmálaráðuneytisins eða lögreglustjóra, sem eftirbt hefir verið fabð,
og ráða þessir aðilar þá orðalagi og formi slíkra skevta. Samskonar eftirliti
skulu þeir háðir, er sekt befir falbð á eftir 5. gr.
7. gr.
Ákvæði þessara laga koma ekki til framkvæmda þegar skip er statt í
neyð eða þegar um björguuarskeyti er að ræða.
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8. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessuin skal farið sem opinber lögreglumál.
9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Ed.

403. Breytingartillaga

við brtt. á þingskjali 372 [Stjórnarskrá].
Flutningsm.: Jón Jónsson, Magnús Torfason.
I stað „50“ komi: 45.

Ed.

404. Frumvarp

til laga um hlunnindi fyrir annars veðréttar fasteignalánafélög.
Frá fjárhagsnefnd.
1- gr.
Fjármálaráðherra er lieimilt að veita félögum, sem stofnuð verða hér á
landi með þeim tilgangi að koma í framkvæmd lánum gegn öðrum veðrétti i
fasteignum á tilteknum svæðum, á svipuðum grundvelli og tilsvarandi annars
veðréttar lánafélög (Hypothekfo'reninger) erlendis, þau hhumindi, er greinir i
2. og 3. gr. laga nr. 62, 7. mai 1928, um hlunnindi fyrir lánsfélag, enda staðfegti
ráðherra samþykktir félaganna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Ein af orsökuuum til húsnæðiseklu og hárrar liúsaleigu í kaupstöðum
landsins, einkanlega í Reykjavík, er sú, hve erfiðum lánskjörum þeir menn verða
að sæta, sem ráðast í liúsabyggingar. Af hálfu löggjafarvaldsins liafa að vísu
verið gerðar þær ráðstafanir, sem þarf, til þess að opna mönnum aðgang að
fyrsta veðréttar lánum með þeim lánskjörum, sem ástand peningamarkaðsins
leyfir á hverjum tima. En þau 1. veðréttar lán, sem veðdeild Landsbankans
veitir, gera yfirleitt ekki meira en að borga Vs byggingarkostnaðar. Fæstum
nægir þetta, og verða þeir þvi að útvega sér lán gegn 2. veðrétti til viðbótar.

822

Pingskjal 404—405

En um slík lán verða menn nú einatt að sæta hreinum okurkjörum, og er brýn
þörf á að mynda félög lántakenda til sameiginlegrar útvegunar á lánsfé í þessu
skyni, eins og tíðkast annarsstaðar. Slik félög gefa út vaxtabréf til styttri tima
og með nokkru hærri vöxtum en 1. veðréttar hréf. Er það miklu aðgengilegra
fyrir banka og sparisjóði, að geta lagt það fé, sem þessar peningastofnanir annars mundu vilja leggja i annars veðréttar lán, í kaup á slíkum vaxtabréfum eftir
gangverði þeirra á hverjum tíma. Ennfremur mundi slíkum bréfum skapast
nokkur markaður manna á meðal, og gæti þetta nægt til þess að þeir, sem geta
boðið algerlega tryggan 2. veðrétt, þyrftu ekki að sæta okurlánum.
Vér teljum sennilegt, að lieppilegast mundi reynast að láta slik félög ná
yfir takmarkað svæði hvert um sig, t. d. kaupstað eða stærra kauptún með aðliggjandi héraði, og höfum orðað frv. þannig, að þetta yrði mögulegt. En hlunnindi þau, sem átt er við, eru þessi, samkvæmt hinum tilvitnuðu lagagreinum:
„Félagið er undanþegið öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og’ öðrum
sköttum, og vaxtabréf þess skulu ávallt njóta sama skattfrelsis og skuldabréf
ríkisins. Svo á það og rétt til að fá ókeypis eignar- og veðbókarvottorð fyrir
sjálft sig“.
„Um sölu á fasteignum hefir félagið sömu réttindi og veðdeild Landsbankans“.
Ed.

405. BreytingartiIIögur

við frumvarp til laga um barnavernd.
Flin.: Einar Árnason.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
I Reykjavík skal vera barnaverndárnefnd, skipuð 7 mönnum, sem
bæjarstjórn kýs með hlutfallskosningu, og skulu að jafnaði 3 þeirra vera
konur. Ennfremur skulu kosnir 3 varamenn.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
I kaupstöðum utan Reykjavíkur og kauptúnum, þar sem ibúar eru
300 eða fleiri, er bæjarstjórnum og hreppsnefndum lieimilt að kjósa barnaverndarnefnd, sem skipuð er 5 mönnuin. Skulu nefndarmenn kosnir hlutfallskosningu, og séu að jafnaði 2 þeirra konur. Einnig skulu kosnir 2 varamenn.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Héraðslæknum i þeim kaupstöðum og kauptúnum, þar sem skipuð
hefir verið barnaverndarnefnd. er skylt að veita hlutaðeigandi nefnd ókeypis þá aðstoð, er hún óskar og við verður komið.
4. Við 4. gr.
.
Orðin „fyrsta kosning .... yfir stendur“ falli burt.
5. Við 5. gr.
Orðin „aðrir en sjálfkjörnir menn“ falli burt.
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6. Við 18. gr. Greinin falli niður.
7. Við 20. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er kennslumálaráðlierra að skipa barnaverndarráð, og á
það heimili i Reykjavik. 1 barnaverndarráði eru 3 menn. Skal 1 skipaður
samkvæmt tillögu Prestafélags íslands, 1 samkvæmt tillögu Kennarafélags Islands, en einn tilnefnir kennslumálaráðherra, og' er hann formaður. Barnaverndarráðsmenn skulu skipaðir til 4 ára.
8. Við 21. gr. Greinin falli niður.
9. Við 24. gr. Greinin falli niður.

Nd.

406. Nefndarálit

um frv. til laga um rikisútgáfu skólabóka.
Frá menntamálanefnd.
Þar sem frv. þetta fer fram á allmikil framlög úr ríkissjóði um næstu
ár og engin knýjandi nauðsvn virðist vera fyrir hendi, að rikið taki að sér slika
útgáfustarfsemi, en hinsvegar er full þörf á að stemma stigu fyrir þvi, að skólabækur verði óþarflega dýrar, eða óþarflega oft um þær skipt, þá leggur nefndin til að afgreiða frv. með svofelldri
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
I trausti þess, að stjórn fræðslumálanna hlutist til um það, að skiptí
skólabóka eigi sér ekki stað umfram það, sem þörf krefur, og að verð þeirra
verði svo lágt sem unnt er, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 14. april 1932.
Sveinbj. Högnason,
Bernh. Stefánsson,
Guðbr. Isberg,
formaður.
frsm.
fundaskrifari.
Halldór Stefánsson.
Einar Árnórsson.

Ed.

407. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 379 [Stjórnarskrál.
Frá Magnúsi Torfasyni.
Við tillöguna bætist:
eftir því er uppbótarsæti vinnast til. Kjördæmi skulu aldrei færri vera en 25.
Fjölga má þeim með lögum.
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Nd.

408. Breytingartillögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1933.
.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við^3. gr. A. Síniinn II. b. 14. (Vextir ..).
Fyrir „83500“ kemur .............................................................. 90100
2. Við 3. gr. A. Siminn. Eignahreyfingar. Út. II. (Viðauki símakerfa).
Liðurinn orðist svo:
Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa, afborgana af húseign á Seyðisfirði o. fl................................................. 60000
3. Við 3. gr. A. Síminn. Eignahreyfingar. Út. III (Nýjar simalínur).
Aftan við liðinn bætist:
að því tilskildu, að samkomulag náist við hlutaðeigandi
héruð.

4. Við 12. gr. 6. a. (Augnlæknir i Reykjavík).
Fyrir „500“ kemur ......................................................... ..
5. Við 12. gr. 8. (Ólafur Þorsteinsson).
Fyrir „500“ kemur ..................................................................
6. Við 13. gr. A. II. a. 8. (Vatnsskarðsvegur).
Liðinn skal orða svo:
8. Hofsósvegur .........................................................................
7. Við 13. gr. A. II. a. 12. Nýir liðir:
a. Bakkafjarðarvegur .............................................................
b. Geithellnavegur ..................................................................
8. Við 13. gr. B. 1. a. (Ríkisskip).
Aftan við liðinn kemur atlis.:
enda fari um launagreiðslu til vfirmaijna skipanna eftir lögum nr. 63 7. mai 1928.
,
9. Við 18. gr. e. 18. (Sigurgarður Sturluson).
Liðurinn fellur burt.
10. Við 18. gr. f. 23. Nýr liður:
Til Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns Blöndal póstafgreiðslumanns .....................................................................................
Nd.

800
800
5000
5000
5000

300

409. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til að koma upp frystihúsum á kjötútflutningshöfnum.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán til þess að koma upp frystihúsum á kjötútflutningsliöfnum, er nemi samtals 400000 kr., með þeim skilyrðum, sem segir i lögum þessum.
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2. gr.

Ábyrgðarheimildin má ná til lána, sem tekin eru í umræddu skyni af
sýslufélögum eða samvinnufélögum bænda.
Hámark hvers láns, sem ábvrgzt er, má nema allt að % kostnaðar.
Frystihúsin séu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er bezt fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti í héraðinu,
en atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.
Full skilriki liggi fyrir um, að vel og tryggilega sé frá öllu gengið um
hús og áhöld, enda hafi atvinnumálaráðuneytið samþykkt áætlun og teikningar.
Til baktryggingar ríkisábyrgðinni sé ábyrgð lilutaðeigandi sýslufélaga,
eða aðrar tryggingar, sem ríkisstjórnin metur gildar, auk fyrsta veðréttar í
frystihúsum og vélum þeirra.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Nd.

410. Breytingartillögur

við frv. til laga um lax- og silungsveiði.

Flutningsm.: Jónas Þorbergsson.

Við 34. gr.
Aftan við kemur ný grein, sem verður 35. gr., svo hijóðandi:
1. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, veitt undanþágu frá
ákvæðum 3. málsgr. 28. gr. og 2. málsgr. 30. gr., þar sem staðhættir myndu
að öðrum kosti rýra stórlega eða jafnvel svipta jarðareiganda aðstöðu til veiðinnar.
2. Nú rýrnar við framkvæmd þessara laga laxveiði, sem hefir annaðtveggja verið metin sérstaklega til dýrleika í fasteignaraati því, sem öðlast
gildi árið 1932, eða ráðið að einhverju leyti ákvörðun fasteignaverðs i þvi mati,
sbr. og 13. grein, og skulu þá fyrir missi slikra laxveiðinytja koma fullar bætur.
3. Um bætur þessar fer á sama hátt og fyrir er mælt í 73. gr. um
bætur fyrir missi selveiðinytja.
4. Nú þykir sýnt, að aukast taki lax- og göngusilungsveiði þeirra
jarða, er bætur hljóta samkv. 3. málsgr., og fer þá um endurmat og afnám
bótanna eftir því, sem fyrir er mælt í 3. málsgr. 73. gr.
(Greinatalan breytist samkv. þessu).

Nd.

411. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 7, 15. júní
1926, um raforkuvirki.
Frá Einari Arnórssyni og Jónasi Þorbergssyni.
Við 4. gr. b-lið:
Fyrir »tveimur krónum« korni: einni krónu.
Alþt. 1932. A. (45. luggjafarþing?.
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Nd.

412. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á áfengislögum, nr. 64, 19. mai 1930.
Frá minni hl. fjárhagsnefndar.
Frv. þetta fer fram á, að numin sé úr lögum sfðasta málsgrein 25. gr.
laga nr. 64, frá 19. mai 1930, en í henni er heimild fyrir dómsmálaráðherra
til þess að »skipa sérstaka löggæzlumenn, þar sem þörf þykir«. Er löggæzlumönnum þessum ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd áfengislaganna, en þó
má fela þeim að hafa á hendi »tollgæzlu og fleiri eftirlitsstörf«.
1 gildandi lögum eru að visu engin almenn ákvæði um tollgæzlu,
önnur en þau, sem felast í 1. nr. 26 1917, »um skipting bæjarfógetaembættisins í Reykjavík«, en í 2. gr. þeirra laga segir svo:
»Stofna skal, jafnskjótt og því verður við komið, sérstaka tollgæzlu
fyrir Reykjavik, og forstjórn bennar falin lögreglustjóra kaupstaðarinsv.
Það mætti þvi ef til vill segja, að af auknum innflutningi til landsius,
vaxandi samgöngum við útlönd og breyttri tollalöggjöf leiddi þörf fyrir ný
fyrirmæli um almenna tollgæzlu. En sé svo, verður að telja eðlilegt, að Alþingi ákveði tölu og launakjör nauðsynlegra starfsmanna i þvi skyni. Hitt er
fjarstæða, að fela i áfengislöggjöfinni heimild fyrir einn einstakan ráðherra til
að ráðstafa þessu eftir eigin geðþótta.
Minni hl. er þvi þegar af þessari ástæðu samþykkur frumvarpinu. En
auk þess ber grg. frumvarpsins það með sér, að mikinn og áreiðanlega að
miklu leyti óþarfan kostnað hefir af þessu leitt. Þar segir, að á árunum 1929
og 1930 hafi verið greitt úr ríkissjóði til aukinnar löggæzlu: í Reykjavik kr.
94553,46 og utan Reykjavíkur kr. 70700,00, eða alls kr. 165253,46, og þótt
telja verði liklegt, að ekki verði með öllu létt af rikissjóði kostnaði af aukinni löggæzlu, og þá aðallega i Reykjavík, þorir minni hl. óhikað að fullyrða, að mikið megi draga úr þessum kostnaði frá þvi, sem verið hefir
undanfarin ár. Einnig af þessum ástæðum er minni hl. frv. samþykkur.
Minni hl. leggur því til, að frv. verði samþ. óbreytt.
Alþingi, 14. april 1932.
Magnús Jónsson,
fundaskr.

Nd.

ólafur Thors,
frsm.

413. Breytingartillaga

við frv. til laga um Brunabótafélag lslands.
Frá Bjarna Ásgeirssyni og Magnúsi Guðmundssyni.
Við 25. gr. Aftan við greinina bætist:
en brunabótasjóðir samkvæmt 1. gr. þeirra laga verða frá sama tíma
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eign sveitarfélaga þeirra, er hlut eiga að máli, og má ekki skerða þá innstæðu
án samþykkis sýslunefndar.

Nd.

414. Breytingartillaga

við brtt. við frv. til laga um lækningaleyfi o. fi. á þskj. 250.
Frá Vilmundi Jónssyni.
Tillagan orðist svo:

Við 1. gr.
Fyrir »Rétt til að fást við lækningar« komi: Rétt til að stunda lækningar.

Nd.

415. Frumvarp

til laga um lækningaleyfi, uni réttindi og skyldur lækna og annara, er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
I. Um lækningáleyfi.

'
'
Rétt til að stunda lækningar og kalla sig lækna hér á landi hafa þeir
einir, sem til þess hafa fengið leyfi ráðherra.
2. gr.
Þeir eiga rétt á ótakmörkuðu lækningaleyfi og að heita læknar, er lokið
hafa prófi við Háskóla íslands og framhaldsnámi í sjúkrahúsi í fæðingarhjálp
og öðru, eftir reglum, er læknadeild háskólans setur og ráðherra staðfestir,
eru islenzkir rikisborgarar og hafa ekki verið dæmdir til refsingar fyrir
athæfi, er svívirðilegt er að almenningsáliti, hafa ekki verið sviptir lækningaleyfi með dómi eða á annan hátt samkvæmt lögum þessum, enda mæli
læknadeildin og landlæknir með leyfisveitingunni.
Læknadeildin eða landlæknir mega ekki mæla með lækningaleyfi til
handa þeim, sem eru heilsulausir á þann hátt andlega eða líkamlega, að stafað
geti hætta af þeim við læknisstörf, eða þeir fyrir það séu óliæfir eða litt hæfir
til Iæknisstarfa, eða kunnir að drykkjuskaparóreglu eða eiturlyfjanotkun eða
hafa kynnt sig að alvarlegu hirðulevsi og ódugnaði i störfum sínum.
3. gr.
Ráðherra getur veitt mönnum, er eigi liafa tekið próf það eða lokið
þvi námi, er um getur i 2. gr., ótakmarkað lækningaleyfi og þar með

828

Þingskjal 415

rétt til að kalla sig lækna, ef þeir hafa sannað fvrir læknadeild háskólans, að
þeir hafi næga kunnáttu og læknadeildin og landlæknir mæla með leyfisveitingunni. Ráðherra getur einnig veitt mönnum takmarkað lækningaleyfi,
svo sem tannlæknum, nuddurum og öðrum, ef þeir hafa lil þess næga
þekkingu að dómi landlæknis og liann mælir með leyfisveitingunni.
Um meðmæli samkv. þessari grein ber læknadeild og landlækni að gæta
hins sama og fram er tekið í síðari málsgr. 2. gr.
4. gr.
Læknisefni, sem ekki hefir að fullu lokið námi eða verið veitt lækningaleyfi, má, ef nauðsyn krefur og landlæknir mælir með þvi, fela um stundarsakir að gegna læknishéraði sein settum héraðslækni eða staðgöngumanni
eða aðstoðarmanni liéraðslæknis eða annars læknis, eða öðrum ákveðnum læknisstörfum, og hefir hann þá lækningaleyfi á meðan hann gegnir þeim störfum.
5. gr.
Enginn læknir má kalla sig sérfræðing nema hann hafi fengið til þess
leyfi ráðherra.
Læknadeild háskólans setur reglur um nám sérfræðinga, er ráðherra
staðfestir, og getur enginn fengið leyfi til að kalla sig sérfræðing nema hann
sanni fyrir læknadeildinni, að hann hafi lokið slíku námi.
Læknir á rétt á levfi til að kalla sig sérfræðing, ef hann sannar fyrir
læknadeild háskólans, að liann hafi lokið tilskildu sérfræðinámi og landlæknir
mælir með leyfisveitingunni.
II. Um réttindi og skyldur kekna og annara, er lækningaleyfi hafa.

6. gr.
Læknum og hverjum þeim, sem hafa lækningaleyfi, takmarkað sem ótakmarkað, ber að gegna störfum sinum með árvekni, halda þekkingu sinni
sem hezt við, fara nákvæmlega eftir lienni og gæta fyllstu samvizkusemi í
hverju einu, þar á meðal i því að haka ekki sjúklingum sinum eða aðstandendum þeirra óþarfan kostnað, svo sem með óhóflegri lyfjanotkun, óþörfum
vitjunum eða aðgerðum, ónauðsynlegri aðstoð o. s. frv.
7. gr.
Læknar eru skyklir til að láta liinu opinhera í té vottorð um sjúklinga,
er þeir hafa eða hafa liaft undir höndum, er slíkra vottorða er almennt krafizt vegna viðskipta sjúklinganna við hið opinhera, vegna fátækrahjálpar, styrkveitinga, trygginga eða þess háttar, og her þeim að fara nákvæmlega eftir öllum fyrirmælum um gerð vottorðanna. Sama skylda hvílir á sjúkrahúsum og
öðrum tilsvarandi stofnunum. Xú þykir Iækni ástæða til vegna ákvæða 10. gr.,
og má hann þá senda vottorðið landlækni einum sem trúnaðarmál.
Til allra vottorða og umsagna. er læknir gefur út sem læknir, ber hon-
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um að vanda sem bezt og segja það eitt, er hann veit sönnur á, hvort sem vottorðin eða umsagnirnar eiga að vera til leiðbeiningar hinu opinbera eða öðrum.
8. gr.
Sérhverjum Iækni, öðrum en þeim, sem fvrir elli sakir eða sjúkdóms er
hættur störfum, ber í skyndilegum sjúkdóms- eða hættutilfellum, ef hann er
nærstaddur og til hans leitað - og ekki því alvarlegri forföll banna — að veita
hina fvrstu nauðsvnlegu læknishjálp, unz til annarar hjálpar hefir náðst.
9. gr.
Sérhver læknir, sem stundar almennar lækningar í kaupstað eða kauptúni og liefir opna lækningastofu í því skvni, er skvldur til, einnig þó að hann
sé ekki embættislæknir, að gegna aðkallaiidi sjúkravitjunum í kaupstaðnum
eða kauptúninu, bvenær sem eftir því er leitað, nema hann sé hindraður af
öðrum meira aðkallandi læknisstörfum eða öðrum alvarlegum forföllum.
Nú tekur læknir í kaupstað eða kauptúni þátt i félagsskap um, að
læknavörður sé til taks tii að gegna sjúkravitjunum innan kaupstaðarins eða
kauptúnsins, enda sé vörðurinn fullnægjandi að dómi landlæknis, og er læknirinn þá ekki skyldur til að gegna læknisvitjunum þann tima, er vörðurinn
situr, sbr. þó 8. gr.
10. gr.
Sérliverjum lækni ber að gæta fyllstu þagmælsku um öll einkamál, er
hann kann að komast að sem læknir, nema lög bjóði annað eða hann viti
sönnur á, að brýn nauðsvn annara krefji, enda láti hann þá ekki uppi annað
eða meira en minnst verður komizt af með til að afstýra hættu.
Um slík einkamál verður læknir ekki leiddur sem vitni í réttarmálum
gegn vilja þess, er einkamálið varðar, nema ætla megi, að úrslit málsins velti
á vitnisburðinum, enda sé málið þýðingarmikið fyrir málsaðila eða þjóðfélagið.
Nú er lækni gert að liera vitni i silkum málum, og skal það þá jafnan
gerast fyrir luktum dyruin.
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem hafa takmarkað lækningaleyfi, svo og til vfirsetukvenna og aðstoðarfólks lækna við læknisstörf.
11- gr.
Nú verður læknir þess vísari vegna starfsemi sinnar sem læknir, að
heilsufari manns er þannig háttað andlega eða líkamlega, að öðrum stafar bein
lífshætta af honum eða vfirvofandi heilsutjón, og ber þá lækninum að leitast við að afstýra liættunni með þvi að snúa sér til viðkomanda sjálfs eða, ef
nauðsyn krefur, til landlæknis.
12. gr.
Læknum eru óheimilar hverskonar auglýsingar um starfsemi sína sem
lækna fram vfir látlausar auglýsingar í blöðum, sem birta má í hæsta lagí
þrisvar, eða á lyfseðlum og dyraspjöldum með nafni, lærdómstitli, stöðu, heimilisfangi, síma, viðtalstímum og sérgrein, ef uin sérfræðing er að ræða. Læknum
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og stéttarfélagsskap þeirra ber að vinna á móti því, að eftir þeim séu birt ummæli eða samtöl, eða um þá ritaðar greinar í blöð eða tímarit i auglýsingaskyni,
en ef ekki verður komið i veg fvrir það, þá ber þeim eða stéttarfélagi þeirra
jafnskjótt að leiðrétta það, sem þar kann að vera ofmælt.
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem hafa takmarkað lækningaleyfi, svo sem tannlækna og nuddara, svo og til yfirsetukvenna og annara
tilsvarandi heilbrigðisstarfsmanna.
13- gr.
Um borgun fyrir störf lækna, annara en liéraðslækna, fer eftir því, sem
um semst milli stéttarfélags þeirra og ríkisstjórnarinnar.
Við þá samninga skal miða við gjaldskrá héraðslækna og föst meðallaun þeirra, og skal samið um þá hundraðstölu til hækkunar á gjaldskránni,
sem ætla má að hækki greiðslur fvrir áætlað meðalársstarf læknis um álíka
upphæð og föst meðallaun héraðslæknis.
1 taxtanum skal ákveða greiðslur fvrir tannlækningar, nuddaðgerðir og
aðrar tilsvarandi aðgerðir, sem menn með takmörkuðu lækningaleyfi fremja,
og eru þau ákvæði bindandi fyrir tannlækna, nuddara og aðra slika, en kveðja
skal fulltrúa frá stéttarfélagi þeirra til, áður en þeir liðir eru ákveðnir.
Semja má um allt að þriðjungi hærri greiðslur til handa sérfræðingum
fyrir störf, er heyra til sérgrein þeirra.
Nú hefir læknir, annar en héraðslæknir, eða tannlæknir eða nuddari eða
aðrir með takmörkuðu lækningaleyfi opinbert starf á hendi fyrir ríkið eða
bæjar- eða sveitarfélag og föst laun fyrir það, ekki lægri en meðalhéraðslæknislaun, og ber honum þá að fara eftir gjaldskrá héraðslækna.
Nú nást ekki samningar samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, og semur þá landlæknir gjaldskrá, er ráðherra staðfestir.
14. gr.
.
Allir læknar og þeir, sem hafa lækningalevfi, skulu háðir eftirliti landlæknis. Ber honum að gæta þess, að þeir haldi ákvæði þessara laga, svo og yfirleitt öll ákvæði í heilbrigðislög'gjöf landsins. Hann má heimta af þeim þær
skýrslur viðvikjandi störfum þeirra og heilbrigðismálum, sem hann telur
nauðsynlegar, og að þeir haldi þær bækur, sem eru nauðsynlegar til skýrslugerðarinnar. Má í reglugerð ákveða dagsektir, allt að 5 kr. fyrir hvern dag, er
vanrækt er að senda fyrirskipaðar skýrslur, enda fylgi sektunum lögtaksréttur. Um héraðslækna og aðra lækna, sem liafa laun úr rikissjóði eða frá stofnunum ríkisins, má auk sektanna kveða svo á, er þeir þrátt fyrir áminningu
vanrækja að senda fyrirskipaðar skýrslur, að launagreiðslur þeirra verði stöðvaðar, unz skil hafa verið gerð.
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til hverskonar sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana, sjúkrasamlaga, heilsu- og slvsatryggingarstofnana og annara
tilsvarandi, svo og til tannlækna, lvfsala og lyfjabúða, nuddara, yfirsetukvenna
og annara heilbrigðisstarfsmanna.
1 reglugerðinni má ennfremur ákveða, að sektir lækna samkv. þessari
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grein renni i Styrktarsjóð ekkna og munaðarlausra barna íslenzkra lækna, en
sektir annara heilbrigðisstarfsjnanna í tilsvarandi styrktarsjóði þeirra, eftir
nánari ákvæðum landlæknis.
III. Uin skottulækningar.
15. gr.
Hverskonar skottulækningar eru bannaðar bér á landi.
Það eru skottulækningar:
1. ef sá, sem ekki liefir lækningaleyfi, býðst til að taka sjúklinga til
lækninga, gerir sér lækningar að atvinnu, auglýsir sig eða kallar sig lækni, ráðleggur mönnum og afhendir þeim lyf, sem lyfsalar mega ekki selja án lyfseðils, og nær það einnig til lvfsala og aðstoðarfólks þeirra.
2. ef læknir með takmörkuðu lækningaleyfi stundar lækningar fram yfir
það, sem leyfi hans er takmarkað við samkvæmt leyfisbréfi hans eða lögum.
Nær þetta meðal annars til tannlækna, ef þeir fást við aðrar lækningar en tannlækningar, þar með taldar svæfingar, tannsmiði, ef þeir gefa sig við tannlækningum, nuddara, ef þeir taka fólk til meðferðar án tilvísunar og fyrirsagnar
læknis, yfirsetukvenna, ef þær fást við svæfingar eða lyfjagjafir fram yfir það,
sem þeim er sérstaklega heimilað, o. s. frv.
3. ef læknir, sem ekki hefir sérfræðingsleyfi, kallar sig, auglýsir sig eða
gefur á annan hátt i skyn, að hann sé sérfræðingur, og gildir hið sama um sérfræðing, ef hann gefur á sama liátt til kvnna, að hann sé sérfræðingur í annari
grein en þeirri, sem hann liefir sérfræðingsleyfi fvrir,
4. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi liefir, ráðleggur eða ávisar eða
selur mönnum lyf í þýðingarlausu óliófi eða aðeins til þess að auðga sjálfan
sig, eða ef hann ráðleggur mönnum eða framkvæmir að ástæðulausu, nema
þá sjálfum sér til ávinnings, læknisaðgerð, annaðhvort við sjúkdómi, sem aðgerðin getur bersýnilega ekki átt við, eða við sjúkdómi, sem engin ástæða er
til að gera ráð fyrir, að viðkomandi sé haldinn af,
5. ef læknir, eða sá, sem lækningalevfi liefir, ávísar til sölu eða selur
lyf undir þvi yfirskini, að þau eigi að fara til lækninga, en vitandi, að þau verði
notuð í öðru skyni, sva sem til nautnar eða til útsölu í hagnaðarskyni.
6. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefir, lætur frá sér vottorð eða
umsögn til þess stilaða að gvlla í verzlunarskyni lyf, lækningaáhöld eða matvæli, drykki, nautnalyf eða annað, svo að ætla megi, að fólk fyrir það fái skakkar hugmyndir um gildi lyfjanna, lækningaáhaldanna, matvælanna o. s. frv.
7. ef læknir lánar nafn sitt þeim, sem ekkert lækningaleyfi hefir eða takmarkað lækningaleyfi, í þvi skyni að fólk blekkist til að halda, að sú lækningastarfsemi, sem þeir hafa með höndum, fari fram eftir ráðleggingum, undir eftirliti eða á ábyrgð læknisins. Sama gildir um þá, sem takmarkað lækningaleyfi
hafa, ef þeir lána nafn sitt í tilsvarandi skyni.
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16- gr.
Þeim, sem hefir takmarkað lækningaleyfi, er bannað jafnt og þeim, sem
ekkert lækningaleyfi hefir, að taka til meðferðar sjúklinga með kynsjúkdóma,
herklaveiki, aðra smitandi sjúkdóma eða sjúkdóma, sem sótthiti fylgir, svo og
sjúklinga með krabbamein og önnur æxli.
Nú hefir viðkomandi orðið þetta á vegna ónógrar læknisþekkingar, og
nægir það lionum ekki til sýknunar.
17. gr.
Lyfja- og lækningaáhaldaauglýsingar eru bannaðar hér á landi, einnig
læknum og lyfsölum. Nær þetta til auglýsinga í blöðum og tímaritum, á sérstökum auglýsingamiðum eða i flugritum og bréfum, á lyfja- og lækningaáhaldaumbúðum, svo og bverskonar annara auglýsingaaðferða, þar með taldar
ritgerðir, sem til þess eru stilaðar að gylla í verzlunarskyni sérstök lyf eða
lækningaáhöld. Á sama hátt eru hannaðar tilsvarandi auglýsingar um lækningakraft drykkja og malvæla, nautnalyfja og annars.
Ennfremur eru bannaðar gyllandi auglýsingar um sjúkrahús og hverskonar heilbrigðisstofnanir fram yfir nafn og stað, hverskonar sjúklingum sé
tekið á móti og með hverjum kjörum.
Auglýsingar um lyf, lækningaáhöld, sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir
eru þó leyfðar í blöðum og timaritum, sem gefin eru út af læknum eingöngu
fyrir lækna, svo og í auglýsingabréfum til lækna og á umbúðum lyfja og lækningaáhalda, sem eingöngu koma læknum í hendur.
IV. Um refsingar, sviptingu lækningaleyfis og endurfengið lækningaleyfi.
18. gr.
Brot gegn ákvæðum þessara laga varða sektum, 100—10000 kr., sviptingu
lækningaleyfis og fangelsi, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum.
I sektir skal dæma fyrir minni háttar brot, er ekki telst sannað, að það
hafi valdið eða ef það er ekki sérstaklega liklegt til að geta valdið alvarlegu
tjóni, hvorki fyrir einstaklinga né þjóðfélagið i heild sinni.
I hæstu sektir skal dæma, ef um ítrekuð minni háttar brot er að ræða,
eða ef sannað telst, að brotið hafi valdið alvarlegu tjóni, eða ef það er sérstaklega líklegt til að geta valdið alvarlegu tjóni fyrir einstaklinga eða þjóðfélagið
i heild sinni. Ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefir, á í hlut, má þá jafnframt svipta hann lækningalevfi.
Lækni og þann, sem lækningaleyfi hefir, má ennfremur svipta lækningaleyfi, þó að ekki teljist sannað, að brotið hafi valdið tjóni, ef það er þess eðlis,
að það verði að teljast honum sérstaklega ósamboðið, svo sem ef um er að
ræða röng og villandi læknisvottorð eða læknisumsagnir að órannsökuðu
máli, skottulækningar eða hlutdeild í skottulækningum, lausmælgi um einkamál, sem hann hefir komizt að sem læknir, eða alvarlegt hirðuleysi eða ódugnað i störfum sinum.
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í fangelsi má dæma, ef brotið er þess eðlis, að sannað teljist, að líftjón
eða varanlegt heilsutjón liafi hlotizt af, eða að sérstaklega liklegt teljist, að
það geti orðið slíks valdandi eða haft víðtækar hættulegar afleiðingar fyrir
þjóðfélagið, og heyra þar meðal annars undir brot á 16. gr.
Lækni og þann, sem hefir lækningalevfi, skal svipta lækningaleyfi fyrir
þau brot, sem dæma má í fangelsi fyrir, eða, ef um ítrekuð brot er að ræða,
sejn svipta má lækningaleyfi fyrir.
I fangelsi skal dæma, ef um ítrekuð brot er að ræða, sem dæma má í
fangelsi fyrir.
Lækna og aðra, sem með brotum á lögum þessum gera öðrum skaða, svo
að sannað teljist, má auk refsinga dæma til sanngjarnra skaðabóta.
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lögreglumála.
19- gr.
Ef landlæknir verður þess var, að læknir eða sá, sem lækningaleyfi
hefir, vanrækir skvldur sínar, fer út fyrir verksvið sitt eða brýtur í bág við fyrirmæli heilbrigðislaga landsins, skal hann áminna hann um að bæta hegðun sína.
Nú kemur áminningin ekki að haldi, eða sé um einhverja óhæfu að ræða
viðkomandi læknisstörfum, og ber þá landlækni að kæra málið fyrir ráðherra.
Getur þá ráðherra úrskurðað, að viðkomandi skuli sviptur lækningaleyfi, en
skjóta má liann þeim úrskurði til dómstólanna.
20. gr.
Nú telur landlæknir, að læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefir, hafi
sýnt, að hann uppfvlli ekki lengur þau skilyrði, sem krafizt var, er hann fékk
lækningaleyfi, svo sem vegna bilunar á andlegri eða likamlegri heilsu, sejn gerir
hann lítt hæfan, óhæfan eða hættulegan við störf sín, enda verði hann ekki án
þess fenginn til að hætta þeim, eða vegna drvkkjuskaparóreglu eða- eiturlyfjanotkunar, eða vegna þess að hann hafi kynnt sig að alvarlegu hirðuleysi
eða ódugnaði í störfum sínum, og skýrir hann þá ríkisstjórninni frá málavöxtum. Ráðherra leitar álits læknadeildar háskólans, og ef hún fellst á álit
landlæknis, má svipta viðkomandi lækningalevfi, en skjóta má hann þeim úrskurði til dómstólanna.
2i.gr.
Læknar og aðrir, sem sviptir hafa verið lækningaleyfi með dómi eða á
annan hátt samkvæmt lögum þessum, geta fengið lækningaleyfi á ný, en aðeins
samkvæmt ákvæðum 2. og 3. gr.
V. Niðurlags- og bráðabirgðaákvæði.
22. gr.
Ákvæði þessara laga um veitingu lækningaleyfis ná ekki til þeirra, sem
lækningarétt hafa eða lækningalevfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin
Alþt. 1932. A. 145. löggjafnrþing).
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ganga í gildi. Þeir læknar, seni þá liafa fengið levfi Læknafélags íslands til að
kalla sig sérfræðinga, halda og áfram því levfi. Önnur ákvæði þessara laga,
þar á meðal ákvæðin um sviptingu lækningalevfis, ná einnig til þeirra, sem
hafa lækningarétt eða lækningaleyfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin
ganga í gildi, og á sama hátt og þeir hefðu fengið lækningaleyfi samkvæmt
þessum lögum.
23. gr.
Lög nr. 38, 11. júlí 1911, um lækningaleyfi, og lög nr. 36, 14. júní 1929,
um viðauka við þau lög, eru úr gildi numin, svo og önnur ákvæði, er brjóta í
bág við lög þessi.

Nd.

416. Breytingartillaga

við frv. til laga um lækningaleyfí o. s. frv. (þskj. 35).
Frá Einari Arnórssyni og Vilmundi Jónssyni.
Við 2. og 21. gr. Orðin »með dómi eða á annan hátt# falli niður úr báðum
greinunum.

Ed.

417. Breytingartillaga

við frv. til laga um barnavernd.
Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 23. gr. 4.
Fyrir »(sbr. 6., 10. og 11. gr.)« komi: (sbr. 6., 10., 11. og 13. gr.).

Nd.

418. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
I. Frá Einari Arnórssgni.
1. Við 10. gr. III. 1. c. (Kostn. við sendiberraemb. í Khöfn).
Fyrir »25000« koma.........................................................
2. Við 10. gr. III. 2. (Meðferð utanríkismála).
Fyrir »14600« koma ........................................................

6000
12000
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3. Við 10. gr. 3. (Ríkisráðskostnaður).
Fyrir »4000« koma .........................................................
ÍI. Frá Pétri Ottesen og Magnúsi Guðmundssyni.
Við 11. gr. 7. (Toll- og löggæzla).
Fyrir »70000« kemur.........................................................
III. Frá Jóni A. Jónssyni og Vilmundi Jónssyni.
Við 12. gr. 3. (Læknisvitjanastyrkur).
Orðin í 21. lið aths. (Nauteyrarhreppur):
»sé béraðið Iæknis)aust« falli niður.
IV. Frá Sveinbirni Högnasyni, Sveini ólafssyni, Halldóri Stefánssyni og Jóni Ólafssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 4. (Holtavörðuheiðarvegur)..
Fyrir »50000« kemur.........................................................
V. Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni og Vilmundi Jónssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 6. (Breiðadalsheiðarvegur).
Fyrir »5000« kemur.........................................................
VI. Frá Bernh. Stefánssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 10. (Öxnadalsvegur).
Fyrir »5000« kemur.........................................................
Til vara.................................................................................
VII. Frá Sveinbirni Högnasyni, Sveini ólafssyni, Halldóri Stefánssgni og Jóni ólafssgni.
Við 13. gr. A. II. a. 14. Nýir liðir:
a. Fjallabaksvegur...........................................................................
b. Jökuldalsbliðarvegur.................................................................
c. Unaóssvegur................................................................................
d. Breiðdalsvegur .......................... .................
..................
e. Vopnafjarðarvegur .................................................................
VIII. Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni og Vilmundi Jónssyni.
1. Við 13. gr. A. II. a. 14. Nýir liðir:
a. Snæfellingabraut.................................................................
b. Jökuldalsvegur .................................................................
c. Fjarðarheiðarvegur .........................................................
d. Suðurlandsbraut.................................................................
2. Við 13. gr. A. III. (Brúargerðir).
Fyrir »60000« kemur.........................................................
IX.Frá Bergi Jónssyni.
Við 13. gr. A. IV. (Fjallvegir).
a. Fyrir »10000« kemur................................................................
b. Við liðinn bætist aths.:
Þar af 5000 kr. til vegar frá Hvalskeri við Patreksfjörð yfir Skersheiði að Saurbæ á Rauðasandi.
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X. Frá Jörundi Brynjólfssyni, Jóni ólafssyni og Sveinbirni
Högnasyni.
Við 13. gr. A. IX. Nýr liður:
Vöruflutningastyrkur lil hafnleysishéraða á Suðurlandi
Styrkurinn greiðist því aðeins, ef frumv. það um
skatt af bifreiðum o. fl, er nú liggur fyrir þinginu, verður
að lögum. Um úthlutun styrksins til hinna einstöku héraða
fer eftir reglum, er atvinnumálaráðherra setur.
XI. Frá Pétri Ottesen og Magnúsi Guðmundssyni.
Við 13. gr. B. 1. a. Liðinn skal orða svo:
a. Ríkissjóðs, enda sé aðeins 1 skip í förum
..................
(Þar af fyrning kr. 31600, sjá 20. gr.).
XII. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 13. gr. B. 1. c. (Skaftfellingur).
Fyrir »20000« kemur..........................................................
XIII. Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni og Vilmundi Jónssyni.
Við 13. gr. C VIII. (Bryggjugerðir og lendingarbætur).
Fyrir »20000« kemur.........................................................
XIV. Frá ólafi Thors og Bfarna Asgeirssyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:
Til Jóns Blöndals, til lokanáms i hagfræði
...........
XV. Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:
Til Jóns Ág, Gissurarsonar, til framhaldsnáms i
Þýzkalandi
.................................................................................
XVI. Frá Héðni Valdimarssyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýir liðir:
a. Til Ingólfs Þorsteinssonar, til þess að nema vélaverkfræði
við háskóla erlendis.................................................................
Til vara
.........................................................................
b. Til Trausta Einarssonar, til að Ijúka námi i stjörnufræði,
stærðfræði og eðlisfræði ... ..................................................
Til vara.................................................................................
XVII. Frá Bjarna Ásgeirssyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:
Til Ágústs Sigurðssonar frá Lundi, til háskólanáms
'
i Norðurlandamálum .................................................................
XVIII. Frá Einari Arnórssyni.
Við 15. gr. 9. (Bókmenntafélagið).
Athugasemdin falli burt.
Til vara: Liðurinn orðist svo:
Til Hios islenzka Bókmenntafélags
..........................
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XIX. Frá Héðni Valdimarssyni.
Við 15. gr. 20. Nýr liður:
Til frú Soffiu Guðlaugsdóttur, til sjálfstæðra Ieiksýninga i Reykjavik og víðar .........................................................
Til vara........................................
...
XX. Frá Jóhanrti Jósefssyni, Bergi Jónssyni og Haraldi Guðmundssyni.
Við 15. gr. 20. Nýr liður:
Til Jóns Leifs tónskálds ................................................
XXI. Frá Einari Arnórssyni og Bernh. Stefánssyni.
Við 15. gr. 25. Nýr liður:
Til Skáksambands Islands
....................................... ,.
XXII. Frá Bergi Jónssyni.
Við 15. gr. 27. Nýr liður:
Til Helga Guðmundssonar, til þjóðsagnasöfnunar ...
Til vara.................................
XXIII. Frá Pélri Ollesen og Magnúsi Guðmundssyni.
Við 15. gr. 33. (Ferðastyrkur til útlanda).
Liðurinn fellur niður.
XXIV. Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni og Vilmundi Jónssyni.
Við 16. gr. Nýr liður á undan tölul, 1:
Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum..........
gegn tvöföldu framlagi frá lilutaðeigandi bæjar- og sveitarfélögum, enda sé þeim gefinn kostur á láni úr bjargráðasjóði, er nemi helmingi framlags þeirra.
XXV. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 16. gr. 5. Nýr liður:
Til framhaldslagningar ræktunarvegar i Vestmannaeyjum, gegn Vs framlagi úr bæjarsjóði Vestmannaeyja ...
XXVI. Frá sfávarútvegsnefnd.
Við 16. gr. 13. Nýr liður:
Til Árna Friðrikssonar fiskifræðings, til styrktar útgáfu
rits hans um skarkolaveiði íslendinga og dragnótina...........
Til vara
..............................
XXVII. Frá Pétri Oltesen og Magnúsi Guðmundssyni.
Við 16. gr. 14. (Landmælingar).
Liðurinn fellur niður.
XXVIII. Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni og Vilmundi Jónssyni.
Við 16. gr. 16. Nýr liður:
Til byggingar skipasmiðastöðvar í Reykjavik, V» kostnaðar, allt að .................................................................................
gegn tvöföldu framlagi frá Reykjavikurbæ og Reykjavikurböfn.
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XXIX. Frá Halldóri Stelánssyni og Sveini ólafssyni.
Við 16. gr. 16. Nýr liður:
Viðbótarstyrkur til laxastiga í Lagarfljóti ..................
Til vara...............................................................................
XXX. Frá Einari Arnórssyni.
Við 16. gr. 20. (Grindrekstur í Miðjarðarhafslöndum).
a. Fyrir »8000« koma .................................................................
b. Nýr liður á eftir:
Til erindreka i Stóra-Bretlandi, er hafi aðsetur í
London ......... .........................................................................
XXXI. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 16. gr. 23. Nýr liður:
Til Sigrúnar Kjartansdóttur, til þess að setja á stofn
innlenda hanzkagerð .................................................................
XXXII. Frá Jðrundi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 41. Nýr liður:
Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu á eftirstöðvum
af láni Áslækjarrjómabús við viðlagasjóð, ásamt áföllnum
vöxtum
.........................................................................................
XXXIII. Frá Bjarna Ásgeirssyni og Pétri Oltesen.
Við 16. gr. 41. Nýr liður:
Til Búnaðarbanka Islands, til greiðslu upp i viðlagasjóðslán mjólkurfélagsins Mjallar
.................................
XXXIV. Frá Jónasi Porbergssyni.
Við 17. gr. 2. Nýr liður:
Til þátttöku i rekstrarkostnaði útvarpsviðtækja þeirra
útvarpsnotenda i landinu, sem ekki eiga kost á raforku,
allt að...............................................................................................
Styrkurinn miðast við útvarpsmóttöku frá útvarpsstöð íslands eingöngu og greiðist eftir reglum, sem atvinnumálaráðuneytið setur, þó ekki yfir 40 kr. til hvers útvarpsnotanda.
XXXV. Frá Magnúsi Jónssyni og Pétri Oltesen.
Við 17. gr. 11 (Stórstúka Islands).
Fyrir »6000« kemur .., ..................................................
XXXVI. Frá dómsmálaráðherra.
Við 17. gr. 11. Nýr liður:
Til sambands bindindisfélaga i skólum landsins ...
XXXVII. Frá Vilmundi Jónssyni.
Við 17. gr. 23 (Gamalmennahæli á ísafirði).
Fyrir »800« kemur .........................................................
XXXVIII. Frá Bergi Jónssyni.
Við 18. gr. II. e. 7 (Guðmundur Björnsson).
Fyrir »150« kemur .........................................................
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XXXIX. Frá Steingrími Steinþórssyni.
Við 18. gr. II. e. 19. Nýr liður:
Til Baldvins B. Bárðdals fyrrv. kennara ..................
250
XL. Frá Bjarna Ásgeirssyni og Pétri Ottesen.
Við 18. gr. f. 23. Nýir liðir:
a. Til Jóns Jónssonar pósts, Galtarbolti ..................
300
b. — Gnðjóns Kjartanssonar pósts ..........................
200
XLI. Frá Bernh. Stefánssyni.
Við 18. gr. II. i. 25. Nýr liður:
Til Guðrúnar Jóhannesdóttur frá Samkomugerði,
fyrrv. Ijósmóður
.........................................................................
400
XLII. Frá Jónasi Porbergssyni.
Við 18. gr. II. i. 25. Nýr liður:
Til Önnu H. Eiríksdóttur Ijósmóður ..........................
300
Til vara... .........................................................................
200
XLIII. Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni og Vilmundi Jónssyni.
Við 20. gr. Út III (Nýir vitar).
Fyrir »50000« kemur
..................................................
90000
XLIV. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 22. gr. IV. Aftan við fyrsta málslið bætist:
enda séu þau fiskiskip, er smiðuð kunna að verða samkvæmt
þessari heimild, smiðuð hér á landi.
XLV. Frá Jðrundi Brynjólfssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Áð skipa 3 menn til að athuga ástand Flóaáveitunnar og
fjárhagsgetu bænda á áveitusvæðinu tii greiðslu á skuldum við ríkissjóð vegna áveitunnar og mjólkurbús Flóamanna. Skal rikisstjórnin,
að fengnu álfti þeirrar nefndar, leggja fyrir næsta Alþingi tíllögur utn
lausn þessara mála.
XLVI. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 22. gr. IV. Nýir liðir:
a. Að leggja fram til að reisa síldarbræðslustöð á Seyðisfirði allt að
200 þús. kr., enda sé tryggt, að íslenzkt félag komi þar upp sildarbræðslustöð, er geti unnið úr eigi minnu en 1000 málum sildar á
■
sólarbring. Upphæð þessi skal lögð fram sem hlutafé eða stofnfjárhluti rikissjóðs i fyrirtækinu. Gnnfremur er stjórninni heimilt að
gefa eftir innflutningstolla af vélum og efni til verksmiðjubyggingarinnar eða auka framlag sitt sem tollum nemur.
b. Að leggjafram úr rikissjóði allt að75þús.krónur tilþess aðkoma á fót
sögunarverksmiðju á Seyðisfirði i helmingafélagi við kaupstaðinn.
XLVII. Frá Bernh. Stefánssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að ábyrgjast fyrir Tunnuverksmiðju Siglufjarðar s/f, gegn þeim
tryggingum, er stjórnin metur gildar;
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a. Til stofnkostnaðar allt að 24 þús. kr. lán, er endurgreiðist á ekki
skemmri tima en 15 árum.
b. Allt að 50 þús. kr. rekstrarlán, er greiðist upp á bverju ári.
XLVIII. Frá Jóni .4. Jónssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fyrir h/f Djúpbátinn til
bátskaupa, gegn ábyrgð sýslufélags Norður-ísafjarðarsýslu og 1. veðrétti i skipinu.
XLIX. Frá Bjarna Ásgeirssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að lána Eiriki Leifssyni allt að 20 þús. kr., eða ábyrgjast fyrir
bann lán allt að jafnhárri uppbæð, til starfrækslu innlendrar skógerðar, gegn þeirri tryggingu, er stjórnin metur gilda. Lánið greiðist
með jöfnum afborgunum og 6°/o ársvöxtum á 10 árum.
L. Frá Bergi Jónssyni.
Við 22. gr. IV. Nýir liðir:
a. Að veita Reykhóla- og Gufudalshreppum í Austur-Barðastrandarsýslu 12 þús. kr. lán, sem endurgreiðist með jöfnum árlegum afborgunum og 6°/o ársvöxtum á 20 árum, til þess að standast
~
skuldaþunga vegna læknisbiistaðar á Reykhólum.
b. Að veita Flateyjarlæknishéraði i Austur-Barðastrandarsýslu 4 þús.
kr. lán, sem endurgreiðist með jöfnum árlegum afborgunum og 6°/o
ársvöxtum á 10 árum, til þess að standast skuldaþunga vegna
kaupa á læknisbústað i Flatey.
LI. Frá ólafi Thors.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að láta niður falla áskilið framlag á móti rikissjóðstillagi til
Kjósarvegar árin 1930 og 1931.
LII Frá Halldóri Stefánssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að kaupa jörðina Miðbús í Gnúpverjahreppi af dr. phil. Helga
Péturss fyrir sjö þúsund krónur.
LIII. Frá Bjarna Ásgeirssyni og Pétri Ottesen.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að veita styrk í eitt skipti fyrir öll til þess að koma á stofn
mjólkurbúum til osta- og smjörgerðar og mjólkurniðursuðu. Styrkurinn nemi allt að
kostnaðar og sé þvi aðeins greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfrækslu.
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Ed.

419. Lög

urn ríkisskattanefnd.
(Afgreidd frá Ed. 14. april).
1. gr.
Ríkisskattanefnd skipa þrir nienn og 2 varamenn, er taka sæti i nefndinni í forföllum aðalmanna i þeirri röð, er fjármálaráðlierra ákveður.
2. gr.
Fjármálaráðherra skipar menn í nefndina og ákveður formann hennar.
Skulu nefndarmenn skipaðir til (5 ára þannig, að einn nefndarmaður fer frá
annaðhvert ár, í fyrstu tvö skiptin eftir hlutkesti. Einn nefndarmanna skal hafa
þekkingu á landbúnaði og annar á sjávarútvegi og viðskiptum.
3. gr.
Rikisskattanefnd liefir aðsetur i Revkjavik. Skal nefndinni ætlað rúm i
húsnæði Skattstofu Revkjavikur. Skattstjórinn í Revkjavík skal vera ráðunautur nefndarinnar og aðstoða liana að því leyti, sem starf hans leyfir og eigi kemur í bága við endurskoðun og úrskurði nefndarinnar um hans eigin verk.
4. gr.

Störf rikisskattanefndar eru þessi:
1. Að úrskurða kærur út af úrskurðum vfirskattanefnda um álagningu tekjuog eignarskatts og útsvara. Séu kærur um tekju- og eignarskatt ásamt öllum nauðsynlegum gögnum komnar til nefndarinnar eigi síðar en i júlílok.
Ríkisskattanefnd skal hafa lagt úrskurð á kærur þessar fvrir októberlok,
og tilkynna innheimtumanni skattsins og aðilunum úrslitin tafarlaust.
Kærur um útsvör séu komnar til nefndarinnar eigi siðar en 2 mánuðum eftir dagsetningu úrskurða vfirskattanefnda.
2. Að hafa eftirlit með störfum skattanefnda, skattstjóra og yfirskattanefnda
og samræma skattaframtöl og skattaákvörðun i hinum einstöku skattaumdæmuni. Skulu nefndarmenn eða þeir, er nefndin kveður til þess, ferðast
um á inilli skattanefnda og yfirskattanefnda i þessu skyni, þegar ástæða
þykir til, og yfir höfuð leiðbeina um allt, er að skattaákvörðun og skattaframtali lýtur. Nefndin eða umboðsmenn hennar skulu og yfirfara skattaskrár og framtalsskýrslur. Ríkisskattanefnd getur af eigin hvötum rannsakað hvert það atriði, er varðar framkvæmd laga um tekju- og eignarskatt, og getur í þvi skyni krafizt allra upplýsinga hjá skattþegnum, skattanefndum, skattstjórum og yfirskattanefndum.
Loks getur ríkisskattanefnd af sjálfsdáðum hreytt ályktunum skattanefnda, skattstjóra og vfirskattanefnda, þótt ekki liafi verið kært, en jafnan
skal hún þó gera aðilum aðvart áður en hún breytir skattgjaldi þeirra án þess
að yfir hafi verið kært.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafnrþing).
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Úrskurður ríkisskattauefndar um eigiiar- og tekiuskatt er fullnaðarúrskurður, nema uni dómstólamál sé að ræða samkvæmt gildandi lögum um
tekju- og eignarskatt. Úrskurður nefndarinnar um útsvarskæru er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.
5. gr.
Yfirskattanefndum ber að senda ríkisskattanefnd skattskrá ásamt framtalsskýrslum og skrá um eignir og tekjur framteljenda, er engan skatt greiða,
jafnskjótt og' þær liafa lokið störfum.

6- gr.
Bikisskattanefnd hefir sama rétt til upplýsinga frá einslaklingum og
stofnunum og skattanefndir sanikvænit gildandi lögum um tekju- og eignarskatt, og ennfremur hefir nefndin ætíð aðgang að bókum banka og sparisjóða
og annara peningastofnana fvrir sig og þá menn, er hún felur að rannsaka
skuldir, innieignir, verðbréfaeign og annað, er lýtur að efnahag gjaldþegna.
7. gr.
Ríkisskattanefnd skal hafa gerðabók og rita í hana úrskurði og aðrai'
ákvarðanir.
8- gr.
Um skilyrði og skyldu til setu í ríkisskattanefnd, um þagnarskyldu
nefndarmanna og um þátttöku þeirra í úrskurðum, er varða þá sjálfa eða
venzlamenn þeirra, gilda sömu ákvæði og um skattanefndarmenn og yfirskattanefndarmenn saxnkvæmt gildandi skattalögum, og sömuleiðis um viðurlög, ef
út af er brugðið. Þeir menn, sem rikisskattanefnd kvnni að kveðja sér til aðstoðar xun störf samkvæmt 6. gr., skulu sönxxx skyldum háðir um drengskaparvottorð og þagnarskyldu sem skattanefndanxenn.
9. gr.
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði og skal ákveðinn
í fjárlögunx.
10. gr.
Nánari fyrirmæli um störf nefndarinnar er fjármálaráðuneytinu lieimilt
að setja með reglugerð.
11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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420. Nefndarálit

um frv. til laga um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um að leggja til, að frv. þetta verði samþykkt
raeð brtl. þeirri við fyrstu gr., sem prentuð er á þskj. 184, og breytingum
þeim, sem getur hér á eftir. Þess skal þó getið, að lagt var til i nefndinni
að fella niður ákvæði 6. gr. um það, að héraðslæknirinn í Reykjavik fái PA
héraðslæknislaun. Munu sumir nefndarmenn fylgja slikri brtt., ef fram kemur,
en 2 nefndarmenn (EA og Bl) hafa óbundin atkvæði um það atriði.
Brtt. nefndarinnar eru flestar aðeins um formsatriði. Við 5. gr. er þó
sú efnisbreyting, að lagt er til, að fellt verði niður ákvæði um það, að béraðslæknir Rvíkur skuli veita forstöðu heiibrigðismálaskrifstofu i Reykjavik,
ef stofnuð yrði. Virðist nefndinni kaupstaðurinn eigi að hafa óbundnar
hendur um það, hverjum verði veitt forstaðan, ef til kemur. í samræmi við
þetta er brtt. við 6. gr.
Samkvæmt framanrituðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt
með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Landlæknir er ráðunautur ráðherra i öllu o. s. frv.
2. Við 4. gr. 1 stað orðsins »heilbrigðisstjórnarinnar« i 1. og 4. ragr. og
»heilbrigðisstjórnin« i 5. mgr. komi: ráðherra.
3. Við 5. gr.
a. 1 stað orðsins »heilbrigðisstjórnarinnar« i 1. mgr. komi: ráðherra.
b. 2. mgr. falli niður.
c. í stað orðsins »heilbrigðisstjórnina« i 3. mgr., sem verður 2. mgr., komi:
stjórnarvöld.
4. Við 6. gr. Aftan af greininni falli orðin »auk 600 kr......... Reykjavikur*.
Alþingi, 14. april 1932.
Bergur Jónsson, Sveinbjörn Högnason,
form., frsm.
fundaskr.
Porleifur Jónsson. Jón ólafsson. Einar Arnórsson.

Nd.

421. Nefndarálit

um frv. til laga breyting á póstlögum, nr. 5, 7. mai 1931.
Frá samgöngumálanefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi
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BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. 2. málsgr. Aftan viö orðin »7 kilómetra frá pósthúsi« komi:
nema innan sveitar sé.
2. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Burðargjald greiðist fyrirfram með því að nota gildandi frímerki, þar
i talin álímd og áprentuð almenn frimerki og þjónustufrimerki, og ástimplanir frimerkjavéla, sem póststjórnin tekur gildar.
Alþingi, 15. april 1932.
Sveinn Ólafsson, Sveinbjörn Högnason, Bergur Jónsson,
form.
frsm.
fundaskr.
Jóhann Þ. Jósetsson. Jón A. Jónsson.

Ed.

422. Nefndarálit

um frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 58, 14. júní 1929, um eftirlit
með skipum og bátum og öryggi þeirra.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 15. april 1932.
Ingvar Pálmason,
form. og frsm.

Ed.

Jakob Möller,
fundaskrifari.

Einar Árnason.

423. Nefndarálit

um frumvarp til laga um ráðstafanir til öryggis við siglingar.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin er sammála um að mæla með, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 15. april 1932.
Ingvar Pálmason,
form. og frsm.

Jakob Möller,
fundaskrifari.

Einar Árnason.
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424. Breytingartillögur

við frv. til laga um byggingu fyrir Háskóia Islands.
Flm.: Halldór Stefánsson.
I. 1. gr. frv. orðist svo:
Ríkisstjórnin leitar samkomulags við bæjarstjórn Reykjavikur um,
að bærinn leggi Háskóla íslands 8—10 hektara af landi til kvaðalausrar
eignar á þeim stað, sem kennslumálaraðberra og báskólaráði þykir bentugt, og ennfremur, að bærinn leggi til vatn úr hitaveitu sinni, með kostnaðarverði, til að bita væntanlega höfuðbyggingu háskólans á lóðinni og
væntanlega stúdentabústaði.
II. 2. gr. frv. orðist svo:
Að uppfylltum skilyrðum 1. greinar skal rikisstjórnin leggja fyrir
Alþingi skipulagsuppdrátt af byggingum og annari tilhögun á landi háskólans, ásamt teikningu og kostnaðaráætlun að háskólabyggingunni. Má
á uppdrættinum ætla lóð fyrir beimavistarhús fyrir stúdenta og kennaraefni.
III. 3. gr. frv. orðist svo:
Stærð háskólabyggingarinnar skal miða við fyrirsjáanlega þörf á
næstu áratugum og baga benni þannig, að unnt sé að auka hana eftir
þörfum. Heimilt er að ætla búsrúm i höfuðbyggingunni fyrir kennslu i
uppeldisfræðum, ef það álízt bentara og ódýrara en sérstök bygging.

Nd.

425. Frumvarp

til laga um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
(Eftir 2. umr. í Nd).
1. gr.
Þeir, sem bafa landbúnað að aðalatvinnu eða útgerð báta, sem eru 30
brúttó smálestir að stærð samtals eða minna, eiga rétt á að fá gjaldfrest á
skuldum sinum eftir reglum þessara laga.
Fresturinn náer aðeins til böfuðstóls þeirra skulda, sem stofnaðar eru
fyrir 1. jan. 1932 vegna landbúnaðar og bátaútvegs. Fresturinn nær ekki til
opinberra skatta og gjalda.
2. gr.
I sýslufélagi bverju og kaupstað skal skipa nefnd þriggja manna til að
inna af hendi það starf, sem lög þessi ákveða, og jafnmarga til vara. Nefnd
þessi, sem heitir skilanefnd, skal skipuð þannig, að atvinnumálaráðherra tilnefnir formann, en sýslunefnd eða bæjarstjórn liina 2. Um val varamanna fer
eftir sömu reglum. Skilanefndarmenn skulu vera búsettir á starfssvæði sínu.
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3. gr.
Nú telur atvinnurekandi, sem um ræðir í 1. gr., sig ekki geta innt af
hendi umsamdar eða umkrafðar afborganir skulda, er á honum hvíla, og hann
nær ekki þeim samningum við lánardrottna sína, sem hann treystist að uppfylla, og er honum þá rétt að snúa sér til formanns skilanefndar með skriflega beiðni um að njóta verndar þeirrar, sem lög þessi heimila. Beiðninni ;
skal fylgja:
a) Afrit af síðustu skattskýrslu.
b) Skrá yfir ábyrgðir beiðanda.
c) Skýrsla um breytingar, sem orðið hafa á efnahag eða ástæðum skuldunauts siðan skattskýrsla var gefin.
d) Sundurliðuð skrá um skuldir, og skulu tilgreindir eigendur þeirra, greiðsluskilmálar og vaxtakjör.
4. gr.
Nú hefir skilanefnd borizt beiðni eins og í 3. gr. getur, og skal hún þá
þegar tilkynna það dómara þeim, sem í hlut á, enda er aðför gegn skuldunaut
og ábyrgðarmönnum hans óheimil fvrir þeim skuldum, sem lög þessi ná til,
þar til úrskurður skilanefndar um, að frestur verði ekki veittur, er fallinn.
Hið sama er um málssókn á hendur skuldunaut eða ábyrgðarmönnum hans,
nema um skuld sé að ræða, sem ekki er viðurkennd.
5. gr.
Skilanefnd skal, svo fljótt sem ástæður levfa, taka gjaldfrestsbeiðni
til meðferðar og rannsaka hana nákvæmlega. Hún heimtar frekari skýrslur af
beiðanda, ef hún telur nauðsyn á. Hún á kröfu á að fá hjá formönnum skattanefnda allar þær upplýsingar um hag þeirra, sem skuldunautur er i ábyrgð
fyrir, er skattskýrslur þeirra geta veitt, enda er skilanefnd í öllum störfum
sinum bundin sömu þagnarskyldu og skattanefndir.
6. gr.
Þegar skilanefnd hefir fengið þau gögn, sem hún telur þörf á til þess að
úrskurða um málið, fellir liún úrskurð sinn eins fljótt og við verður komið, og
eigi siðar en 3 mánuðum eftir, að frestbeiðni barst henni, nema leita þurfi
skýrslna úr fjarlægum landshlutum. Lengur en 5 mánuði frá móttöku frestbeiðni má úrskurður þó aldrei dragast.
I skilanefíid ræður afl atkvæða úrslitum, enda taki 3 skilanefndarmenn
þátt í úrskurði.
7. gr.
Skilanefnd skal hafa gerðabók. Sýslumaður eða bæjarfógeti löggildir
hana, en í Reykjavík lögmaður. I gerðabók skal skrá allar ályktanir skilanefndar og stutt yfirlit yfir það, sem fram fer á fundum hennar. Þar skal og
getið móttökudags frestbeiðna.
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8. gr.
Skilanefnd á rétt á, ef hún telur ástæðu til, að kalla fyrir sig skuldunaut, lánardrottna lians og þá, sem hann er i ábyrgð fyrir, eða umboðsmenn
þeirra, til þess að revna að koma á samkomulagi um frest til lianda skuldunaut. Ef samkomulag næst, skal niðurstaðan skráð í gerðabók, og gildir hún
sem úrskurður væri. Ef samkomulag næst ekki, gengur málið til úrskurðar
skilanefndar.
9- gr.
Einróma úrskurði skilanefndar verður ekki áfrýjað, en verði nefndarmenn ekki á eitt sáttir, getur skuldunautur eða skuldheimtumaður áfrýjað til
atvinnumálaráðuneytisins, og kveður það upp fullnaðarúrskurð eins fljótt og
verða má.
Orskurðir skilanefndar og ráðunevtis eru bindandi fyrir aðilja sem dómur væri.
10. gr.
Skilanefnd er óheimilt að úrskurða skuldunauti frest á afborgunum, ef
hún telur:
1. Að hann geti innt þær af hendi eftir samningum eða kröfum án verulegs
hnekkis þeirri atvinnu hans, sem i 1. gr. getur.
2. Að hann sé líklegur til að nota frestinn til að rýra tryggingar skuldunauta
sinna.
3. Að ástæður hans séu svo erfiðar, að ekki séu likur til, að hann geti uppfyllt skuldbindingar sinar í venjulegu árferði.
4. Að hann eigi ekki fvrir skuldum, þegar lagt er til grundvallar:
a) A fasteignum gildandi fasteignamat.
b) A bústofni, búshlutum, bátum, veiðarfærum og öðrum eignum meðaltal þess verðs, sem lagt er til grundvallar mati við framtal til tekju- og
eignarskatts 3 síðustu árin.
c) Um ábyrgðir, hverjar líkur séu til, að þær falli á hann.
11- gr.
Nú telur skilanefnd, að skuldunautur falli ekki undir ákvæði 10. gr., og
úrskurðar hún honum þá frest á þeim afborgunum, sem hann, að áliti hennar,
getur ekki innt af hendi án verulegs hnekkis fyrir atvinnu þá, sem í 1. gr.
getur.
12. gr.
Skilanefnd má ekki úrskurða skuldunaut lengri frest en 1 ár, talið frá
úrskurðardegi.
13. gr.
Fjármálaráðherra hefir heimild til, að fengnum tillögum þeirra lánsstofnana, sem gefa út vaxtabréf, að ákveða dráttarvexti af vaxtabréfalónum.
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14. gr.

Nú kemur það í ljós, að skuldunautur hefir skýrt skilanefnd rangt frá •
fjárhag sínum, eða hagur hans hefir breytzt i verulegum atriðum, og getur ;
nefndin þá fellt úr gildi úrskurð sinn eða breytt honum, ef atvik eru þannig, i
að þau hefðu leitt til annarar niðurstöðu, ef kunn hefðu verið, er úrskurðað
var í byrjun.
15. gr.
Nú sannast það, að skuldunautur notar frest, sejn hann hefir fengið
samkvæmt lögum þessum, til þess að rvra tryggingar skuldheimtumanna sinna
í sviksamlegum tilgangi, og varðar það refsingu eftir 26. kap. hinna almennu
hegningarlaga. Auk þess fellur úrskurður skilanefndar úr giidi þegar er brot er
sannað.
16. gr.
Ef lög þessi valda þeim stofnunum, sem gefið hafa út vaxtabréf, erfiðleika um innlausn þeirra bréfa, sem út eru dregin til greiðslu, er fjármálaráðherra heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs lán, allt að 200000 kr., til greiðslu
á þeim, ef ekki er til þess veitt fé í fjárlögum. Þetta lán telst veitt þeim skuldunautum, sem greiðslufrest fengu, er tryggt með lögveði næst á eftir þeirri skuld,
sem afborgunin er hluti af, og endurgreiðist ríkissjóði á þann hátt og með þeim
vöxtum, að ríkissjóður sé skaðlaus af.
17. gr.
Atvinnumálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.
18. gr.
Kostnaður af framkvæmd þessara laga greiðist að hálfu úr ríkissjóði, en
að hálfu úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.
19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. júlí 1933.

Nd.

426. Breytingartillaga

við frv. til laga um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 1. gr. Aftan við fyrri málsgr. bætist:
Sama er um útgerðarsamvinnufélög sjómanna og verkafólks.
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Ed.

427. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um veiting rikisborgararéttar.

a.
b.
c.
d.

Frá allsherjaruefnd.
Á eftir 2. lið komi 4 nýir liðir, svo hljóðandi:
Peter Adolf Aage Edvard Jensen. rafvirki í Reykjavík, fæddur í Danmðrku.
Anders Christian Carl Julius Höyer, garðyrkjumaður i Hveradölum, fæddur
i Dinmörku.
Hans Jakob Hansen, bakarameistaii i Stykkishólmi, fæddur i Danmörku.
Engely Hellum Lynge Andersen, mótorviðgerðamaður á Akureyri, fæddur
i Danmörku.

Nd.

428. Tillaga

til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga og koma fram
ineð tillögur um mál iðju og iðnaðar.
(Eftir síðari umr. í Ed.).
Alþingi álvktar, að skipa skuli fimm manna milliþinganefnd til þess að
íhuga og bera fram tillögur um mál iðju og iðnaðar. Ríkisstjórnin skipar nefndina þannig: Einn sainkvæmt tillögum Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavik, annan
samkvæmt tillögum Sambands íslenzkra samvinnufélaga, þriðja samkvæmt tillögum Félags islenzkra botnvörpuskipaeigenda, fjórða samkvæmt tillögum Alþýðusambands íslands, liinn fimmta skipar ríkisstjórnin, og er hann formaður
nefndarinnar.
Nefndinni er einkum ætlað að inna af hendi:
a. Að endurskoða tollalöggjöfina að því er iðju og iðnað snertir.
b. Að athuga möguleika um aukna innlenda iðju, einkuin um það, að vinna úr
þeim efnum, sem til eru í landinu, og þeim vörum, sem landið sjálft framleiðir.
Nefndarmenn starfa kauplaust, en nauðsynlegur kostnaður í sambandi
við nefndarstörfin greiðist úr ríkissjóði.

Nd.

429. Frumvarp

til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins íslands,
18. maí 1920.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
1- gr.
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Á Alþingi eiga sæti allt að 50 þjóðkjörnir fulltrúar. Alþingi skal svo skipAlþt. 1932. A. (.45. löggjafarþing).
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að, að hver þingflokkur liafi þingsæti í sainræini við atkvæðatölu þá, sem greidd j
er frambjóðendum flokksins samtals við almennar kosningar.
Kjósa skal varaþingmenn á sama hátt og samtímis og þingmenn eru kosn- j
ir. Ef þingmaður deyr eða fer frá á kjörtimanum, tekur varaþingmaður sæti ;
hans, það sem eftir er kjörtímans. Sama er og, ef þingmaður forfallast, svo að
hann getur ekki setið á einhverju þingi, eða það sem eftir er af því þingi.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.
2. gr.
27. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Á þriðjungur þingmanna sæti í efri deild, en tveir þriðju hlutar í neðri deild. Verði tala
þingmanna þannig, að ekki sé unnt að skipta til þriðjunga i deildirnar, eiga þeir
þingmenn, einn eða tveir, sem umfram eru, sæti í neðri deild.
Sameinað Alþingi kýs með hlutfallskosningu þingmenn þá, sem sæti eiga í
efri deild, úr flokki þingmanna í hvrjun fyrsta þings á kjörtímabilinu. Hinir eiga
sæti i neðri deild.
3. gr.
28. gr. stjórnarskrárinnar fellur niður.
4. gr.
29. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 28. gr., verði þannig:
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir, karlar sem konur,
sem eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á
landi og hafa verið búsettir í landinu síðustu fimm árin áður en kosning fer
fram. Þó getur enginn átt kosningarrétt, nema hann hafi óflekkað mannorð og
sé fjár síns ráðandi.
Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni
sinum.
Kosningalög setja að öðru leyti nánari reglur uni alþingiskosningar.
5. gr.
Fyrri málsgrein 30. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 29. gr., skal orða
þannig:
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver rikisborgari, sem kosningarrétt á til þeirra.
6- gr.
2. og 3. töluliður ákvæða stjórnarskrárinnar um stundarsakir falli niður,
en í stað þeirra komi nýr 2. töluliður, svo hljóðandi:
Umboð þingmanna fellur niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast
gildi, og fara þá fram almennar kosningar til Alþingis.
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430. Breytíngartíllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
I. Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni og Vilmundi
Jónssyni.
Við 3. gr. A. Siminn. Eignahreyfingar. Út III. (Nýjar simalínur).
Fyrir »60000« kemur .................................................. ...
100000
II. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 3. gr. A. Siminn. Eignahreyfingar. Út III. (Nýjar simalinur).
a. Fyrir »60000« kemur ......................................................... ...
100000
b. Við liðinn bætist aths.:
Par af 40 þús. kr. til simalínu frá Sandeyri til Hesteyrar.
Til vara:
a. Fyrir »60000« kemur .................................................................
72500
b. Við liðinn bætist atbs.:
Þar af 12500 kr. til simalínu frá Sandeyri að Stað i
Grunnavík.
III. Frá ólafi Thors, Beryi Jónssyni og Haraldi Guðmundssyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:
Til Jóns Gauta Jónatanssonar, til að lúka nárai i rafmagnsfræði i Pýzkalandi .................. ..........................................
1800
IV. Fiá Héðni Valdimarssyni og Sveini Ólafssyni.
Við 15. gr. 29. Nýr liður:
Til Stefáns Árnasonar frá Steinsstöðum, til ritstarfa ...
400
Til vara .................................................................................
300
V. Frá Jóni .4. Jónssyni, Haraldi Guðmundssyni, Bergi Jónssyni
og Bjarna Ásgeirssyni.
Við 17. gr. 1. (Berklasjúklingar)
Aftan við aths. bætist: og til Guðrúnar Böðvarsdóttur
.
1200 kr.
VI. Frá Hannesi Jónssyni.
Við 18. gr. f. 23. Nýr liður:
Til Björns Jónssonar pósts.......... ..................................
200'
VII. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að láta falla niður áskilið framlag til varðskipsins Þórs fyrir árin
1930 og 1932.
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431. Frumvarp

til laga um breyting á hafnarlögum fyrir Revkjavikurkaupstað, nr. 19, 11. júlí
1911.

(Eftir2. umr.iNd.).
1. gr.
1. gr. laganna orðast þannig:
Revkjavíkurhöfn takmarkast landmegin af strandlengjunni frá vesturtakmörkum lögsagnarumdæmis Revkjavikur og til Geldinganess að austan, að
undanskildum Grafarvogi og netlögum fyrir landi Grafar og Keldna. Sjávarmegin nær Reykjavíkurhöfn að netlögum evja þeirra, er að henni liggja og eigi
eru í lögsagnarumdæmi Revkjavikur. Svo tekur og Reykjavikurhöfn yfir skipalægi við strandlengju lögsagnarumdæmis Reykjavikur við Skerjafjörð.
2. gr.

Aftan við þriðju málsgr. 4. gr. bætist svo hljóðandi málsgrein:
Nú notar sá, er fengið hefir leyfi til að gera eitthvert mannvirki í höfninni, eigi leyfi sitt innan tveggja ára frá veitingu þess, og fellur það þá niður.
3. gr.
Þar sem í lögum er nefnd hafnarnefnd Reykjavikur, komi hafnarstjórn
Reykjavíkur.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Nd.

432. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á hafuarlögum fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr.
19, 11. júli 1911.
Frá Sveinbirni Högnasyni og Héðni Valdimarssyni.
1. Aftan við 2. gr. frumvarpsins bætast 3 nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (3. gr.). 6. grein orðist þannig:
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarstjórn. Hafnarstjórn skal skipuð 5 fulltrúum, er bæjarstjórn kýs, 3 úr
tölu bæjarfulltrúa og 2 utan bæjarstjórnar. Fulltrúar þeir, er kosnir
eru utan bæjarstjórnar, skulu vera úr tölu þeirra manna, er þekkingu
hafa á verzlun, útgerð og siglingum. Fulltrúa þessa skal kjósa leynilega með hlutfallskosningu, fulltrúana úr tölu bæjarfulltrúanna sér
og fulltrúa utan bæjarstjórnar sér.
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Kjörtímabil hafuarstjórnar er eitt ár og fylgir kjörtímabili nefnda
bæjarstjórnar.
Pað er borgaraleg skylda að taka við kosningu i hafnarstjórn. Auk
hinna kjörnn fulltrúa mæta borgarstjóri og hafnarstjóri á fundum
hafnarstjórnar, og hafa þeir þar málfrelsi og tillögurétt.
Hafnarstjórn kýs formann hafnarstjórnar, og stýrir hann fnndum
hennar og boðar til þeirra.
Hafnarstjórn sér um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum
framkvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar fyrir
hönd bæjarstjórnar.
b. (4. gr.). 7. grein orðist þannig:
Daglegar framkvæmdir og eftiriit annast hafnarstjóri undir umsjón
hafnarstjórnar. Bæjarstjórn skipar hafnarstjóra eftir trltögtt hafnarstjórnar. Aðra fasta starfsmenn ræður hafnarstjóm.
c. (5. gr.). 8. grein orðist þannig:
Eigum bafnarsjóðs má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður ábyrgist skuldir Reykjavíkurhafnar.
Samþykktir, er snerta fjárhag hafnarinnar, öðlast eigi giidi nema
samþykki hafnarstjórnar komi til.
2. 3. grein frumvarpsins verður 6. grein þess.
3. 4. grein frumvarpsins orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, og eru með þeim numin úr gildi
lög nr. 22 frá 22. okt. 1912.

Nd.

433. Nefndarálit

um frv. til Iaga um breyting á 1. nr. 45, 15. júni 1926, um almannafrið á
helgidögum þjóðkirkjunnar.
Frá meiri hl. allsherjarnefndar.
Frv, þetta, sem komið er frá efri deild, fer fram á, að algerð friðun
skirdagskvölds verði lögákveðin, eins og nú er um aðrar stórhátiðir kristninnar. Frv. hafði vegna einhvers misskilnings farið til menntamálanefndar og
hún gefið út álit um það, áður en uppvíst varð um þann misskilning. Nefndín
styður það álit menntamálanefndar, að samþykkja beri frumvarpið.
Alþingi, 15. april 1932.
Bergur Jónsson,
form,, með fyrirvara,

Sveinbjörn Högnason,
fundaskr. og frsm.

Þorleifur Jónsson,
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434. Frumvarp

til laga uin stofnun nýs prófessorsembættis í læknadeild Háskóla íslands.
Frá allsherjarnefnd.
1- grStofna skal nýtt prófessorsembætti, bið þriðja, i læknadeild Háskóla
íslands.
2. gr.

Um prófessor þennan gilda að öllu sömu reglur sem um prófessorana,
sem fyrír eru við háskólann.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.

Frv. þetta var allslierjarnefnd sent frá dómsmálaráðuneytinu og er flutt
að ósk þess. Fylgdi þvi svo hljóðandi greinargerð:
„Það liefir lengi þótt varla vansalaust, að önnur aðalnámsgrein læknisfræðinnar, lyflæknisfræðin, liefir verið kennd að kalla má í hjáverkum. Ástæðan til þess, að ekki liefir hingað til verið hafizt lianda í þessu efni, mun sú, að
ekki varð fyllilega bætt úr þessu, nema stór og góður spítali væri fenginn. Nú
er landsspítalinn kominn á stofn, og má þetta þá ekki dragast lengur. Annars
visast til ummæla yfirlæknisins Jóns H. Sigurðssonar, sem hefir haft á hendi
kennsluna í nefndri námsgrein, í bréfkafla þeim, sem prentaður er hér á eftir
og liáskólaráðið liefir fallizt alveg á. Ummælin eru á þessa leið:
„Frá því að ég varð héraðslæknir í Reykjavík haustið 1911 hefi ég auk
annara starfa liéraðslækna haft á liendi kennslu í öðrum aðalhelming praktiskrar læknastarfsemi i lyflæknisfræðinni, varið til þess 8—12 timum á viku
(5 tímar munnleg kennsla, 3 —5V> timi verkleg kennsla) og fengið mjög lágt
kaup fyrir þetta starf, framan af 800 kr. á ári, síðar hækkað í 1500 krónur.
Kennslugrein þessi er mjög umfangsmikil og erfið, framfarir og breytingar á
henni verið gífurlega miklar einmitt síðustu 20—25 árin, svo það er eitt ærið
verk fyrir mann að fylgjast með í þvi helzta, sem við bætist og breytist. Þetta
hefi ég reynt að gera eftir mætti, þótt lítill tími hafi unnizt til þess.
Læknadeild háskólans hefir alltaf verið mjög óánægð með þessa tilhögun: að kennsla í aðalgrein læknisvísinda væri þannig höfð út undan og sem
viðbótarstarf við embætti, sem eitt út af fyrir sig gefur ærið starf, og hefir hún
mörgum sinnum bent Alþingi á hina brýnu þörf að breyta þessu, cn deildin
hefir þó aldrei sótt málið af verulegu kappi, vegna þess að skortur var á
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sjúkrahúsi, þar sem verkleg kennsla stúdenta gæti farið fram. Nú er þetta
fengið, er landsspítalinn er tekinn til starfa, og verður því að lagasetja um embætti þetta á næsta þingi.
Ég vonast til þess, að stjórn og Alþingi láti þetta ekki dragast lengur,
því það er ekki skammlaust og þekkist livergi í heimi, að háskólanafn sé notað
um stofnun, sem ekki liefir einn einasta fastan kennara i annari aðalgrein
læknisvísinda, og það einmitt þeirri, sem hefir mesta þýðingu fyrir allan almenning44.
Verði nefndur yfirlæknir skipaður í hið nýja prófessorsembætti, er ætlazt til, að hann hafi laun sem prófessor, er hefir náð fullri aldursuppbót“.

Ed.

435. Breytingartillögur

við frv. til laga um barnavernd.
Frá menntamálanefnd.
1. Við 10. gr. Siðasti málsliður 2. málsgr. falli niður, en í staðinn komi ný
málsgr., svo bljóðandi:
Ráðstöfunum og úrskurðum barnaverndarnefnda samkvæmt 7. og 9.
gr. má skjóta til fullnaðarúrskurðar barnaverndarráðs.
2. Við 12. gr. Á eftir orðunum »og erc i siðasta málslið bætist: honum.

Nd.

436. Breytingartillögur

við frv. til laga um lax- og silungsveiði.
Frá Bjarna Ásgeirssyni.
1. Við 17. gr.
a. Fyrir orðin í 1. málsgr. saldrei nema fjóra daga i viku hverri, frá
mánudegi til fimmtudags« komi: aldrei nema þrjá daga i viku hverri,
frá mánudegi til miðvikudags.
b. Fyrir »fimm daga« í niðurlagi 1. málsgr. komi: fjóra daga.
2. Við 3'3. gr. Aftan við greinina bætist: Þó getur ráðherra, eflir tillögu veiðimálastjóra, veitt heimild til að leggja veiðivélar út I miðja kvisl, ef ekki
er lagt nema i eina.

Nd.

437. Breytingartillaga

við breytingartillögu á þskj. 410. [Lax- og silungsveiði].
Frá Jónasi Forbergssyni.
Aftan við orðiö »ákvæðum< í 1, efnismálsgr, komi: 3, málsgr, 27. gr.
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438. Nefndarálit

um frunrv. til laga um breyting á lögum nr. 56, 31. niaí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús.
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Fjárhagsnefnd liefir ekki getað átt samleið um mál þetta. Minni hluti
nefndarinnar (MJ og ÓTh) vill ekki, að frumvarpið nái fram að ganga, en vér
undirritaðir mælum með, að það verði samþykkt með nokkrum breytingum.
Vér lítum svo á, að á tímum eins og nú ganga yfir okkar þjóð, þegar mikill
hluti landsmanna verður að neita sér um annað en allra brýnustu lífsnauðsynjar, þá sé sjálfsagt að leggja skatt á alía óhófseyðslu, og þá ekki sizt
skemmtanir.
Vér getuin þó ekki fallizt á, að skattur sé lagður á skemmtanir í kauptúnum, sem hafa 500—1500 íbúa, eins og gert er ráð fyrir i frumvarpinu.
Með lögum um skemmtanaskatt frá 1918 er sveitarfélögum gefin heimild til þess að leggja allt að 20% skatt á skemmtanir. Þessa heimild hafa sum
sveitarfélög notað, og er ekki ólíklegt, að fleiri vilji taka það ráð upp nú. Vill
meiri hl. nefndarinnar ekki taka þennan tekjustofn af sveitarfélögum þessum.
Þar sem fjárveitinganefnd neðri deildar hefir með frumvarpi sínu um
bráðabirgðabreytingu nokkurra laga lagt til, að tekjur samkvæmt lögum um
skemmtanaskatt og þjóðleikhús frá 1927 falli til ríkissjóðs til ársloka 1933,
leggjum vér til, að samhljóða ákvæði í þessu frumvarpi falli niður.
Samkvæmt framanskráðu leggur meiri lií. nefndarinnar til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin fellur niður.
2. Við 2. gr. Greinin verður 1. grein.
3. Við 3. gr. (sem verður 2. gr.). Greinina skal orða svo:
Hækkun á skattinum samkvæint 1. gr. rennur í ríkissjóð.
4. Við 4. gr. Greinin verður 3. gr.
Alþingi, 15. apríl 1932.
Halldór Stefánsson,
form.

Steingr. Steinþórsson,
frsm.

Bernli. Stefánsson,
með fyrirvara.
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439. Nefndarálit

um frv. til Iaga um breyting á áfengislöguni, nr. 61, 19. maí 1930.
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Meiri hl. fjárhagsn. hefir eigi getað fallizt á, að rétt sé að samþykkja
frv. þetta. Telur hann, að sama ástæða a. m. k. sé til sérstaks eftirlits um gæzlu
áfengislaganna sem var í upphafi, þegar heimihl til gæzlunnar var ákveðin, og
að þá sé hagsýnilegt að fela þeim mönnum, sem til gæzlunnar eru settir, að
hafa einnig almenna tollgæzlu. Má og færa sterkar likur fvrir því, að tolltekjur ríkissjóðs hafi að stórum mun betur innheimzt vegna hinnar auknu tollgæzlu.
Greinargerð frumvarpsins gefur ástæðu til að ætla, að hin aukna tollgæzla á síðustu árum sé eingöngu bvggð á heimild þeirri, sem frv. leggur til að
afnema. Þetta er talsvert villandi, sem og sést af tilvitnun minni hlutans í nefndaráliti sínu til laganna nr. 26 frá 1917. Meiri hl. hins tilfærða kostnaðar i greinargerð frv. hefir orðið vegna þeirrar tollgæzlu, sem sett hefir verið á stofn á
grundvelli heimildarinnar frá 1917, en þá heimild gerir frv. enga tillögu um að
afnema, enda væri það jafnóhagsýnilegt og að afnema heimildina i lögunum
frá 1930.
Löggæzlumenn utan Reykjavíktir eftir heimildinni frá 1930 eru sex, einn
í Hafnarfirði, einn í Vestmannaeyjum, einn á Austurlandi, tveir á Norðurlandi
og einn á Vestfjörðum. Virðast þeir vart færri geta verið til þess að sæmilega
geti heitið séð fvrir gæzlunni.
Nefndin leitaði álits tollstjórans i Reykjavík um frv. Hafði fjárveitinganefnd þegar áður leitað umsagnar lians um tollgæzluna i Revkjavík, og sendi
hann fjárhagsnefnd i eftirriti samhljóða álit og hann liafði gefið fjárveitinganefnd þegar áður. Gefur álit tollstjórans mikilsverðar upplýsingar um verkefni
og árangur tollgæzlunnar, og hirtum vér það sem fvlgiskjal með áliti voru.
Alþingi, 16. apríl 1932.
Halldór Stefánsson,
form., frsm.

Rernh. Stefánsson.

Steingr. Steinþórsson.

Fylgiskjal.
Tollstjórinn í Revkjavík.
15. marz 1932.
Háttvirtur formaður fjárveitinganefndar neðri deildar Alþingis hefir
heðið mig um áætlun um kostnað við tollgæzluna í Revkjavík fvrir árið 1933,
svo og skýrslu um tollgæzluna, starfsvið hennar, störf og fyrirkomulag.
Ég vil út af þessu láta nefndinni í té eftirfarandi ummæli um þetta efni.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Verkefni tollyæzlunnar.
Tollgæzla er, seni kunnugt er, til þess sett að tryggja það, að ríkissjóður
fái þau aðflutningsgjöld og útflutningsgjöld, seni lögákveðin eru, svo og jafnframt að veita þeiin inönnum, seni tollana greiða skilvíslega og með fullri
samvizkusemi, vernd gegn þvi, að öðruni takist að ná sér i söniu vörur án þess
að greiða af þeim lögboðin gjöld. Sömuleiðis til að sjá um, að varningur sá,
sem bannaður kann að vera innflutningur á, sé ekki fluttur inn i landið, og til
þess að lögum þeim og reglugerðum, sem á hverjum tima gilda um skip og
siglingar, flutning og farþega, sé hlýtt, og hlutaðeigandi skip fái þá vernd og
öryggi, sem þau eiga kröfu á, ef þau fullnægja þeim kröfum, sem settar eru.
Eftir þvi sem siglingar eru meiri og gjöld þau og kvaðir, sem á flutningi og
farþegum hvíla, eru víðtækari, verður tollgæzlan að vera fullkomnari, svo það
öryggi náist fvrir alla hlutaðeigendur, sem talið er nauðsvnlegt hverju þjóðfélagi.
Hér á landi er svo ástalt, að megnið af tekjum ríkissjóðs er tollar af
innfluttum og útfluttum vörum. Sérstaklega hvíla háir aðflutningstollar á því
nær öllum vörum, sem til landsins flytjast, og á sumum vörum svo háir, að
tollurinn eða tollarnir nema meiru en andvirði vörunnar. Hingað til Reykjavikur mun vera fluttur vel lielmingur allrar vöru, sem til landsins kemur, og
margar liæst tolluðu vörutegundirnar aðallega hingað, og liggur því í lilutarins eðli, að hér þurfi gæzlan að vera svo örugg, að nokkurn veginn sé trvggt, að
vörur svo nokkru nemi sleppi ekki undan tollgreiðslu, og að trvggt sé, að vara
sú, sem gjalda á af, sé eigi af hendi látin fyrr en tollarnir eru greiddir.
Skal þá getið hinna lielztu laga, sem tollgæzlan sérstaklega verður að liafa
vakandi auga á, að séu ekki brotin.
Samkvæmt áfengislögunum er bannað að flytja nokkurn áfengan vökva
til landsins, nema þann, sem undanþeginn er lögunum, en á þeim drykkjum
hefir ríkið tekið einkasölu. Það ætti nú hverjum einum að liggja í augum uppi,
að þar sem jafnmikil skipakoma er og hér er í Reykjavík, og mörg þeirra hafa
meira og minna af áfengi innanborðs, sum talsvert mikið sem skipsforða, þá
invndu þessi lög’ verða mjög að vettugi virt hér í margmenninu, ef eigi væri
sæmilega örugg gæzla með skipum þeim, er hingað koina, og sú gæzla þarf að
vera óslitin bæði dag og nótt. Væri ekki svo, myndi bráðlega sjá missmiði á
svo um munaði, og þá sennilega tekjur þær, sem ríkið nú fær af áfengisverzluninni, rýrna að mun.
Lög um aðflutningsgjald, eða tolllög, eru nefnd lö^gin um innflutningstoll af kaffi, kaffibæti, sykri, sírópi, te, kakaódufti, súkkulaði, brjóstsykri, átsúkkulaði og áfengi, öli og sódavatni, tóbaki, vindlum og vindlingum. Hvert
eitt einasta skip, sem hafnar leitar, liefir meira og minna af ofangreindum vörum meðferðis sem skipsforða. Allar þessar vörur eru með háum tolli, og er
hætt við því, ef eftirlitið væri mjög ófullkoinið, að þá myndi ekki líða á löngu
áður en talsverð verzlun tækist í skipunum með vörur þessar, enda mun áður
en gæzlan hófst hafa kveðið þó nokkuð að slíkri verzlun, þó að hún sé nú,
sökum gæzlunnar, horfin úr sögunni hér í Revkjavik. Þó var minni freisting
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til þess áður, þvi tollurinn var þá miklu lægri en nú, er hann af suniuni tegunduin, t. d. tóbaksvörum, er orðinn mun Jiærri en innkauppverð vörunnar.
Vörutollurinn er sem kunnugt er þungatollur og hvílir á flestum vörum,
er til landsins flytjast, nema tollvörum, sem fyrr getur. Hvert einasta skip, sem
kemur, hefir einnig talsvert af þessum vörum meðferðis sem skipsforða, og er
sama um það að segja og tollvörurnar.
Verðtollur hvilir á fjölda vörutegunda, flestum, sem vörutollur er á, og
á sumum vörunum mjög hár, og eru margar þeirra mjög litlar fyrirferðar og
ber því lítið á, þótt talsvert sé af þeim. ÖIl skip hafa mikið af verðtollsvörum
sem skipsforða, og auk þess hafa farþegar og skipshafnir oft þó nokkuð meðferðis af slíkum varningi. Er sama að segja uin hættu þá, er stafaði af ónógu
eftirliti, um þessar vörur sem áður er sagt um tollvörurnar, enda hafa talsverðar upphæðir innheimzt af slikum varningi síðan gæzlan hófst, sem og af
tolli og vömitolli, og verður vikið að þvi síðar.
Sem kunnugt er kemur hingað árlega fjöldi farandsala frá útlöndum.
Til þess að mega gera vörur sínar falar hér á löglegan liátt, er þeim gert að
skyldu að leysa leyfisbréf gegn álitlegu gjaldi til rikissjóðs. Margir af þessum
inönnum liafa eigi alllítið meðferðis i fari sínu af vamingi, og það oft dýrum
vörum, sem innflutningsgjöld ber að greiða af. Tollgæzlan sér um, að farandsalar bæði fullnægi skilyrðum laganna um að mega selja og innheimtir tolla
þá, er þeim ber að greiða af varningi þeim, er þeir liafa meðferðis. Væri tollgæzlan lítilfjörleg, myndi mest af þessum varningi sleppa undan tollgreiðslu
og levfisbréfagjöldin ekki nást nema endrum og eins.
Öll íslenzk fiskiskip, er selja afla sinn í útlöndum, eru skvld að greiða
útflutningsgjald. Þessi skip hafa engin útflutningsskjöl, og verður því að hafa
sérstaklega eftirlit með þvi, að skip þessi sleppi ekki við það að greiða útflutningsgjald. Þetta eftirlit framkvæmir tollgæzlan og sér um að ná yfirlýsingum
af skipstjórum skipanna um aflasölu erlendis. Má gera ráð fvrir því, að erfitt
yrði oft að ná þessum gjöldum, ef eigi væri stöðug gæzla, því skipin hafa oft
afarlitla viðstöðu hér. Ennfremur hefir tollgæzlan eftirlit og umsjón með þvi,
að erlend fiskiskip, er hingað koma, athafni sig ekki svo hér, að komi i bága
við ákvæði laganna um fiskiveiðar útlendra hér við land, svo og sérstaklega
eftirlit með því, að ríkissjóður fái þau aðflutningsgjöld og útflutningsgjöld,
sem honum ber, af vistum og öðrum nauðsynjum, er skip fá úr öðrum skipum,
og af afla, sem fluttur er milli skipa, í þeim tilfellum, sem slíkur flutningur á
milli skipa á annað borð er heimilaður lögum samkvæmt.
Auk gæzlu framangreindra laga, sem svo að segja öll koma daglega til
framkvæmda við tollgæzluna, má nefna ýms önnur lög, sem tollgæzlan hefir
eftirlit með, að ekki séu brotin, svo sem lög um sóttvarnir gagnvart útlöndum,
lög um, að gin- og klaufaveiki berist ekki til landsins, og önnur lagaákvæði
gegn því, að húsdýrasjúkdómar berist hingað, lög um einkasöilur á áfengi, tóbaki o. fl., að þau séu ekki brotin með innflutningi annara, yfir höfuð lögin um
samgöngur og verzlun við útlönd. Nú má sérstaklega nefna ákvæðin um bann
gegn því, að óþarfur varningur sé fluttur til landsins. Loks má geta þess, að
tollgæzlan hefir eftirlit með því, að ýms ákvæði siglingalaganna, siglingaat-
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vinnulaganna, laganna um skrásetning skipa og merking fiskiskipa séu ekki
brotin.
Eins og sést á öllu þvi, er hér á undan er ritað, hefir tollgæzlan mikla
löggæzlu á höndum og margra laga að gæta, en fvrst og fremst er hún nauðsvnlegt aðstoðarlið út á við fyrir tollskrifstofuna, til þess að inn náist öll innflutnings- og útflutningsgjöld, sem lögum samkvæmt á að innheimta fvrir
ríkissjóð.
l’m xtofnun oy vö.rt tollyiezlu t Rrykjavík oy fyrirkomulag hennar nú.
Með lögum um skipting hæjarfógetaemhættisins í Revkjavík 26. okt.
1917 var ákveðið, að stofna skvldi sérstaka tollgæzlu fyrir Reykjavík og hún
lögð undir lögreglustjórann, sem þá var jafnframt tollstjóri. Með lögunum um
skipting lögreglustjóraembættisins 7. maí 1928 var tollgæzlan lögð undir tollstjórann, eins og leiddi af hlutarins eðli. Tollgæzlan í Reykjavík hefir því mn
langt áraskeið verið lögskipuð ríkisstofnun.
Skal þvi næst skýrt nokkuð frá vexti og viðgangi tollgæzlunnar hér undanfarið tímahil, og loks frá fvrirkomulagi hennar nú.
Frá 1. april 1918 fram á árið 1929 var einum af skrifstofumönnum lögreglu- og tollskrifstofunnar falið að hafa eftirlitið út á við, með aðstoð lögregluþjóna kaupstaðarins. Rvggðist það hæði á því, að samkvæmt 20. gr. áfengisbannlaganna 30. júlí 1909 var hæjarstjórnum gert að skyldu að aðstoða
við varnir gegn innflutningi áfengis, en þó studdist notkun lögregluþjónanna
við tollgæzluna sérstaklega við það, að samfara tollgæzlunni verður að fara
gæzla ýmsra annara laga en tolllaga, og liefir hér á undan verið skýrt frá því,
hver þau löggæzlustörf eru. Þetta fvrirkomulag var til nokkurra bóta til að
byrja með, enda hafði þá hærinn á því tímabili fjölgað lögregluþjónum að
mun, og svo hættist það við, að meðan heimsstriðið stóð og fvrst eftir það voru
samgöngur við útlönd mjög takmarkaðar og allur vöruflutningur hingað nákvæmlega rannsakaður af stjórnarvöldum þeirra ríkja, sem vörurnar komu
frá. Þá her og þess að gæta, að tollarnir voru þá ennþá tiltölulega lágir, svo
síður var hætta á, að revnt væri að komast undan þeim, svo var tollflokkunin
miklu einfaldari og eingöngu þyngdartollar.
Þegar kom fram á árið 1920, kom það í ljós, að þessi tollgæzla var ófullnægjandi, enda var þá með nýjum löguin farið að hækka tollana að miklum mun og gera tollflokkunina miklu marghrotnari en áður, koma á verðtolli og gera mikinn mun á tollum hinna ýmsu vörutegunda, hæði að því er
verðtoll og þungatoll snerti. Þurfti þá iðulega að fá aukamenn til aðstoðar við
tollgæzluna, og í bvrjun ársins 1921 voru fastráðnir 2 tollþjónar, hafði annar
gæzlu að degi, liinn að nóttu, en vinna skrifstofumannsins við tollgæzluna og
aðstoð lögregluþjónanna liélt áfram eins og áður, og oft varð að taka aukahjálp, þegar eitthvað sérstaklegt kom fyrir. Þá var og orðið óhjákvæmilegt að fá varðstofu á hafnarbakkanum með geymslurúmi fvrir vörur,
sem þurfti að rannsaka, fvrir farþegaflutning og vörur, sem tollgæzlan
fann í skipunum og á engum skipsskjölum voru. Þetta húsrúni var leigt
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í geymsluhúsi liafnarsjóðs, og er svo enn; þó hefir húsnæðið verið umbætt
mikið síðan 1921. 1 ársbvrjun 1923 var bætt við 1 tollþjóni, og þegar kom
fram á árið 1924, var enn 1 tollþjónn ráðinn í viðbót, og á árinu 1925 enn 1
tollþjónn til. Voru þá hinir föstu tollþjónar orðnir 5 að tölu. Þegar kom fram
á árið 1926, eftir að austurliafnarbakkinn og bryggjur þar voru fullgerðar,
kom það í ljós, að tollgæzlan þurfti að hafa húsrúm nokkurt þar til sömu afnota og húsrúm það á vesturliafnarbakkanum, sem áður er getið, og var þá
slíkt húsrúm leigt þar i geymsluhúsi fiskiveiðafélags eins. Þessu húsnæði var
sagt upp fvrir rúmu ári síðan, og er nú leigt fvrir tollstöðina á austurhafnarbakkanum í húsum hlutafélagsins Kol & Salt, en sá húsakostur er og má vera
miklu minni en í tollstöðinni á vesturhafnarbakkanum, sem er aðalbækistöð
tollgæzluliðsins. Allt til þessa hafði tollgæzluliðið notið sömu aðstoðar frá lögregluþjónum bæjarins eins og bvrjað hafði verið með 1918, en eftir þvi sem
fram i sótti kom það betur og betur í ljós, að æskilegt var, að hægt væri að
losa lögregluþjónana við þessi störf til aðstoðar tollgæzlunni. Fvrst og fremst
vantaði lögregluþjónana þá þekking á tolllöggjöfinni og öðrum ákvæðum viðkomandi tollgæzlunni, sem tollþjónarnir höfðu aflað sér, og svo voru tollgæzlustörfin að mörgu levti frábrugðin aðalstarfi lögregluþjónanna. Þar við
bættist þáð, að oft þurfti að kalla lögregluþjónana frá þessu aðstoðarstarfi til
að sinna öðrum óhjákvæmilegum störfum, og það oft er verst gegndi fvrir tollgæzluna. Lögregluliðið sjálft var orðið of fáliðað eftir vexti bæjarins, svo að í
engu mátti missa það frá sjálfri bæjarþjónustunni, og var þvi á öndverðu árinu 1927 horfið að því að losa lögregluliðið við umgetin störf til aðstoðar tollgæzlunni, enda hafði stjórn bæjarins látið óskir um það i ljós við lögreglustjóra, sem þá var jafnframt tollstjóri. Frá þeim tima hafa tollþjónarnir
einir annazt tollgæzluna með tollritara þeim frá skrifstofunni, er að framan
getur, sem verkstjóra undir vfirstjórn tollstjórans. Á öndverðu árinu 1928 var
3 tollþjónum bætt við og 1 tollþjóni í ársbvrjun 1930. Var þessi aukning nauðsvnleg til þess að gæzlan væri viðunandi, störfunum annað og hægt að hafa
tollvaktirnar samfelldar bæði dag og nótt, sem er óhjákvæmilegt.
Nú skal vikið að fvrirkomulagi tollgæzlunnar eins og liún er nú. Eins og
að framan greinir, er tollgæzluliðið nú 9 tollþjónar og 1 tollritari sem verkstjóri undir stjórn tollstjóra.
Vegna þess að höfuðnauðsvn er á því, að gæzlan sé samflevtt allan sólarhringinn, en mennirnir svona fáir, þá verður vinnutíminn að vera mjög
langur, eða 10—12 timar á dag og 9 timar á nóttu. Hefir vist engin tollgæzla
svo langan vinnutíma, og engir starfsmenn okkar ríkis hafa nú orðið slíkan
vinnutíma.
Til þess að gæzlan verði samfelld verður að skipta liðinu niður i
vaktir, og er þeim þannig skipað og hafa þau störf, sem greinir hér á eftir.
Morgnnvakt hefst kl. 6 árdegis dag hvern. Þá mæta 2 tollþjónar og levsa
af næturvaktina. Þessir 2 verða að annast allt, sem gera þarf, afgreiða þau skip,
sem koma, líta eftir þeim skipum, sem komið hafa, o. s. frv. Bakkavaktin hefst
kl. 8 árdegis hvern dag, og mæta þá 2 tollþjónar. Þeir halda vörð á hafnarbökkunum og hafa stöðuga gát á öllum skipum, sem við bólvirkin liggja, allt
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frá kolagarði og að Örfiriseyjargarði. Vakta því allt, sem fer úr og í skipin, og
eru á verði allan daginn til kl. 6 að kvöldi, að frádregnum matmálstíma til ■
skiptis.
Dagvaktin hefst kl. 9 árdegis, og mætir þá 1 tollþjónn. Sameinast þá ;
við morgunvaktina, og verða þá 3 saman og nefnist dagvakt. Eru þeir á vakt
allir til kl. 6 eftir hádegi, en þá fara morgunvaktmennirnir heim, en dagvaktarmaðurinn heldur áfram til kl. 9 síðdegis, er næturvaktin mætir.
Skipavakt hefst kl. 9 árdegis. Þá mætir 1 tollþjónn. Hann tekur við
skipaafgreiðslunní af morgunvaktinni og er á vakt til kl. 9 að kveldi, er næturvaktin mætir. Skipavaktmaður annast afgreiðslu skipa að deginum.
Pakkhúsvakt hefst kl. 7 að morgni. Þá mætir 1 tollþjónn og er á vakt til
kl. 6 síðdegis, og lengur, ef gevmsluhúsin eru lengur opin.
Næturvaktin hefst kl. 9 að kvöldi, og mæta þá 2 tollþjónar og eru til kl.
6 að morgni, er morgunvaktin mætir.
Á sunnudögum hafa 2 tollþjónar vakt til skiptis, varir hún frá kl. 6 að
morgni til kl. 9 að kvöldi. Næturvakt á helgum er sama og á rúmhelgum.
Starfið er framkvæmt þannig:
Farið er um borð i hvert skip, þegar það kemur á vtri höfnina. Skipið
er stöðvað þar og gengið eftir þeim skjölum og skilríkjum, er farminn snerta.
Séð er um, að upp sé gefið á þar til gerð evðublöð forði skipsins og forði
skipshafnar af bannvörum og tollvörum. Þvi, sem upp er gefið, er svo safnað
saman og sett undir innsigli. Sé um heila skipsfarma að ræða, eru lestarlúkur skipsins einnig innsiglaðar og eigi opnaðar fvrr en tollur er greiddur.
Sé um farþegaskip að ræða, verður auk þess að skoða farangur allra farþega,
áður en skipið leggst að bólvirkinu.
Þegar eftir að afgreiðsla og innsiglun hefir farið fram, er hafin leit í
skipunum. Leitin er framkvæmd af dagvaktinni, eða venjulega 3 mönnum;
þó verður, ef um stór skip er að ræða, að taka annan bakkavaktarmanninn
með i leitina, því ella myndi leitin taka allt of langan tima, einkum ef um
mörg skip er að ræða, sem oft er.
Allt, sem upp hefir verið gefið af tollvörum og bannvörum og undir innsigli hefir verið látið, er siðan talið nákvæmlega af tollritara og tollþjóni og
ritað vottorð um það á skrá þá, er skipið hefir fengið við afgreiðsluna, en kært
yfir, ef eigi ber saman þvi, sem undir innsigli á að vera, og skránum. Öll þessi
störf eru timafrek. Afgreiðsla venjulegs farmskips, sem ekki flytur farþega,
tekur varla minna en 1—P/o tima eftir stærð. Leit í slíkurn skipum tekur oft
marga klukkutíma. Afgreiðsla farþegaskips tekur oft mjög langan tíma, ef farþegar eru margir og hafa mikinn farangur, sem þeir taka með sér í land um
leið og þeir sjálfir fara. Allur annar farangur er fluttur í tollbúðina og rannsakaður þar, áður en hann er afhentur. Leit í slíkum skipum tekur oft mjög
langan tíma og er varla framkvæmanleg af minna en 4 mönnum, og helzt
fleiri, ef um mikla tilfærslu á vörum eða kolum er að ræða, er oft kemur fyrir.
I vörugevmsluhúsunum við höfnina er stöðugt vakt, sem lítur eftir, að
engar vörur séu afhentar fyrr en greiðsla hefir farið fram og heimild frá tollstjóra liggur fvrir um, að afhenda megi vöruna hans vegna. Þá er einnig litið
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eftir, hvort nokkuð kemur i geymsluhúsin eða á hafnarbakkana af vörum,
sem bannaður er innflutningur á, og rannsakaðar vörur, er líklegt þvkir, að
eitthvað sé athugavert við, annaðhvort óleyfilegt innihald, eða t. d. pakkað i
hálm o. s. frv. Oft þarf einnig að rannsaka vörusendingar og bera nákvæmlega
saman við innkaupsreikninga, til að ganga úr skugga um, hvort þeir skýri rétt
frá innihaldi. Yfirleitt er leitazt við að hafa sem allra nákvæmast eftirlit með
öllu, er fram fer, bæði við skipin, uppskipunina og í geymsluhúsunum.
Mörg hérlend fiskiskip koma frá útlöndum með talsvert af varningi,
hæði til sinnar eigin útgerðar og annara. Skip þessi hafa engin skírteini um
vörur þær, er þau flytja, og verður því tollþjónn að standa stöðugt við og rita
upp það, sem í land fer, og innheimta síðan aðflutningsgjöldin af því.
Af framanskráðu ætti að vera ljóst, að engin leið er að komast af með
færri menn við tollgæzluna hér í bænum en nú eru, og má þó enginn verða
veikur eða forfallast, og vinnutimi svo langur, að engir starfsmenn hins opinbera hafa því likan.

Kostnaðaráætliui fyrir árið 1933.
Árið 1930 var kostnaður við tollgæzluna hér kr. 52579,23.
Sama ár innheimti tollgæzlan aðflutningsgjöld kr. 2^808,27 af vörum,
sem ekki voru á neinum skipsskjölum, en kom fram við eftirlit tollgæzlunnar
og rannsóknir i skipunum sjálfum, í fórum skipsmanna, farþegaflutningi o.
s. frv. A sama ári féllu til, samkvæmt skýrslu lögreglustjórans í Reykjavik,
sektir fvrir brot á áfengislöggjöfinni, sem komust upp við rannsóknir og eftirlit tollgæzlunnar, samtals kr. 18275,00. Er þessir 2 tekjuliðir, samtals kr.
43083,27, eru dregnir frá framangreindum kostnaði, kr. 52579,23, verða eftir
af kostnaðinum kr. 9495,96.
Árið 1931 var kostnaður við tollgæzluna hér kr. 52555,02. Sama ár innheimti tollgæzlan kr. 23142,84 af vörum á sama veg og segir hér á undan, og
á því ári urðu, samkvæmt skýrslu lögreglustjórans í Reykjavík, sektir fyrir
brot, sem tollgæzlan kom upp, kr. 22190,00. Þegar þessir 2 tekjuliðir, kr. 45332,84,
eru dregnir frá kostnaðinum, kr. 52555,02, verður eftir af kostnaðinum það ár
kr. 7222,18.
Þvi liefir verið skotið fram, að ráðlegt væri að spara ríkissjóði útgjöld með þvi að leggja niður eða að minnsta kosti rýra tollgæzluna frá því,
sem hún nú er. Þetta hlýtur að vera byggt á ókunnugleika. Eins og sést af
því, sem á undan segir, er það tiltölulega lítið af kostnaðinum, sem ekki kemur beinlínis og áþreifanlega inn aftur. En það verður af þeim, sem til þekkja,
að teljast, að þessar nefndu áþreifanlegu tekjur séu litlar í samanburði við
þær tekjur eða þann hag, sem rikissjóði berst fvrir starf tollgæzlunnar við
það, að liún útilokar freistinguna til þess að reyna að komast hjá því að greiða
þá tolla, eða tolla í þeim flokki, sem lögin krefja, er þeir mega ávallt búast
við, að slík undanbrögð eða tilraunir til þeirra komist upp við gæzluna, og
sumir fengið að revna það. Þar við bætist starf tollgæzlunnar fyrir ríkið við
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eftirlit ineð, að önnur lög, sem ekki eru tekjulög, séu ekki brotin, en um það
hefir verið rætt hér á undan.
Skal svo vikið að áætlun um kostnað við tollgæzluna í Reykjavik á
árinu 1933.
1. Tollþjónarnir eru, eins og að framan greinir, nú 9 að tölu og liafa
350 kr. í laun á mánuði, eða 4200 kr. á ári hver, og verður það samtals kr.
37800,00. Þennan lið kostnaðarins er ómögulegt að lækka. Eins og rök eru
leidd að hér á undan, mega tollþjónarnir ekki vera færri, og verða að hafa
12 klukkutíma vinnutíma til þess að komast vfir störfin. Tollþjónarnir geta
ekki komizt af með lægri laun en þetta, enda er vinnutimi þeirra óvenjulangur. Launin eru ekki hærri en almennir vinnumenn við höfnina hér hafa
nú og hafa haft, þegar reiknað er eftir tímakaupgjaldi vinnumannanna. Og
starf tollmannanna er þó miklu vandasamara og' til þess þarf valda menn,
bæði að ráðvendni, framgöngu og reglusemi. Mörg af störfum tollþjónanna
eru engu siður erfið og lýjandi en störf almennra erfiðismanna. Má þar til
sérstaklega nefna leitirnar í skipunum, að þurfa oft tímum saman, þegar mörg
skip ber að í einu, að rannsaka og skríða í gegnum kjölrúm, vélarrúm, kolarúm
og önnur sináhólf i skipunum, en það eru helztu geymslurúm fyrir áfengi og
aðrar yþrur, sem hættast er við, að smvglað sé. Til þessara starfa þarf fullfríska menn á bezta aldri. Eru tollþjónarnir oft mjög þreyttir eftir slíka daga.
Þennan kostnaðarlið má því ekki áætla lægra en kr. 37800,00.
2. Húsrúmið fyrir tollbúðirnar á hafnarbakkanum er, eins og að framan getur, tekið á leigu. Er ársleigan fvrir tollbúðina á vestur-hafnarbakkanum
kr. 2520,00, en ársleigan fvrir tollbúðina á austur-hafnarbakkanum kr. 1200,00,
eða samtals kr. 3720,00. Til ljósa og hita og ræstingar á tollbúðunum má eftir
undanfarandi revnslu ekki áætla lægra en kr. 1600,00, enda er þar við að
gæta, að starfað er allan sólarhringinn í tollbúðunum. Þessi kostnaðarliður
verður því kr. 5320,00.
3. Einkennisbúningur er og hefir verið lagður tollþjónunum til í þjónustunni. Er slíkur búningur alveg nauðsvnlegur fyrir þá i gæzlustarfi þeirra,
svo menn af búningnum geti séð, að þeir hafi opinberan starfsmann fyrir sér,
er þeim sé skvít að hlýða. Hver tollþjónn fær ein föt, eina regnkápu og eina
einkennishúfu á ári hverju, en einkennisvfirfrakka annaðlivert ár. Við leitir
i skipum, og enda lika við vöruskoðun og flokkun í tollbúðunum, verða tollþjónarnir að hafa sérstök slitföt (overalls), því einkennisfötin myndu strax
annars eyðileggjast við slíka vinnu, og þessi slitföt vilja fljótt ganga úr sér og
skemmast. Eftir undanfarinni reynslu má áætla, að kostnaður við umræddan
fatnað verði kr. 525,00 á hvern tollþjón. Verður því þessi útgjaldaliður fyrir
9 tollþjóna kr. 4725,00.
4. Til ýmislegra útgjalda við tollgæzluna hefir ávallt gengið nokkur
fjárhæð, svo sem til áhalda og tækja við leitir í skipum og rannsókn á vörum,
innsiglanir á vörum og rúmum og lestaropum i skipum. Og svo sérstaklega til
aukaaðstoðar, sem oft verður að grípa til, þegar tollþjónarnir komast ekki
yfir það, sem gera þarf, svo sem tilfærslu vara í lestum og kolaboxum, við
leitir i skipum o. fl. Tollþjónarnir fá og hafa fengið 10 daga fri á hverju
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sumri, og má það ekki niinna vera, er tekið er tillit til þeirra langa daglega
vinnutnna og helgidagavinnu. Þetta verða 90 dagar fyrir þá alla 9 samanlagt.
Af því gæzlan má engan mann missa, svo hún geti verið i lagi og eftir settum
reglum, þá verður að taka aukamann fyrir þann, sem burtu er, og kostar það
í öllu falli yfir 1000 kr. Til allra þessara nefndu ýmislegu gjalda er ekki hægt
að áætla minna en kr. 2600,00.
Eftir framanrituðu verður þá áætlunin um kostnað við tollgæzluna í
Reykjavík um árið 1933 þessi:
Samkvæmt
_
_
—

1. tölulið .............. ..............
2. —
.............. ..............
3. —
.............. ..............
4. —
.............. ..............

kr. 37800,00
— 5320,00
— 4725,00
— 2600,00

Samtals kr. 50445,00
Jón Hermannsson
(sign).

Nd.

440. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933 og við brtt. á þskj. 418.
I. Frá Birni Kristjánssyni.
Við brtt. 418, IV. (Holtavörðuheiðarvegur).
30000
Fyrir >»20000« kemur.................................................................
II. Frá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Hðgnasyni.
Við 16. gr. 37. Nýr liður:
Til að Ijúka við nppdrætti og áætlanir af mælingum þeim,
sem framkvæmdar hafa verið á vatnasvæði Þverár og Markar7000
fljóts ........................................................................................................
5000
Til vara........................................................................................
III. Frá Birni Kristjánssyni og Jónasi Porbergssyni.
1. Við 17. gr. 23. (Gamalmennahæli á lsafirði).
Fyrir »á lsafirði« kemur: á Seyðisfirði.
2. Við 17. gr. 24. (Gamalmennahæli á Seyðisfirði).
Fyrir »á Seyðisfirði« kemur: á Isafirði.
IV. Frá fjármálaráðherra.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að fela stjórn Búnaðarbankans að selja hin dönsku ríkisskuldabréf,
sem viðlagasjóður á og eru nú að tryggingu fyrir veðdeild Landsbankans,
enda greiðist skuld viðlagasjóðs við rikissjóð af andvirði hinna seldu
bréfa. Verði heimild þessi notuð, gefur fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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sjóðs út tryggingarbréf fyrir jafnhárri fjárhæð og fengízt hefir fyrir hin
dönsku ríkisskuldabréf og leggur það að tryggingu handa viðkomandi
veðdeildarflokkum, enda er viðlagasjóður i bakábyrgð gagnvart rikissjóði.
Þegar viðskiptum þessara veðdeildarflokka er lokið, skal tryggingarbréfið
. afhent fjármálaráðherra til ónýtingar.
V. Frá Bjarna Ásgeirssyni og Pétri Oltesen.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að taka á leigu á hentugum stað i Reykjavik kjallara til öruggrar
geymslu á innlendum kartöflum, sem ætlaðar eru til sölu hér á landi,
og lána hann aftur islenzkum kartöfluframleiðendum og þeim, er verzla
með íslenzkar kartöflur, gegn hæfilegum leigumála, er stjórnin ákveður.

Ed.

441. Nefndarálit

við frv. til laga um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Pverár og
Markarfljóts.
Frá samgöngumálanefud.
Nefndin hefir athugað frv. þetta eftir þvi sem föng hafa verið til. Er
frv. undirbúið af vegamálastjóra, og fylgdi þvi mjög ýtarleg greinargerð á
vetrarþinginu 1931, ásamt skýrslu um rannsóknir á þessu svæði, áætlunum
um framkvæmd verksins og kostnað allan. Verða mannvirki þessi stórfelld
og fjárfrek, sem vænta má, en þar sem nú er búið að meira eða minna leyti
að ráða bót á samgönguerfiðleikum þeim, er stórvötn landsins hafa hingað
til valdið, að þessum vötnum undanskildum, þá virðist nú vera orðið timabært að setja lög um framkvæmd þessara mannvirkja og byrja á hinum nauðsynlegustu mannvirkjum, sérstaklega þar sem nú er hafinn undirbúningur
um allverulegar framkvæmdir á komandi sumri. Leggur þvi samgöngumálanefnd til, að frv. verði samþykkt með þeirri einu
BREYTINGU
við 10. gr., að í stað »1. og 2. lið« komi: 1. til 4. lið.
Alþingi, 15. april 1932.
Páll Hermannsson,
form.

H. Steinsson,
fundaskrifari.

Ingvar Pálmason,
frsm.
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442. Nefndarálit

um frv. til laga um nýjan veg frá Lækjarbotnum austur i ölfus.
Frá samgöngumálanefnd.
Eftir að hafa rætt frv. þetta allýtarlega við vegamálastjóra, fellst meiri
hl. nefndarinnar á að mæla með, að það verði samþykkt.
Alþingi, 15. april 1932.
Páll Hermannsson,
form.

Ed.

Ingvar Pálmason,
H. Steinsson,
frsm.
fundaskr., með fyrirvara.

443. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyt á 11. gr. hafnarlaga fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60
frá 10. nóv. 1913.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Fyrir >2 ár< i 1. gr. frumvarpsins komi: 1 ár.

Ed.

444. Nefndarálit

um frv. til laga um kosningu sáttanefndarmanna og varasáttanefndarmanna
i Reykjavík.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 16. april 1932.
Einar Árnason,
form.

Nd.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon,
frsm.

445. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til ýmsra ráðstafana vegna atvinnuskorts í verstöðvum austanlands.
Flm.: Haraldur Guðmundsson, Sveinn Ólafsson.
1. gr.
Til ársloka 1934 er ríkisstjórninni heimilt að veita samvinnufélögum
sjómanna og verkafólks i verstöðvunum Seyðisfjarðarkaupstað, Neskaup-

868

Þingskjal 445

stað og Eskifirði, eða sveitar- og bæjarstjórnum þessara staða, lán til þess að
kaupa saltfisk, sem veiddur hefir verið frá öðrum verstöðvum landsins, en
ella jnundi seldur verða óverkaður úr landi. Lán þessi mega nema allt að 90%
af gangverði saltfískjarins á þeim tíma, er fiskurinn er keyptur, og eigi fara
fram úr 600000 kr. á ári. Lánin veitist gegn veði í fiskinum og öðrum þeim
tryggingum, er rikisstjórnin metur gildar. Skal stjórninni heimilt að taka fé
þetta að láni.
Flutning á fiskinum til verkunarstöðva annist strandferðaskip rikissjóðs
gegn % af venjulegu flutningsgjaldi.
2. gr.
Heimilt skal ríkisstjórninni til ársloka 1934 að leyfa nokkrum útlendum
veiðiskipum að landsetja saltfisk til sölu eða verkunar i verstöðvum austanlands, eftir tillögum bæjar- og sveitarstjórna, er hlut eiga að máli, enda njóti
innlendir menn vinnu og verkunarlauha allra við fiskinn. Til sama tíma og
með sömu skilyrðum er ríkisstjórninni einnig heimilt að leyfa eigendum þeirra
skipa, er landsetja saltfisk eftir þessari grein, að leggja á land hæfilegan forða
af kolum og salti í þarfir skipanna á afgreiðslustöðum meðan þau landsetja
fiskinn.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Undanfarin ár hefir útgerð tilfinnanlega brugðizt i verstöðvum austanlúnds og af því leitt, ásamt verðhruni afurðanna, hnignun útgerðar og atvinnubrest, enda hefir vöntun sildarbræðslu og annara iðjutækja hamlað fullkominni nýtingu sjávarafurða og þeirrar stórfelldu sildargengdar, sem verið hefir
á Austfjörðum langan undanfarinn tíma.
Margt af því fólki, sem fest hefir byggð við sjóinn, verður af þessum
sökum ósjálfbjarga, ef ckki tekst að skapa því atvinnuskilyrði í svip, með því
að flutningur þess til sveitanna, þar sem landkostir þó eru vfirgnæfandi, ef
notaðir váeru, getur eigi orðið svo fljótt, sem þörfin krefur.
Vitað er, að allmikið af óverkuðum saltfiski er sent til sölu úr landi,
og lenda verkunarlaun þess fiskjar að mestu leyti í höndum útlendinga. Virðist þvi liggja næst, þegar atvinnubrestur er hér i landi, að gera ráðstafanir til
þess, að verkunarlaun fiskjarins falli innlendum mönnum i skaut.
Með frv. þessu er því tilraun gerð til að færa saltfiskjarsöluna í eðlilegt horf og stöðva það verðmæti í landinu, sem ella hlýtur að týnast landsinönnum.
Fé til fiskikaupa og flutnings fiskjarins á vettvang verður eigi fengið
nema með opinberum ráðstöfunum, þegar i hlut eiga efnalausir menn, en
eftir frv. þessu eiga lánveitingar til kaupanna að vera áhættulausar, ef hyggilega er um lánin búið, veð tekið í fiskinum og lánsupphæð fer ekki fram úr
90 hundraðshlutum af saltfisksverði.
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Kaup og verkuu á saltfiski úr erlendum veiðiskipuni er eigi að sama
skapi haldkvæm aðferð til atvinnubóta sem innlendu kaupin, en þó tiltækilegt
ráð. Slík fiskikaup hafa undanfarin ár lítil verið, en mundu að skaðlausu
geta aukizt, án þess að spilla markaðshorfum fyrir ísl. fisk. Að vísu munu
ýmsir líta svo á, að með lögfestu leyfi til landsetningar á fiski úr erlendum
skipum væri veiktur sá varnargarður um innlenda hagsmuni, er mynda átti
með fiskveiðalöggjöfinni frá 1922, en hvorttveggja er, að sá varnargarður hefir
frá upphafi rofinn verið með ýmiskonar undanþágum fyrir útlendinga, svo
sem til rekstrar bræðslustöðva, síldarkaupa og fiskimjölsvinnslu á ýmsum
stöðum, enda vitanlegt, að innlendra hagsmuna getur oft verið bezt gætt með
hyggilegum undanþágum frá þeirri löggjöf.

Nd.

446. Frumvarp

til laga um barnavernd.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
I. KAFLI.
1. gr.
Barnaverndarnefnd skal vera i öllum kaupstöðum og kauptúnum, þar
sem íbúai' eru 300 eða fleiri. I öðrum hreppum skulu skólanefndir vinna störf
barnaverndarnefnda og liafa sama rétt sem þær.
2. gr.
Barnaverndarnefnd skipa 5 menn. L’tan Reykjavikur eru barnaskólastjóri
og prestur sjálfkjörnir í hana, séu þeir heimilisfastir á staðnum. Að öðru leyti
skulu nefndarmenn kosnir hlutfallskosningu af bæjarstjórn eða hreppsnefnd, og
séu að jafnaði 2 þeirra konur. Einnig skulu kosnir 2 varamenn. Héraðslækni er
skylt að veita nefndinni aðstoð, er hún óskar og þvi verður við komið.
3. gr.
I Reykjavík skipa þó nefndina 7 menn, sem bæjarstjórn kýs með hlutfallskosningum, og skulu að jafnaði 3 þeirra vera konur. Ennfremur skulu kosnir
3 varamenn.
4. gr.
Kjósa skal í barnaverndarnefndir hin sömu ár sem i skólanefndir og til
3 ára í senn; fyrsta kosning gildir út kjörtímabil skólanefndar, það er yfir stendur.
5. gr.
Það er almenn borgaraleg skylda að taka kosningu í barnaverndarnefnd.
Þó geta þeir skorazt undan, sem áður hafa átt sæti i henni, aðrir en sjálfkjörnir mexm.
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Bæjarstjórn eða sveitarstjórn sér nefndinni fyrir fundarstað, sé þess óskað, og greiðir eftir reikningi útlagðan kostnað. I Reykjavik ber nefndinni þóknun fyrir starfa sinn, eftir því sem bæjarstjórn ákveður.
6. gr.
Nefndin kýs sér sjálf formann, varaformann og ritara, er heldur nákvæma fundabók um öll störf nefndarinnar og sendir barnaverndarráði ársskýrslu um þau fyrir miðjan febrúar hvert ár (sbr. 22. gr.).
Varamenn taka sæti í nefndinni, þegar einhverjir aðalmenn geta ekki
mætt á fundum hennar.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

7. gr.
Hlutverk nefndarinnar er sem hér segir:
Hún hefir eftirlit með uppeldi barna innan 16 ára aldurs, sem gefið er með
eða komið fyrir á heimili vandalausra, eða njóta ekki umsjár annars foreldris sins eða beggja. Þó fellur það eftirlit niður, þar sem nefndinni er
kunnugt, að vel fer um börnin. Til eftirlits með uppeldi telst það, að vakað
sé yfir sérstökum hæfileikum barna, að þeir fái notið sín við þann undirbúning, sem þau fá undir lífið.
Hún hefir og eftirlit með barnaliælum og dagheimilum, sem kunna að vera
í umdæmi hennar, eða bæjarfélag hennar eða hreppsfélag ráðstafar einkum börnum hjá.
Hún rannsakar kærur og kvartanir, sem henni berast um varhugaverða meðferð á börnum, hvar sem er i umdæmi hennar. Einnig getur hún sjálf átt
frumkvæði að slikri rannsókn.
Hún útvegar í samráði við foreldra, aðra forráðamenn eða sveitarstjórn
börnum þeim, sem þurfa þykir, góðan samastað, um lengri eða skemmri
tima, eftir ástæðum.
Hún stuðlar að aukinni fræðslu um meðferð og uppeldi barna, t. d. með því
að sjá um, að flutt séu erindi um slík efni og veittar leiðbeiningar þeim, er
þeirra óska eða þarfnast þeirra.
Hún veitir þeim, er þess óska, leiðbeiningar eða aðra slika aðstoð við uppeldi barna þeirra.
Hún getur sett barni sérstakan eftirlitsmann, ef þörf krefur.
Hún lítur eftir því, að börnum sé ekki ofþjakað með þungri vinnu né löngum vinnutíma.
Hún hefir vald til þess, er hún óskar, að rannsaka og kveða upp rökstudda
úrskurði um mál barna innan 16 ára aldurs, þau er annars bera undir lögregluvaldið. En skylt er lögregluvaldinu að veita henni alla þá aðstoð, er
hún beiðist.
Þar, sem kvikmyndahús starfa, er nefndinni skylt að afla sér áreiðanlegrar
vitneskju um hverja mynd, áður en hún er sýnd börnum; og er eigendum
kvikmyndahúss skylt að sýna nefndinni liana á undan almenningi, ef hún
óskar þess. Telji meiri hluti nefndar mvnd skaðlega eða óholla sálarlífi
barna, getur hún bannað, að hún verði sýnd börnum.
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8. gr.
Þegar nefndin æskir þess, ber hlutaðeigandi valdsmanni að láta fara fram
réttarrannsókn á slæmri meðferð á barni; yfirlieyrir hann þáþau vitni, sem
hún og forráðamenn barnsins tilnefna. Sú rannsókn fer fram fyrir Iokuðum
dyrum, enda hvilir jafnan á nefndarmönnum full þagnarskvlda gagnvart almenningi.

1.
2.
3.
4.
5.

9- gr.
Nefndinni er heimilt að ráðstafa barni utan heimilis þess:
Þegar barnið hefir brotið hin almennu hegningarlög.
Þegar það er svo ódælt, að bersýnilegt þykir, að foreldrar þess eða húsbændur ráði ekki við það.
Þegar drykkjuskapur, illindi eða annað siðleysi hefir spillt heimilinu svo,
að velferð barnsins er bætta búin.
Þegar barninu er misboðið með likamlegu ofbeldi, illu atlæti, of mikilli
vinnu, slæmum aðbúnaði, eða heimilisástæðurnar eru þannig, að leitt geti
til heilsutjóns fyrir það, svo og ef því er ekki séð fyrir lögskipuðu námi.
Þegar barnið er ekki heilt á sál eða líkama, og heimili þess getur ekki veitt
því þá hjúkrun og uppeldi, sem það þarfnast.

10. gr.
Ráðstafanir þær, sem getur i 9. gr., má þó eigi gera gegn vilja foreldranna, nema 2 af hverjum 3, 4 af hverjum 5, eða 5 af 7 nefndarmönnum séú
sammála um þær, enda hafi nefndin áður gert foreldrunum viðvart.
Ráðstafanir nefndarinnar koma til framkvæmda þegar i stað, og er foreldrum barnsins eða forráðamönnum ólieimilt að flytja það aftur til sín, fyrr
en nefndin leyfir.
Ráðstöfunum og úrskurðum barnaverndarnefnda samkvæmt 7. og 9.
gr. má skjóta til fullnaðarúrskurðar barnaverndarráðs.
11. gr.
Þegar 3 af 5 eða 4 af 7 nefndarmönnum telja rétt að taka barn af heimili
þess gegn vilja foreldra eða forráðamanna, geta þeir borið málið undir barnaverndarráðs, og skal hlíta úrskurði þess (sbr. 22. gr.).
12. gr.
Þegar nefndinni er kunnugt um, að heimilismaður, þar sem börn eru,
spillir heimilinu með ofdrvkkju eða öðru ósæmilegu athæfi, er henni skvlt að
vanda alvarlega um við manninn, en beri ítrekaðar umvandanir engan árangur,
ber nefndinni að fela viðkomandi valdsmanni að rannsaka framferði mannsins
á heimilinu og hver áhrif það hafi á hagi barnanna. Verði það ljóst, að þeim sé
háski búinn af framferði mannsins, en þeim gæti annars liðið vel á heimilinu,
er valdsmanni skylt, i samráði við barnaverndarnefnd, að gera ráðstöfun til þess
að tryggja hag barnanna, og er honum þá heimilt að víkja manninum burt af
heimilinu um stundarsakir, eða um lengri tima, bæti hann ekkj ráð sitt.

872

Pingskjal 446

13. gr.
Komist nefndin að raun um, að húsráðendur, sem hafa tökubarn, vanræki uppeldi þess, eða fari illa með það, þá er henni ekki aðeins heimilt að taka
bamið frá þeim, heldur einnig — þegar miklar sakir eru — að banna þeim að
taka vandalaus börn framvegis.
Þessi ákvæði ná og til harnahæla og annara stofnana, er taka börn til
fósturs. En heimilt er bæði þeim og fyrrgreindum húsráðendum að skjóta til
barnaverndarráðs úrskurði, er sviptir þau rétti til að taka önnur vandalaus börn
(sbr. 22. gr.).
14. gr.
Börnum þeim, sem getur í 9. gr. 1., 2. og 5. stafhð, ber nefndinni, ef unnt
er, að koma fyrir um stundarsakir á barnahæli eða öðrum þeim stað, þar sem
völ er á sérfræðiathugun á sálarlífi þeirra. Sé um fávita að ræða eða vanþroska
börn að vitsmunum, ber nefndinni að hlutast til um, að þau komist til langdvalar á bæli, er hentar slikum börnum, jafnskjótt sem það verður reist.
15. gr.
Foreldrar eða framfærslumenn eru skyldir að gefa með börnum sínum
þangað, sem nefndin ráðstafar þeim. Verði misbrestur á því, greiðist meðlagið
úr sveitarsjóði og telst sveitarstyrkur til foreldranna eða framfærslumanna.
Ráðstafanir nefndarinnar breyta engu um framfærsluskyldur þeirra.
16. gr.
Sérhverjum þeim, sem kunnugt er um börn eða heimili, sem getið er um
í 9. gr. þessara laga, er skylt að tilkynna það nefndinni tafarlaust. Sé þagað um
glæpsamlegt athæfi gagnvart barni, getur það varðað fangelsi.
17. gr.
Nefndarmenn eða umboðsmenn þeirra hafa jafnan rétt á að koma á þau
heimili eða hæli, þar sem börn eru, sem þeir eiga að hafa eftirlit ineð, og má
ekki hindra það.
18. gr.
Nefndirnar styðja bver aðra eftir því sem kostur er á. Sérstaklega benda
nefndir i sveitum kaupstaðanefndum á góð sveitaheimili, sem fáanleg væru til
að taka börn úr kaupstöðum.
19. gr.
Brot gegn 10., 13., 16. og 17. gr. laga þessara varða 50—500 kr. sektum,
ef ekki liggur við þyngri refsing samkvæmt öðrum lögum, og skal með þau
farið sem almenn lögreglumál.
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U. KAFLI.
20. gr.

Heimilt er kennslumálaráðherra að skipa barnaverndarráð, og á það
heimili í Reykjavík. 1 barnaverndarráði eru 3 menn. Skal 1 skipaður samkvæmt tillögu Prestafélags Islands, 1 samkvæmt tillögu Kennarafélags Islands, en einn tilnefnir kennslumálaráðherra, og er hann formaður. Barnaverndarráðsmenn skulu skipaðir til 4 ára.
21. gr.

Heimilt er barnavemdarráði að kjósa sér fuUtrúa í fjarlægum héruðum
eða kaupstöðum, ef kennshimálaráðherra samþykkir.
22. gr.
Hlutverk harnaverndarráðs eru þessi:
1. Að hafa yfirumsjón með barnaverndarstarfi allra nefnda landsins, veita
þeim leiðbeiningar, er þess óska, og vanda um við þær, er vanrækslu sýna.
2. Að taka á móti ársskýrslum allra nefndanna og gefa út stuttan útdrátt úr
þeim annaðhvert ár.
3. Að hafa eftirlit með öUum barnahælum Iandsins og láta einhvern barnaverndarráðsmann eða fulUrúa heimsækja þau, ekki sjaldnar en tvisvar á
ári, til að kynna sér heimilishætti og ineðferð barnanna.
4. Að leggja úrskurð á þau mál, sem undir hana eru borin (sbr. 6., 10., 11. og
13. gr.).
23. gr.
Ríkisstjórnin sér barnaverndarráði fyrir stað til fundahalda og greiðir þvi
til eftirlitsferða og skrifstofukostnað eftir reikningi.
24. gr.

Jafnskjótt sem lög þessi öðlast gildi, falla úr gildi þau ákvæði í eftirfarandi lagagreinum, sem fara i bága við þau: Lög nr. 39 frá 16. nóv. 1907, 5. gr.,
lög nr. 46 frá 27. júni 1921, 33. og 34. gr., lög nr. 43 frá 31. maí 1927, 36.—38.
gr., sömuleiðis öll önnur ákvæði í eldri lögum, sem fara kunna í bága við lög
þessi.
Ed.

447. Nefndarálit

um frv. til laga um próf leikfimi- og iþróttakennara.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin mælir með þvi, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Jón Jónsson,
form.

Alþingi, 16. april 1932.
Páll Hermannsson,
Guðrún Lúrusdóttir.
fundaskrifari og frsm.

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Nd.

448. Tillaga

til þingsályktunar um fækkun opinberra starfsmanna, launagreiðslur
þeirra o. fl.
Frá Magnúsi Guðmundssyni og Pétri Ottesen.
Alþingi átyktar að skora á stjórnina:
1. Að fækka svo sem frekast er unnt starfsmönnum ríkis og rikisstofnana.
2. Að fella niður svo sem frekast verður við komið greiðslu fyrir aukavinnu
úr rikissjóði eða frá rikisstofnunum.
3. Að færa laun opinberra starfsmanna, sem launalög ná ekki til, i samræmi
við hliðstæða flokka launalaganna, eftir því, sem við verður komið, og eins
fljótt og samningar leyfa.
4. Að leita samninga við Eimskipafélag íslands um að taka að sér útgerðarstjórn skipa rikisins og leggja niður Skipaútgerð rikisins, ef viðunanlegir
samningar nást.
Greinargerð.
Það er með öllu óþarft að benda á hinar erfiðu ástæður ríkissjóðs. Það
er svo kunnugt mál, að ekki jiiun um það verða deilt. En af þessu leiðir, að
gjöld ríkissjóðs verður að minnka svo sem frekast eru föng á. Nú er það og
kunnugra en frá þurfi að segja, að á siðustu árum hefir aukizt mikið starfsmannahópur hins opinbera. Víst er og það, að í sumuin tilfellum er ekki fylgt
fyrirmælum um launaupphæðir. Einnig er það kunnugt, að ýmsir hinna opinberu starfsmanna, sem ekki taka laun eftir launalögum, eru hlutfallslega
iniklu hærra launaðir en þeir, sem laun taka eftir launalögum.
Allt þetta verður að lagfæra. Hér er um beint misrétti að ræða, og væri
því sjálfsagt að lagfæra þetta, þótt ekki stæði svo á, að nauðsyn rikissjóðs
krefðist þess.
Að þvi, sem hér hefir lauslega verið bent á, lúta 3 fyrstu liðir tillögunnar.
Um 4. lið till. er rétt að minna á, að vitanlega verður útgerð hinna íslenzku skipa því ódýrari hlutfallslega, sem fleiri eru undir sömu stjórn, ef
um svipað starfssvið skipanna er að ræða. Það sýnist því auðsætt, að verulegur sparnaður verði að þeirri sameiningu, sem hér er ráðgerð, og sýnist það
ekki þurfa frekari rökstuðnings.
Annars mun till. í heild verða rökstudd nánar í framsögu.
Nd.

449. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 410 [Lax- og silungsveiðij.
Frá Jónasi Þorbergssyni.
Aftan við 1. málsgr. bætist: Þó mega girðingar eða veiðivélar aldrei ná
lengra en i miðja aðalstraumlínn ár, og aldrei lengra en i miðja á.
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Nd.
450. Nefndarálit
um frv. til laga um sildarmat.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefir haft til meðferðar frv. það um síldarmat, er sjávarútvegsnefnd Ed. flytur á þessu þingi. Telur hún, að á þvi þurfi miklar breytingar
að gera, svo að það geti orðið síldarútveginum til þess gagns, sem til er ætlazt.
I frv. er aðaláherzlan lögð á mat á nýveiddri sild, og ber það að þvi
leyti, og mörgu öðru, keim af þeirri tilhögun, sem komið var á með einkasölunni, sem nú er niður lögð.
Reynslan bendir samt í þá átt, að slíkt mat er hvergi nærri nægilega
tryggilegt til þess að öiryggi fáist fyrir þvi, að sildin sé góð og vönduð vara
þegar hún er flutt á skipsfjöl til útflutnings. Geymslu síldarinnar er oft svo
ábótavant og fleiri ástæður stuðla að því, að síld, þótt góð sé við söltun, getur
verið orðin mjög vafasöm verzlunarvara þegar hún er flutt út.
Nú er matinu auðvitað ætlað að vera trygging kaupandanum fyrir þvi,
að varan sé eins góð og hún er sögð af seljanda, og ber þá að sjálfsögðu að
haga mati á vörunni þannig, að þessi trygging sé sem bezt.
Matið á hinni nýveiddu síld, eða söltunarinatið, sem svo er kallað, er
lika miklu kostnaðarsamara en mat það, er fram fer við afskipun, eða útflutningsmatið, en söltunarmat verður ávallt ótryggt, eins og áður segir.
Er nú svo komið, að matsvottorð íslenzkra matsmanna eru að engu höfð
af útlendum síldarkaupendum, og er því liin mesta nauðsyn þess, að lög þau
um síldarmat, sem nú verða afgreidd, séu þannig úr garði gerð, að til bóta
geti staðið álit síldarkaupenda á íslenzku jnati.
Nefndin hefir þvi álitið rétt að gera söltunarmat ekki að skyldu, en
leggur hinsvegar til, að lögleitt sé útflulningsmat á síldinni, eins og á sér stað
ineð aðrar afurðir landsmanna. Skyldumat þétta vill nefndin láta ná til allrar
sildar, sem flutt er út i lagarheldum tunnum, ef sildin hefir legið 20 daga eða
lengur í salti, en sú síld, sem metast skal verkuð, verður að hafa legið að
minnsta kosti þann tíma i salti, eins og kunnugt er. Þesskonar mat er lika að
sögn tíðkað í nágrannalöndum vorum, þar sem síld er veidd og flutt úr landi,
t. d. Noregi og Skotlandi. Hinsvegar má gera ráð fyrir, að mikið kunni að
verða flutt út af sild, er ekki hefir legið umræddan tíma í salti, og er sú síld
vitanlega ekki matsskyld.
Frv. gerir ráð fyrir 4 yfirsíldarmatsmönnum, liverjum i sínum landsfjórðungi, en nefndin leggur til, að aðeins einn yfirsildarmatsmaður sé skipaður fyrir allt landið, og honum þá svo borgað, að hann geti haft yfirumsjón matsins fyrir aðalstarf. Virðist oss, að hér sé frekar til þess efnt, að hæfur
inaður fáist til starfans en ella mvndi, og er þó ódýrara fyrir ríkissjóð það
fvrirkomulag, er nefndin vill hafa, heldur en það, sem frv. fer fram á.
Þá gerir nefndin og ráð fyrir, að með þeirri tilhögun matsins, sem hún
Ieggur til að höfð verði, þurfi ekki eins marga undirmatsmenn og áður hafa
verið, og ætti þá að vera auðveldara að hafa liæfa menn til þeirra starfa, en
á það leggur nefndin mikla áherzlu.

876

ftngskjal 450

Þó nefndin vilji ekki gera skylt að niéta nýveidda síld, álítur hún þój
rétt, sérstaklega ef ágreiningur rís milli kaupanda og seljanda um geeði sildar-i
innar eða söltunarhæfi, að leyft sé, að slikur ágreiningur sé lagður undir úrskurð matsmanns. Þá þykir og rétt, að þeir, er flytja út síld, sem ekki er orðin
yfir 20 daga saltlegin, eigi lieimtingu á, ef þeir óska þess, að fá umsögn matsmanns um ásigkomulag sildarinnar þegar hún var söltuð, og gerir nefndin
ráð fyrir þessu i breytingartillögum sínum.
Nefndin vill gera matsmenn ábyrga fyrir röngu eða hlutdrægu mati, ef
á þá sannast, og er það i samræmi við það, er gildir um fiskimatsmenn samkvæmt fiskimatslögunum.
Þá álitur nefndin rétt, að yfirsíldarmatsmaðurinn ferðist, auk þeirra
ferða, er hann fer milli veiðistöðva innanlands, lika til markaðslandanna, til að
kynna sér óskir kaupenda um verkun sildarinnar og annað, er að gagni má
koma.
Ferðir vfirmatsmannsins allar eiga að vera á kostnað rikissjóðs, og að
þvi, er utanlandsferðir hans snertir, þá ætlast nefndin til, að þær séu því aðeins fárnar, að atvinnumálaráðherra samþykki.
Að þvi er snertir meðferð og merkingu tunnanna, svo og útbúnað farmskírteina, eru tillögur nefndarinnar svipaðar ákvæðum frumvarpsins.
Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með
eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Öll síld, sem ætluð er til útflutnings, livort lieldur hún er söltuð,
krydduð, sykursöltuð eða á annan hátt verkuð, og flutt er út í lagarheldum tunnum, skal vera matsskvld til útflutnings, þegar liún hefir legið 20
daga eða lengur i salti, og skal mat fara fram á henni þegar hún er flutt
á skipsfjöl. Matið framkvæma opinberir matsmenn. Skulu þeir banna útflutning á þeirri síld, sem að þeirra dómi er óhæf verzlunarvara.
Undanskilin mati þessu skal þó sild, sem flutt er út í dósum eða smáilátum, bituð eða sérstaklega meðfarin.
Nú er óskað mats á nýveiddri síld, eða ágreiningur rís niilli kaupanda og seljanda um gæði vörunnar, og skal matsmönnum þá skylt að
meta eða skera úr.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Vfirsildarmatsmaður skal skipaður af atvinnumálaráðherra, eftir
tillögum síldarsaltenda og síldarútflytjenda.
Hefir hann umsjón með sildarmati á öllu landinu og skal hann hafa
að árslaunum 4000 krónur, er greiðast úr rikissjóði. Auk þess skal honum greiddur nauðsynlegur símakostnaður, ferðakostnaður og fæðispeningar á eftirlitsferðum hans um landið, eftir reikningi, sem atvinnumálaráðherra úrskurðar.
Undirmatsmenn skulu skipaðir af lögreglustjóra i hverri veiðistöð, eins margir og nauðsyn krefur, eftir tillögum vfirmatsmanns.
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Atvinnumálaráðherra setur yfirmatsmanni og undirmatsmönnum
erindisbréf, en yfirmatsmaður ákveður starfssvið hvers þeirra, og skulu
þeir hlýða fvrirskipunum hans i hvívetna.
Kaup undirmatsmanna ákveður vfirmatsmaður, og greiðist það af
sildareiganda eða umboðsmanni hans.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýðnast
ákvæðum þeim, er sett verða um starf þeirra, og rækja stöðu sina með alúð og kostgæfni.
Yfirsíldarmatsmaður felur einhverjum undirmanna sinna að gegna
yfirmatsstarfi í umboði sínu á hverri útflutningshöfn, þegar hann er fjarverandi.
Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Yfirsíldarmatsmaður skal ferðast um á milli staða þeirra, þar sem
sild er söltuð, og hafa eftirlit með og leiðbeina um mat sildar og meðferð
alla, svo og veita undirmatsmönnum fræðslu í starfi þeirra. Skal hann, ef
þörf gerist og atvinnumálaráðherra samþykkir, ferðast til sildarneyzlulandanna, til þess að afla sér þekkingar um meðferð á síld og vörugæði
hennar. Kostnaður við slikar ferðir yfirmatsmanns greiðist úr rikissjóði.
Yfirsildarmatsmaður og undirmatsmennirnir i umboði hans hafa
úrskurðarvald um söltunarhæfi síldar og um vörugæði hennar. Skal kaupanda og seljanda skvlt að hlíta úrskurði þeirra, ef á milli ber. Úrskurðum
þeirra má þó skjóta til dómstólanna. Ef svo reynist, að úrskurður sildarmatsmanns hafi verið rangur eða hlutdrægur og hann hafi á þann hátt
bakað öðrum tjón, skal honum þegar vikið frá starfanum og hann látinn
sæta ábyrgð og bæta þeim, er fyrir tjóni varð.
Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Alla sild, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka eftir gæðum.
Flokkunina skal framkvæma samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur.
Undir síld, sem ætluð er til útflutnings, má einungis nota hreinar
og ógallaðar tunnur, enda séu þær úr góðu efni og vel smiðaðar. Getur
matsmaður bannað útflutning á sild í þeim tunnum, sem hann telur til
þess óhæfar. Gamlar eða notaðar síldartunnur má ekki flvtja til landsins
til notkunar undir síld til útflutnings, nema með samþykki atvinnumálaráðherra, að fengnum tillögum vfirsíldarmatsmanns.
Síldartunnur skulu jafnan geymdar á góðum stað og á svo góðum
undirlögum, að þær liggi hvergi við jörð eða i bleytu. Skulu matsmenn
gæta þess vel, að tunnurnar séu vel hreinar, þá er þær eru fluttar út. Yfirsíldarmatsmaður getur ákveðið, hvaða salttegundir megi nota í sild til
útflutnings, og hversu mikið það skuli vera minnst í tunnu hverja.
Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Þegar síld hefir legið 20 daga eða lengur eftir söltun og skal flytjast út, skal eigandi eða umráðamaður hennar tilkynna það yfirmatsmanni
svo timanlega, að hann geti látið fara fram skoðun á síldinni áður en hún
er flutt i skip. Matið framkvæma undirmatsmennirnir eftir fyrirmælum
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yfirmátsmáhhsins, og skal, ef eigi finnast skemmdir, teljast nægilegt aS
rannsaka 4—6 tunnur af hundraði, en ef skemmda verður vart, skal rannsaka nánar eftir fyrirmælum vfirmatsmanns. Banna skal útflutning á
þeirri síld, sem að dómi matsmanna er óhæf verzlunarvara.
Nú er síld, söltuð eða á annan hátt verkuð, eigi orðin 20 daga gömul
þegar hún er flutt út, og er þá eigi skylt að meta hana til útflutnings. En
hafi síld verið metin ný, og sé hún flutt út áður en 20 dagar eru liðnir frá
söltun hennar, skal um þá síld votta, að hún sé metin ný, en ásigkomulag
vörunnar eigi vottað að öðru leyti.
Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Allri síld, sem matsskyld er, sbr. 1. gr., og send er héðan á erlendan
markað, skal fylgja matsvottorð vfirsildarmatsmanns eða þess matsmanns,
er hann hefir gefið umboð til að gefa út slíkt vottorð, ef hann einhverra
orsaka vegna getur ekki verið viðstaddur þegar vottorð þarf að gefa. Matsvottorð þetta skal rita á farmskírteini þau, er fvlgja hverri síldarsendingu.
1 vottorðinu skal fram tekið um gæði sildarinnar, hve margar tunnur af
hundraði hafi verið rannsakaðar og vegnar, hver sé meðalþyngd í tunnu
og hver sé meðaltala sílda í tunnu. Skal í yottorðum þessum leitazt við að
gefa kaupandanum sem bezta trvggingu fvrir ásigkomulagi sildarinnar,
eins og hún er, þegar henni er skipað út. f vottorðinu skal einnig tekið
fram, að ferming skipsins hafi farið fram undir eftirliti matsmanns, enda
getur hann stöðvað fermingu, ef ekki er í hvívetna farið eftir fyrirskipunum hans um umbúnað og frágang sildarinnar i skipinu. Yfirsíldarmatsmaðurinn semur fvrirmynd að farmskirteini með árituðu matsvottorði,
sem atvinnumálaráðunevtið síðan lætur prenta, og skulu lögreglustjórar
eða umboðsmenn þeirra sjá um það, að farmskírteini yfir metna síld séu
rituð á þessi evðublöð, og votti þeir undirskrift matsmanna á farmskírteinunum.
Við 7. og 8. gr. Greinarnar falla niður. í stað þeirra kemur svolátandi
7. gr.
Alla matsskylda síld, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu
merki, sem nánar verður ákveðið í reglugerð. Skal það málað á efri botn
hverrar 4unnu.
Ennfremur skal setja i þar til gerða reiti söltunardag, merki, er tilgreini veiðiaðferð, gæðamerki og flokkunarmerki síldar eftir stærð, sbr.
4. gr. Ennfremur neðan undir merkjunum einkennisstafi þess, er sildina verkar, og útflytjenda hennar.
Við 10. gr. Greinin verður 8. gr.
Við 11. gr. Greinin verður 9. gr.
Alþingi, 16. apríl 1932.
Sveinn Ólafsson,
Jóhann Þ. Jósefsson,
Guðbr. ísberg.
form.
fundaskr. og frsm.
Bjarni Asgeirsson.
Bergur Jónsson.
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451. BreytíflgartQlaga

við brtt. á þskj. 427 [Veiting rikisborgararéttar].
Frá Jakob Möller.
Á eftir d-lið komi nýr liður, svo hljóðandi:
Rasmus Reinbold Andersson, klæðskeri i Reykjavík, fæddur i Sviþjóð.

Nd.

452. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933 og við brtt. á þskj. 418.
I. Frá Jónasi Þorbergssgni.
Við 15. gr. 14. (Leikfélag Reykjávikur).
.
Aftan við liðinn bætist svo hljóðandi athngasemd:
Af þessari fjárveitingu ganga 1000 kr. til frú Soffiu Guð*
laugsdóttur til sjálfstæðra leiksýninga, ef ekki næst samkomulag um samstarf milli hennar og leikfélagsins.
II. Frá Magnúsi Jónssgni og Pétri Oltesen.
Við brtt. 418, XXXV. (Við 17. gr. 11. Stórstúkan).
,
Breylingartillöguna skal orða svo:
Liðinn skal orða svo:
■
Til Stórstúku lslands, til bindindisstarfsemi..........................
10000
Þar af til sambands bindindisfélaga i skólum landsins
.
2500 kr.
III. Frá Sveini ólafssgni og Haraldi Guðmundssgni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:
.
.
Að taka ábyrgð á 40000 kr. láni fyrir Fisksölusamband
Austfjarða vegna tekjuhalla af tilraunum til útflutnings á kældum tiski 1931, gegn tryggingum þeim, er stjórnin metur gildar.

Ed.

453. Nefndarálit

um frv. til laga um útflutning hrossa.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin heflr ibugað frv. þetta nákvæmlega og leitað um það upplýsinga bjá þeim mönnum bér, sem aetla má, að þessum efnum séu kunnugastir,
svo sem dýralækni, hrossakynbótaráðunaut Búnaðarfél. Isl. og forstjóra útflutningsdeildar Sambands íslenzkra samvinnufélaga.
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Jafnvel þótt tillögum þessara manna beri eigi að öllu saman, verður
þó af áliti þeirra Ijóst, að þeir ern sammála um þær staðreyndir, að markaður fyrir islenzk bross hefir að undanförnu smaþrengzt, og er nú svo komið,
að hann er ekki teljandi, og að litlar likur eru fyrir því, að eftirspurn eftir
islenzkum brossum aukist að nokkrum verulegum mun, ef samskonar söluaðferð verður viðhöfð áfram.
Þetta er einnig álit landbúnaðarnefndar, og vill bún þvi beina frv. inn
á þá braut, að það — éf að Iögum verður — siuðli að þvi, að framvegis
verði flutt á erlendan markað betri hross en áður og betur með farin.
Aö þvi marki eiga breytingartiliögur nefndarinnar að stefna.
Vér leggjum til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.
a. 2. málsl. (»Tvævetur hross* o. s. frv.) falli burt.
b. í stað »tvævetur« í 3. málsl. komi: 3 vetra.
2. Á eftir 1. gr. komi ný gr., sem verður 2. gr., svo bljóðandi:
Á timabilinu 15. október til 1. júni er óheimilt að flytja hross á erlendan markað. Frá 1. marz til 1. júni má þó flytja út hross á aldrinum
4—10 vetra, enda séu þau feit og hafl notið innlfóðurs ekki skemur en 1
mánuð. Þó þarf leyfi atvinnumálaráðhérra til slfks útflutnings i hvert sinn,
enda bafl hann áður sett reglur um meðferð hrossanna, frá því þau eru
keypt og þar til þau eru látin i skip.
3. Við 2. gr. Á eftir 2. málsl. komi nýr málsl., þannig:
Skoðunarmenn semji skrá yfir hin útfluttu hross i áframhaldandi töluröð, og festi samtimis við hvert bross spjald, þar sem tilgreind er skrásetningartala þess, kynferði, aldur, litur og bæð.
4. Við 3. gr. Fyrir »(sbr. 2. gr.)« komi: (sbr. 3. gr.).
5. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er dýralækni (eftirlitsmanni) að kyrrsetja og banna útflutning á
hrossum, sem eru mögur og illa útlitandi, glaseygð, meidd, bölt, með mjög
snúna hófa, áberandi skakka eða hnýtta fætur, áberandi bilun i fótum
eða með öðrum verulegum lýtum og göllum.
6. Við 6. gr. Aftan við greinina bætist: sbr. 3. málsl. 3. gr.
7. Við 8. gr.
a. Fyrir orðin »sarakvæmt 7. gr.« komi: samkvæmt 8. gr.
b. Fyrir »50—1000« komi: 50—3000.
Greinatala breytist samkv. atkvæðagreiðslu.
Alþiogi, 18. apríl 1932.
Páll Hermannsson,
form. og frsm.

Pétnr Magnússon,
fundaskrifari.

Jón Jónsson,
með fyrirvara.
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454. Frumvarp

til laga um lax- og silungsveiði.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
Samhljóða þskj. 388, með þessum breytingum:
14. gr. hljóðar svo:
.
1. Veiða má silung i sjó á færi og á stöng, i ádráttarnet og i lagnet,
þó eigi i krókuet, fleygnætur, herpinætur né önnur net, þau er lax má i veiða.
2. Eigi má hafa ádrátt i sjó nær árósum en 500 metra, ef um á er að
ræða, sem lax gengur i úr sjó.
17. gr. hljóðar svo:
1. Á veiðitima þeim, er getur um i 16. gr., skal lax og göngusilungur
vera friðaður fyrir allri veiði, annari en stangarveiði, 60 stundir á viku hverri,
frá föstudagskvöldi kl. 0 til mánudagsmorguns kl. 9. Ádrátt má auk þess
aldrei hafa frá kl. 9 siðdegis til kl. 9 árdegis, og aldrei nema þrjá daga i viku
hverri, frá mánudegi til miðvikudags. Þó getur ráðherra, eftir tillögum veiðimálastjóra, leyft, að hafa megi ádrátt i á fjóra daga i viku, ef drættir eru fáir
og skammir i ánni.
2. Ráðherra getur ákveðið, að friðun sú, sem ræðir um í 1. málsgr.,
skuli gilda aðra daga ofar i á en neðar, enda telji veiðimálastjóri það nauðsynlegt til að jafna fiskgengd i vatninu.
33. gr. hljóðar svo:
Nú rennur á i kvislum, og skal þá svo haga veiði i kvisl hverri sem
væri hún sjálfstæð á. Þó getur ráðherra, eftir tillögu veiðimálastjóra, veitt heimild til að leggja veiðivélar út i miðja kvisl, ef ekki er lagt nema i eina.

Nd.

455. NefndaráUt

um frv. til laga um greiðslu andvirðis millisildar úr búi Sildareinkasölu Islands.
Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og leitað álits skilanefndar
Sildareinkasölu íslands ura það, svo og upplýsinga um ýms atriði þvi viðvikjandi. Af þeim upplýsingum er nefndinni orðið það Ijóst, að kröfum millisildareigenda verður eigi haldið utan við bú Sildareinkasölunnar sem þvi óAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

111

&82

hingskjal 455—456

viðkomandi, nema hreytt sé orðalagi »bráðabirgðalaga um skiptameðferð á
búi Síldareinkasölu íslands«. F.n meiri bluti nefndaiinnar er sammála um, að
beppilegast sé að sneiða bjá breytingum á bráðabirgðalögunum með þvi að
leggja til, að samþykkt verði sérstakt lagafrumvarp, líkt og það, sem bér um
ræðir, til leiðréttingar á þeirri harðdrægni, er eigendur þeirrar millisildar, er
i frv. greinir, voru beittir með ákvæðum bráðabirgðalaganna, á þann veg, að
nndvirði einnar sendingar norðlenzkrar millisíldar, 390 tn., veiddrar að mestu
eða öllu eflir 15. nóvember, og 36 tn. millisíldar frá Austfjörðum, veiddrar og
seldrar á sama tíma, lenti í búi Sildareinkasölunnar, þar sem hinsvegar eigendur allrar annarar millisíldar, er á baustinu veiddist, eins þeirrar sildar, er
Sildareinkasalan að öðru leyti hafði til sölumeðferðar, hafa fengið fullt verð
fyrir sína síld.
Er meiri hluti nefndarinnar sammála um, að þetta þurfi að leiðrétta,
en telur réttara, að það sé gert i beimildarlagaformi, og hefir samþykkt með
4 atkvæðum gegn 1 (BJ) að leggja til, að frumvarpið verði samþykkt með
eftirfarandi
BREYTINGU.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er atvinnumálaráðherra að greiða úr búi Síldareinkasölu íslands i »likvidation« ógreitt andvirði millisildar frá siðasla bausti, að frádregnum sölukostnaði, og fella samtímis niður jafnbáa upphæð af forgangskröfum (tollkröfum) rikissjóðs i bú Sildareinkasölunnar, sem téðu andvirði
nemur, svo eigi sé gengið á blut annara skuldheimtumanna bennar.
Alþingi, 18. april 1932.
Sveinn ólafsson,
form.

Nd.

Guðbr. lsberg,
Jóhann Þ. Jósefsson,
frsm.
fundaskrifari.
Bjarni Ásgeirsson.

456. Breytingartillögur

við frv. til laga um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Frá Jóni Ólafssyni.
1. Við 1. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
a. Þeir, sem hafa landbúnað að aðalatvinnu, eiga rétt á að fá gjaldfrest á
skuldum sinum eftir reglum þessara laga.
b. Orðin »og hátaútvegs« i siðari málsgr. falli niður.
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2. Við 10. gr. 4. b. Orðin »bátum, veiðarfærum« falli niður.
3. Fýrinögn £rv. verði:
Frv. til Iaga m galdfrest bænda.

Nd.

457. Breytingartillögur

við frv. til laga um loftskeylatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loftskeytanotkun veiðiskipa.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
1. Við 1. gr. Á eftir orðunum >fullkomin loítskeytatækic komi: eða fírðtalstæki.
2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Ðannað er að nota loftskeytatæki til þess að stuðla að landhelgibrotum, forða sökunaut frá töku eða gefa veiðiskipi bendingu um ferðir
varðskipanna.
Landssimastjóri skal hafa eftirlit með þvi, að loftskeyti séu eigi
notuð til stuðnings ólöglegum veiðum i landhelgi á nokkurn hátt.
3. Við 3. gr. í stað >dómsmálaráðuneytinu« komi: landssimastjóra.
4. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
Sérhver loftskeytastöð á landinu skal i lok hvers mánaðar senda
landssimastjóra afrit af ölJum þeim skeytum, er farið hafa milli hennar
og islenzkra veiðiskipa i þeim mánuði.
5. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Nú verður útgerðarstjóri sannur að sök um brot gegn 3. gr., og
varðar það sektum frá 1000—10000 krónum, og ábyrgist útgerð skipsins
greiðslu, en auk þess skal hver sá, er sannur verður að þvi að hafa notað
loftskeyti til að fremja, dylja eða aðstoða við landhelgibrot, sæta sektum,
allt að 5000 kr. fyrir 1. brot, en allt að 10000 fyrir itrekað brot.
Gerist skipstjóri sekur um itrekað brot á þessum fyrirmælum,
missir hann rétt til skipstjórnar fyrir fullt og allt.
6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Nú verður útgerðarstjóri hér á landi eða skipstjórnarmaður á
veiðiskipi sannur að sök um að hafa notað loftskeyti i þeim tilgangi að
fremja landhelgibrot eða stuðla að þvi, að það gæti orðið framið, eða
sá, sem sekur er um slikt brot, geti sloppið undan lagaaðförum, og skal
hann þá sviptur rétti allt að 3 árum til loftskeytasendinga milli lands og
veiðiskips, nema undir eftirliti lögreglustjóra, er ræður þá orðalagi og
formi slikra skeyta.
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458. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 418 [Fjárlög].
Frá Jóni A. Jónssyni.
Við XLVIII Aftan við till. hætist: (Endurveiting).

Nd.

459. Breytingartillögur

við frv. til laga utn lækningaleyfi, um réttindi og skyldur lækna og annara, er
lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.
1. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist:
Nú er um að ræða embættisþjónustu fyrir béraðslækni vegna brottvistar i þarflr alþjóðar, og er þá jafnan skylt að veita slika undanþágu,
ef læknadeild báskólans telur staðgöngumanninn bæfan (il starfsins.
2. Við 13. gr.
a. Fyrir »stéttarfélags« i 1. málsgr. kemur: félagsskapar.
b. Fyrir »stéttarfélag« í 3. málsgr. kemor: félagsskap.
3. Við 17. gr. Orðin »drykkja og matvælac i 3. málsl. 1. málsgr. falla niður.
4. Við 22. gr. Aftan við greioina bætist ný málsgr.:
Smáskammtalæknar, sem aðeins stunda meðalalækningar, eru undanþegnir ákvæðum þessara laga að öðru leyti en því, að svipta má þá
lækningarétti sinum og refsa þeim samkv. IV. kafla iaga þessara, ef þeir
verða sannir að sök um verknað, er valda mundi sviptingu lækningaleyfis samkvæmt lögum þessum.
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460. Frumvarp

Ed.
til fjárlaga fyrir árið 1933.

(Eftir 3. umr. i Nd.).
I. KAFLI.
T ekj ur:
1. gr.
Árið 1933 er ætlazt til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er í 2.-5.
og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eiu taldar,
2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlazt til að nemi:
kr.
1. Fasteignaskattur.............................
2. Tekjuskattur og eignarskattur ..
3. Lestagjald af skipum...................

330000
800000
40000

Aukatekjur..........
....................
Erfðaíjárskattur.............................
Vitagjald...........................................
Leyfisbréfagjöld.............................
Stimpilgjald.....................................
Skólagjöld .....................................
Bifreiðaskattur .............................

550000
45000
400000
10000
375000
20000
100000

kr.

1170000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11. Útflutningsgjald....................
12. Áfengistollur (þar á meðal
ávaxtasafi og gosdrykkir)...
13. Tóbakstollur...........................

1500000
800000
öl, áfengislaus vin,

Flyt

500000
1000000
1500000

3470000
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kr.

14.
15.
16.
17.

Kaffi- og sykurtollur....................
Annað aðflntningsgjald ............
Vörutollur .....................................
Verðtollnr .....................................

18. Gjald af innlendum tollvörnm

Flutt ...
.....................................
.....................................
.......... , ... ... ...
....................
<,,

1500000
975000
200000
1300000
1100000

3470000

5075000
150000

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

kr.

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

8695000

3. gr.
kr.

I. Tekjnr af rekstri
1. Rekstrarhagn.
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
—
7.
—

A.
rikisstofnana ern áætlaðar:
Simans
..........
Vineinkasölu
..
............
Rikisprentsmiðjn
... ...
Rikisvéismiðjn ..
Vifilsstaðabús .. .................
Kleppsbús..........
Tóbakseinkasölu
............

••• •••
• •, ., •
...........
............
............
••• ...
............

264900
710000
40000
25000
4000
3000
200000

Samtals ...
II. Frá dregst:
1. Rekstrarhalli Póstsjóðs
..........
Útvarps................... •
2.
_

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

• ¥•

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

kr.

1246900
13000
27600
40600

Eftir

I, Tckjur

Snndurliðun.
Póstsjóðnr.
m ••• ••• •••

•• .................

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

600000

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

1206300

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

600000
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kr.
Flutt ...
II. Gjöld:
1. Laun:
a. Gftir launalögum ......................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur
c. Bréfhirðingamenn ......................................
2. Póstflutningar................ 1»
••• ••« •••
3. Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik, eftir
reikningi...................
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan
Reykjavíkur ..........
•...........................
c. Húsaleiga
utan
Reykjavikur
á
stærri póststofum iog póstafgreiðslum
d. Önnur gjöld .......... ...................................
e. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

kr.
-I--------600000

100000
87000
25000
212000
270000

30000
18300
10700
60000
12000
131000
613000

Fært á 3. gr. A. II. 1
Siminn.
I. Tekjur....................................................... ... ... ... ...
II. Gjöld:
a. Til einkasima i sveitum ............ •.. ....................
b. Til starfrækslu landssimanna m. m.:
1. Kostnaður við aðalskrifstofu landssimanna.............................................. ... ...
60000
2. Ritsimastöðin I Reykjavik ... ... ... 157000
3. Loftskeytastöðin i Reykjavik . ... ...
31000
4. Bæjarsiminn i Reykjavik
... ... 380000
5. Áhaldahúsið ............................. .. • ...
12000
45000
6. Ritsimastöðin á Akureyri ... •.. ...
7. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ... ... ...
58000
8. Ritsimastöðin á ísafirði............ ... ...
28000
9. Simastöðin á Borðeyri............ ...
15000
10. Sfmustöðin i Hafnarfirði. ... . • • ...
18500
23500
11. Sfmastöðin i Vestmannaeyjum ... ...
17000
12. Simastöðin á Siglufirði........... ... ...
Flyt ...

845000

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

13000

1750000
25000

25000

1750000
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kr.
Flutt ...
13. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva
14. Vextir af láni frá L. M. Ericsson o. fl.

845000
120000
90100

kr.

25000

1750000

1055100

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
J.

Uppbót á iaunum símritara, kvenvarðstjóra,
kvensímritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar,
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, greiðist
eftir sömu reglum og verið hefir, enda færist þær
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.
Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................
Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, allt að...................................................... ...
Viðhald landssimanna.....................................................
Áframhaldsgjald...............................................................
Til kennslu fyrir simamenn
.....................................
Tillag til alþjóðaskrifstoíunnar i Bern ....................
Ýms gjöld
........................................................................
Fyrning á linum, húsnm og áhöldum (sjá 20. gr.)
Slysatrygging........................................................................

45000
60000
10000
185000
25000
1000
1500
6000
70000
1500
1485100

Fært á 3. gr. A. I. 1

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

Eignahreyflngar.
Út.
I. Afborgun af láni L. M. Ericsson.....................................
II. Til viðanka sfmakerfa, smærri efnis- og áhaidakaupa,
afborgana af húseign á Seyðisfirði o. fl..........................
III. Til nýrra simalina ...............................................................
að þvi tilskildu, að samkomulag náist við hlutaðeigandi héruð.
Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 3
Víneinkasalan.
I. Tekjur (brúttó af vörnsölu) ..............................................
II. Gjöld:
a. Ýms rekstrarkostnaður
..............................................
h, Fyrning á pakkbúsi og áhöldum (sjá 20. gr.) ...
Fært á 3. gr. A. I. 2

264900

58700
60000
60000

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

178700

900000
184000
6000
««•

r..

190000
710000
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kr.
Útvarpið.
I. Gjóld:
a. Starfræksla:
1. Yfirstjóm.......................................................
2. Útvarpsstöðin..............................................
3. Útvarpssalur
............................................
4. Útvarpsefni
..............................................
5. Skrifstofan......................................................
6. Viðgerðarstofan
.....................................
7. Óviss gjöld
..............................................
8. Húsaleiga, hiti o. fl.....................................

17000
52000
18000
70000
15000
20000
10000
25000

b. Vextir af láni frá Marconifélaginu í London ............
c. Fyrning húss, véla og áhalda (sjá 20. gr.) ............
II. Tekjnr........................................................................

kr.

227000
21500
29100
277600
250000

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

Fært á 3. gr. A. II. tekjuhalli

27600

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

Eignahreyfingar.
Út.
Afborgnn af láni frá Marconifélaginu i London £ 5600
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.).................... ............

1.
2.
3.
4.

B.
Tekjur af fasteignum rfkissjóðs eru taldar:
Eflirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs..................
Tekjur af kirkjum ..............................................
Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar. ...
Arnarhvoll:
a. Tekjur ...............................................................
b. Gjöld:
1. Vexlir (6,2°/o af 350 þús.)....................
2. Ýms rekstrarkostnaður.............................
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.) ............

124040

25000
100
3500

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

51780

21600
26680
3500
51780

Samtals ...

Alþt. 1932. A. (45. Iöggjafarþing).

28600

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

112

890
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4. gr.
Tekjur af bönkutn og vaxtatekjur eru áætiaðar:
kr.

1. Vextir af bankavaxlabréfum, keyptum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júlí 1909
..............................................
2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/o af 3 millj............
3. Aðrir vextir................................................................................
Samtals ...

kr.

20000
180000
350195
...........

550195

5. gr.
Óvissar tekjur eru taldar 50000 kr.

II. KAFLI.
Gjöld:
__
6. gr.
Arið 1933 eru veiltar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í
7.-19. gr.
7. gr.
Vextir af lánum rikissjóðs eru taldir:
kr.
Vextir:
1. Innlend lán
..................................... .............................
2. Dönsk lán, danskar kr. 128395.86 á 122.00 ............
3. Ensk lán, £ 46295 - 12 - 0 á 22.15............................
4. Aðrir vextir
........................................................................
Samtals ...

kr.

125096.93
156642,95
1034447,57
90000,00
...........

1406187,45
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8. gr.
kr.

kr.
73200

Borðfé Hans Hátignar konnngsins

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðnnar ríkisreikninga er veitt:
kr.

225000
4000
4067

1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðnnar rikisreikninga
.....................................
3. Fyrning & alþingishúsi (sjá 20. gr.) .............................
Samtals ...

kr.

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

233067

10. gr.
Til rfkisstjórnarinnar er veitt:
kr.
Ráðnneytið, rikisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherra:
a. Lann......................................................
b. Til risnn.................... ....................
2.
3.
4.
5.

..
..

33375
6000

...................
Til utanferða ráðherra...........................
Lann starfsmanna stjórnarráðsins ...
...................
................. .
Annar kostnaðnr.....................................
................. .
Fyrir að gegna rikisféhirðisstðrfnm ...
Par af 1000 kr. persónuleg lannaviðbót til núverandi rikisbókara.
Flyt ...

39375
6000
90225
50000
32000

217600

kr.
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kr.
Flutt ...
6. Til
a.
b.
c.

þess að gefa út stjórnartiðindi:
Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl.
Til pappirs og prentunar ....................
Til kostnaðar við sendingar með póstum

kr.

217600

700
18000
1000
19700

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá
20.gr.)............................................................... ............

5000
3667
245967

II. Hagstofan:
1. Laun
...............................................................
2. Pappir, prentun og hefting hagskýrslna ...
3. Prentun eyðublaða...........................................
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m........................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ............

III. Utanríkismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:
a. Laun sendiherra .....................................
b. Húsaleiga......................................................
c. Kostnaður við embættið
....................
d. Til skrifstofuhalds.....................................
2. Fyrir meðferð utanríkismála ....................
3. Rikisráðskostnaður
.....................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd............

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

12250
12000
1500
5000
23000
— - - - - -

53750

20000
6000
25000
20000
............
............
............

71000
14600
4000
5000
94600

Samtals ...

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

394317
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11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:
. kr.
A.
Dómgæzla og lögreglustjórn.
1. Hæstiréttur:
a. Laun. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Annar kostnaður, allt að..............................................
Þar af 3000 kr. til ritara.

kr.

29375
5000
34375

2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglusljóra..........
3. Laun hreppstjóra......................................................................
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavík:
a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hití, Ijós og ræsting..................................
c. Ýms gjöld
.............................................. ....................
d. Til saraningar epjaldskrár yfir afsals- og veðmálabækur ........................................................................

142425
24000
23000
4200
6500
1000
34700

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans i Reykjavik:
a. Laun 5 skrifara ...............................................................
b. Laun 6 tollritara...............................................................
c. Aðstoð og aukavinna.......................................................
d. Húsaleiga, Ijós og hiti
..............................................
e. Innheimtnkostnaður ......................................................
f. Ýms gjöld, allt að
.......................................................

20000
30000
10000
7200
18000
14000
99200

6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara.....................................
b. Húsaleiga.............................................................................
c. Hiti og ljós........................................................................
d. Ýms gjöld
.......................................................................

25000
5000
2400
3500
3590
70000
90000

Toll- og löggæzla
...............................................................
8. Skrifstofnkostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 200000 kr. framlagi
úr landbelgissjóði
...............................................................
10. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................

300000
20000

Flyt ...

850600
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kr.

11.

12.
13.
14.
15.

Flntt ...
Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostnaðnr fangelsa
.....................................
.............................
(Þar af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.)Til vinnnhælisins í Litla-Hranni ... .............................
(Þar af fyrning kr. 6250, sji 20. gr.).
Sakamftlakostnaðnr og lögreglnmftla .............................
Borgnn til sjódómsmanna.................. ■
••• • ••
Borgnn til setn- og varadómara ... .............................
Samtals A. ...

B.
Sameiginlegnr kostnaðnr við embættisrekstnr.
1. Bnrðareyrir og embættisskeyti:
a. Endnrgjald handa embættismönnnm fyrir bnrðareyri nndir embættisbréf ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti .................... .............................

kr.
850600
13770
21250
30000
2000
5000

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

922620

45000
55000
100000

2. Brnnaftbyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opinberar fasteignir........................................................................
3. Til embættiseftirlitsferða.......................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofn Reykjavíknr og
fyiir skattvirðingar ...............................................................
5. Eyðnblöð, bókband, anglýsingar o. fl...............................

45000
30000

Samtals B. ...

206000

25000
6000
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12. gr.
Til læknaskipBnar og hóibrígðismála er veitt:
kr.

kr.

1. Laun
.......................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eflir reikningi, allt að
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga
sérstaklega erfiða læknissókn..................................... ...
Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Ólafsfjarðarbúa
600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaboltshreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Tii Bæjarhrepps
300 kr. — 5. Til Örséfinga 400 kr. — 6. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 7. Til Grímseyinga 400 kr. — 8. Til
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps I Þingeyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sléttu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa,
300 til hvers, 900 kr. — 17. Til Borgarfjarðarhrepps I
Norður-Múlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Múlahrepps 250 kr., 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps I NorðurÞingeyjarsýslu og Jökuldalshrepps I Norður-Múlasýslu,
vegna byggðar I Möðrudalsheiði og Jökuldalsheiði, 200
kr. til hvors, 400 kr. — 20. Til Árneshrepps I Strandasýslu 600 kr., sé héraðið læknislaust. — 21. Til Nauteyrarhrepps 300 kr. — 22. Til Loðmundarfjarðarhrepps
150 kr. — 23. Viðbótarstyrkur til Ólafsfjarðarbúa, gegn
eigi minna tillagi frá þeim sjálfum en 1600 kr., ef þeir
ráða til sin sérstakan lækni, 2000 kr.
4. Til læknis i Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkravitjunum í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara
eftir taxta héraðslækna .......................................................
5. Til Lúðvfks Nordals, læknis á Eyrarbakka, til að
sinna læknisstörfum I Árnessýslu.....................................
6. Til augnlækninga:
a. Styrkur til angnlæknis í Reykjavík.............................

800

Flyt ...

800

227250
5500
9750

l

1200
1000

244700
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kr.
Flntt ...
b. Styrkur til augnlæknis & Akureyri............ ............
c. Styrkur til lækningaferða kringnm landið ............

800
800
800

kr.
244700

2400

7.
8.

9.
10.
11.

Ferðastyrkurinn skiptist að jófnu milli angnlæknis
i Reykjavík, er hafi tii yfirsóknar svæðið milli Eskifjarðar og Isafjarðar, að báðnm stöðum meðtöldum,
og augnlæknis & Akureyri, er bafi hinn hlntann, frá
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvö! a. m. k.
á einni höfn eða tveim i hverri sýsln.
Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavík
Styrknr til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteinssonar i Reykjavik .............................................. ............
Styrknrinn til angnlæknis i Reykjavik og læknanna
Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bnndinn því skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stndentnm
i læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti
fátækn fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 4 sinnnm á mánuði, og gefi skýrsln nm það.
Til radiumsjóðs Islands, styrknr til að reka radfumlækningar ............................................................... ... ...
Til Guðmundar Karls Péturssonar læknis, til framhaldsnáms í handlækningnm erlendis............ ............
Landsspítalinn:
Rekstrarkostnaðnr ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna....................................................... ............
B. Annar kostnaðnr:
1. Lann starfsfólks .....................................
79000
2. Fæði
.......................................................
68000
3. Þvottnr og ræsting
.............................
32000
4. Lyf og nmbúðir.............................. ...
17000
5. Ljós og hiti..............................................
24000
6. Viðhald og umbætnr.............................
25000
7. Skattar ......................................................
5000
8. Yms gjöld
..............................................
16500
9. Fyrning húsa og áhalda ....................
24000

800
800

2000
1500
47000
41000

290500
C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar, þar i
fæði ljósmæðranema..................................... ............

8000

FJyt ...

339500

299200
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kr.
Flutt ...
Þar frá dregst:
í. Daggjöld sjúklinga.....................................
2. Tekjnr af röntgendeild ... ....................
3. Skurðstofugjald o. fl..................................

339500

kr.
299200

232000
45000
15500
292500

Mismunnr

Holdsveikraspftalinn.............................
Sá kostnaður sundnrliðast þannig:
A. Laun læknis.....................................
B. Annar kostnaður •
1. Laun starfsmauna...................
2. Viðurværi 35 manna............
3. Klæðnaður .............................
4. Lyt og sáraumbúðir ............
5. Ljós og hiti .............................
6. Húsbúnaður og áhöld............
7. Viðhald á húsum....................
8. Þvottur og ræsting..................
9. Flutningskostnaður
............
10. Greftrunarkostnaðnr ...........
11. Skemmtanir.............................
12. Skattar o. fl...............................
13. Ýmisleg gjöld
....................
14. Fyrning húsa og áhalda (sjá

...

47000

64590
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
..........
............
20. gr.)

...

...

7125

11400
13700
1400
1400
9000
1800
2500
1500
1000
500
500
3500
1000
8265
57465
64590

Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spítalinn .............................
Sá kostnaður sundurliðast þanuig
A. Laun Jæknis.............................
B. önnur gjöld:
1. Kanp starfsmanna fastra
2. Kaup dagiaunamanna ...
3. Matvæli .............................
4. Fatnaður sjúklinga..........

Alpt. 1932. A. (45. löggjafnrþing).

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

45268

............
6125

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

12000
750
26000
3000

Flyt ...

41750

6125

409058
113

Þingskjal 46Ö

898

kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Flult ...
Klæðnaður starfsfólks ....................
Lyf og sáraumbúðir
....................
Ljós og hiti .....................................
Viðhald og áhöld .............................
Þvottur og ræsting.............................
Flutningskostnaður.............................
Skemmtanir .....................................
Skaltar m. m.......................................
Óviss gjöld
.....................................
Fyrning húsa ogáhalda (sjá 20. gr.)

41750
500
500
10000
6000
3500
1600
500
2500
1400
6480

6125

kr.
409058

74730
80855
Þar frá dragast þessar lekjur:
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr. 1,50 á dag ...
Mismunur

Nýi spitalinn......................................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læKnis .............................................. ............
B. Önnur gjöld:
25000
1. Kaup starfsmanna fastra
............
1500
2. Kaup daglaunamanna ....................
30000
3. Matvæli
...........................................
2500
4. Fatnaður sjúklinga.............................
1000
5. Fatnaður starfsfólks..........................
3000
6. Lyf og sáraumbúðir..........................
12000
7. Ljós og hiti
.....................................
3500
8. Viðhald og áhöld .............................
5500
9. Þvoltur og ræsting.............................
3000
10. Skattar og tryggingar ....................
500
11. Skemmtanir
.....................................
12. Óviss útgjöld .....................................
1500
10958
13. Fyrning húss og áhalda (sjá 20. gr.)

35587
45268

52083
6125

99958
Flyt ...

106083

461141

Þingskjal 460

899

kr.

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum

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

Flutt ...

106083

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

54000

Mismunur
14. Heilsabaelið á Vffilsstöðum .............................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis..............................................
B. Laun aðstoðarlæknis ... .............................
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 véla..............................................
8. Húsbúnaður og áhöld.............................
9. Flutningskostnaður...................................
10. óviss gjöld ..............................................
11. Fyrning á húsum og áhöldum (sjá
20. gr.)......................................................

...

461141

52083

............
............
••• •••

kr.

410
6125
5200

32000
85000
10000
31500
7500
5000
3000
10000
4500
5000
9110
202610

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 105 sjúklingum, 5 kr. á dag
Meðgjöf með 15 börnum, 4 kr. á dag ...

213935
191625
21900
213525

Mismunur
15. Heilsuhælið á Reykjum i ölfusi;
Rekstrarkostnaður ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og annars staifsfólks............
B. Annar kostnaður:
1. Fæði.................... ... ..
...' .i. . ...
2. Lyf og hjúkrunargögn............ ............
3. Ljós........................... ............... ....................
Flyt ...

...

410

500
.......... .

9000

14000
1000
1000
16000

9000

462051

Þingskjal 460

90Ö

kr.

4.
5.
6.
7.
8.

Flutt ...
Þvottur og ræsting.....................................
Viðhald húsa og áhalda
....................
Flutningur og simakostnaður ............
Óviss gjóld ..............................................
Fyrning húsa og áhalda
....................

16000
2000
2000
2000
1500
3000

9000

kr.
462051

26500
Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 7000 legud., 5 kr. á dag

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

Mismunur

...

16. 'Heilsubælifl i Kristnesi:
Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá kostnaflur sundurliflast þannig:
A. Laun læknis........................................................................
B. Annar kostnaflur:
1. Lann starfsfólks ............................. ...
19200
45000
2. Fæði...................................................... ...
3. Lyf og hjúkrunargögn.................... ...
3200
4. Ljós og hiti ..................................... ...
9000
5. Þvottur og ræsting........................... ...
2500
6. Viðhald húsa og véla.................... ...
4500
7. Viðhald læknistækja .................... ...
500
8. Húsbúnaður og áhöld.................... ...
5500
9. Flutningskostnaður
.................... ...
3900
10. Yms gjöld
..................................... ...
11000
11. Fyrning húsa og áhalda ............ ...
7670

35500
35000
500

770
5600

111970
Hér frá dregst:
Daggjald 64 sjúklinga, 5 kr. á dag

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

117570
116800

Mismunur

770

17. önnur gjóld:
a. Styrknr til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt afl
...
Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða
aflnjótandi, sendi umsóknir um hann fyrir 1. októ-

15000

Flyt ...

15000

462821

f’ingskjal 460

b.
c.
d.
e.
f.
g.
b.
I.

j.
k.
l.
m.
n.
o.

901

Flntt ...
ber, enda fylgi nmsóknnnnm rekstrarreikningar,
gerðir eftir fyrirmælnm heilbrigðisstjórnarinnar.
Styrknpphæðirnar miðast við fjölda legndaga,
enda fari tekjnr þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkraskýlið hefir af hverjnm sjúklingi á iegndag, að
viðbættnm slyrknnm fyrir hvern legndsg, ekki
fram úr þeirri npphæð, sem talizt getur sanngjarnt
kostnaðarverð á hverjnm stað, miðað við sjúkrahúsrekstnr i landinu yfirleitt. Það er og skilyrði
fyrir styrkveitingn, að sjúklingar þeir, sem rikissjóðnr greiðir sjúkrahúsunnm eða sjúkraskýlnnum fyrir,
njóti sömn kjara sem iunanhéraðssjúklingar.
Styrknr til að reisa lækuisbústaði og sjúkraskýli...
Bólnsetningarkostnaðnr
..............................................
Gjöld samkv. 13. gr. i lögnm 16. nóv. 1907, nm
varnir gegn útbreiðsln næmra sjúkdóma
............
Gjöld samkv. 25. gr. i lögnm 6. nóv. 1902, um
varnir gegn því, að næmir sjúkd. berist til lslands
Gjöld samkv. lögnm nr. 16 1923, nm varnir gegn
kynsjúkdómnm ...............................................................
Kostnaðnr við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðnskólnm........................................................................
Til bjálparstöðvar hjúkrnnarfélagsins Liknar, gegn
a. m. k. jafnmikln frá bæjarsjóði Reykjaviknr ...
Til hjálparstöðvar Ranðakrossdeildar Aknreyrar
fyrir berklaveika, gegn jafnmikln frá bæjarsjóði
Akureyrar ........................................................................
Til félags fslenzkra hjúkrnnarkvenna ....................
Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sér gervilimi
Viðbótarlanu yfirsetnkonn i Grimsey, gegn jafumikilli lannaviðbót annarsstaðar frá
....................
Til Halldórs Arnórssonar nmbúðasmiðs
............
Til Gisla Andréssonar, sjúkrastyrknr ....................
Til frú Sigriðar Kjartansdóttnr, vegna sjúkleika
manns hennar, sr. Jakobs Ó. Lárnssonar ............

kr.

kr.

15000

462821

15000
3500 j
15000 *
1500 '
8000 |
3000
3000

500
500
2000 '
300 ;
1600 j
1200 í
3000

18. Hluti rikissjóðs af lannnm Ijósmæðra.............................

73100
80000

Samtals ..

615921

Pingskjal 460

902

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
A.
Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningnr vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra......................................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaðnr þeirra og fæðispeningar, eftir
reikningi, ailt að
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að
............
5. Skrifstofukostnaður, allt að .....................................
II. Pjóðvegir.
a. Til nýrra akvega:
.......... ....................
10000
1. Kjósarvegur...
Stykkishólmsvegur
...
10000
2.
...................
5000
3. Vesturlandsvegur
....................
30000
4. Holtavörðuheiðarvegur • •• ............
4000
5. Geiradalsvegur ............ .........
Breiðadalsheiðarvegur
í
ísafj.s.
5000
6.
5000
7. Húnavatnssýsluvegur
....................
............ ....................
5000
8. Hofsósvegur
10000
Blönduhlíðarvegur
....................
9.
5000
10. öxnadalsvegnr ............ ....................
13000
.....................
11. Ljósavatnsskarðsvegnr
7000
12. Pistilfjarðarvegur
...
Bakkafjarðarvegur
5000
.....................
13.
5000
14. Jökuldalshliðarvegur... ....................
5000
15. Breiðdalsvegur ... ... ....................
....................
5000
16. Geithellnavegnr...........
6000
17. Brunahraunsvegur
... .......... .
10000
18. Fjallabaksvegnr............ ............
...
5000
19. Hreppavegur
....................
b. Viðhald og nmbætur

• ••

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

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

Til brúargerða............ .,. ... .•• ... ... ... ...
Fjallvegir............................. ... ...
..
Þar af 5000 kr. til vegar frá Hvalskeri við Patreksfjörð yfir Skersheiði að Saurbæ- á Rauðasandi.
V. 1. Til áhalda, allt að ..........
2. Til bókasafas verkamanna
Flyt ...

kr.

kr.

7125
6125
5000
16000
13000
47250

150000
500000
650000
60000
15000

15000
300

15300
787550

903'

Þingskjal 460

kr.
Flutt ...
VI. Til sýsluvega:
1. Tillðg til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar að og ððrum þeim skilyrðum, sem atvinnumálaráðherra setur.
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...
VII. Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti
..
.......................................................
2. - Skjálfandafljóti
......................................................
3. - Blðndu .......... . .......................................................

kr.
787550

30000

80000
110000
300
300
300
900
250

VIII. Til ferju á Hrosshyl i Þjórsá ............ ....................
IX. Slyrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum
yflr Hellisheiði
....................................................... ...
X. Vóruflatningastyrkur til hafnleysishéraða á Suðurlandi
Styrkurinn greiðist þvi aðeins, ef frumv. það um
skatt af bifreiðum o. fl., er nú liggur fyrir þinginu,
verður að lögum. Um úthlutun styrksins til hinna
einstðku héraða fer eftir reglum, er atvinnumálaráðherra setur.
XI. Styrkur til að halda uppi byggð óg gistingu fyrir
ferðamenn.......................... ... ... ... ....................
Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskekktum bæjum við þjóðbraut.
XII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lögum nr. 44, 27. júni 1925 ..............................................
XIII. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.).............................
Samtals A. ...

5000
20000

3000

4000
1248
931948

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

B.
Samgðngur á sjó.
1. Til strandferða:
a. Rikissjóðs
........................................................................
enda fari um launagreiðslu til yfirmanna skipanna eftir Iðgum nr. 63 7. mai 1928.
(Þar af fyrning kr. 31600, sjá 20. gr.).
b. Eimskipafélags lslands
............................. ............
c. H/f Skaftfellings ...............................................................
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vðtnum....................
Samtals B....

256600

.
60000
24000

**•

...

-

■

340600
76600
417200

fingskjal 460

904

kr.

kr.
C.
Vitamál og hafnargerðir.
I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra
..............................................
Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafnargerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar,
hjeraðsstjórna og bæja i öllu því, er varðar
vitamál og hafna.
2. Lann aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Til skrifstofnhalds, eftir reikningi, allt að. ...
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikningi ................................................................................
5. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............

7125

6125
10000
2500
3500
--------

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Laun vitavarða......................................................................
Rekstrarkostnaður vitanna..............................................
Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
Til áhaldakaupa ...............................................................
Ýmislegt.................................................................................
Til hafnargerðar 4 Akranesi
......................................
Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að ^/a kostnaðar, gegn */t annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun
...
IX. Til sjómælinga
...............................................................
Fyrning (sjá 20. gr.),
..............................................

29250
25000
115000
8000
5000
25000
25000

20000
10000
89790
352040

Samtals C. ...

14. gr.
Til kirkju- og kennslnmála er veitt:
kr.

kr.

A.
Kirkjumál.
a. Biskupsdæmið:
1. Laun biskups.................... ...........................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að

. •••
•••

•••
•••
—

Flyt ...

• ♦•

8125
2000
-------

10125

•••

10125

Pingskjal 460

905
kr.

kr.
Flntt ..
Önnnr gjöld:
1. Til prestakaila samkvæmt lögnm 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hlnti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt
lögntn nr. 49 1907
.......................................................
3. Viöbót við eftirlann þau, er fátækir nppgjafaprestar
og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framlag til prestlannasjóðs.............................~............
5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, tyrir skýrslngerðir
6. Embættiskostnaðnr presta ..............................................
7. Til húsabóta á prestssetrnm
.....................................

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

10125

300 ,
120 <
8000
260000
800
60000
24000

i
;
,
J
353220
363345

Samtals A. ...
B.
Kennslnmál.
I. Háskólinn:
a. Lann................................................................................
b. Til kennsln i réttarlæknisfræði .............................
c. Til kennsln i söng.......................................................
d. Til kennsln i bókhaldi..............................................
e. Námsstyrknr ...............................................................
f. Húsaleignstyrkur
......................................................
g. Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans
h. Til kennslnáhaida læknadeildar.............................
i. Til kennsln i efnafræði..............................................
j. Hiti, Ijós, ræsting og vélgæzla
.............................
k. Önnnr gjöld:
1. TII ritara og dyravarðar .................... 4000
ank hlunninda, er dyravörður hefir
áðnr notið.
2. Ýms gjöld
.............................................. 5000
I. Ferðastyrknr vegna stndentaskipta ....................
m. Til Stúdentaráðs Háskóla ísiands, til þess að
starfrækja npplýsingaskrifstofu .............................
n. Framlag fyrir eitt berbergi i alþjóðastúdentagarði i Paris, lokagreiðsla .....................................
o. Fyrning á Kirkjnstræti 12 (sjá 20. gr.) ............

102375
400
800
400
15000
9000
6000
800
1600
4000

9000
750
800
2500
549
--------

153974
153974

Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

114

906

Þingskjal 460
kr.

kr.
153974

Flntt ...

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til isleuzkra stúdenta í erlendum háskólnm ...
b. Námsstyrknr samkvæmt ákvðrðnn menntamálaráðs.............................................................. • •••
Styrkinn má veita konum sem körlum til
hvers þess náms, er menntamálaráðið telur
nauðsyn að styrkja.
c. Til Jóns Blöndals, til lokanáms i hagfræði ...
d. Til Jóns Gauta Jónatanssonar, til að lúka námi
i ratmagnsfræði i Þýzkalandi
................... • ...
III. Fræðslumálastjórnin:
1. Lann fræðslumálastjóra
........................... • ...
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að .. • ...
3. Skrifstofnkostnaðnr, eftir reikningi, allt að

24000
8000

1200
1800
35000
7125
800
5000
12925

IV. Menntaskólinn almenni:
a. Lann......................................................................
b. Önnnr gjöld:
1. Til bókasafns skólans ....................
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ...
3. Til viðhalds
.....................................
4. Til stnndakennslu og til prófdómenda, allt að
......................................
5. Húsaleigustyrkur handa 15 lærisveinnm, 75 kr. handa hverjnm ...
6. Námsstyrknr ...........................
...
7. Læknisþóknnn.....................................
8. Til kennslntækja
.............................
9. Ýmisleg gjöld .................... ............
10. Til verðlaunabóka .............................
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
12. Ti) bókasafnsins íþóku....................
13. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

•

• ••

71750

800
8000
3000
7000
1125
2800
400
500
3500
200
1000
200
6515

35040
---------.

106790

Húsaleignstyrk og námsstyrk má aðeins veita
efnilegnm, reglnsömnm og efnalitlnm nemendnm.
Húsaleignstyrkur sé venjulega aðeins veittur utanbæjarmönnnm, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnnm, að öðrn jöfnn.
Flyt ...

............ !

308689

907

Þingskjal 460

kr.
Flntt ...
Menntaskólinn á Aknreyri:
a. Laun...............................................................................
b. önnur gjöld:
20000
1. Til ankakennara og stundakennslu
2000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
500
3. Til bóka og kennslnáhalda............
10000
4. Til eldiviðar og Ijósa ....................
1000
5. Námsstyrknr .....................................
Utanbæjarnemendnr gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum.
að öðru jöfnu.
2000
6. Til dyravörzln.....................................
3000
.....................................
7. Til viðhalds
....................
3500
8. Til ýmislegra gjalda
7000
9. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

kr.
308689

39225

49000
88225
VI. Kennaraskólinn:
a. Laun..............................................................................
b. önnur gjöld:
1. Stundakennsla.....................................
3500
2. Eldiviður og Ijós .............................
2500
3. Bókakanp og áhöld.............................
200
4. Námsstyrkur .....................................
2500
Utanbæjarnemendnr gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðrn jöfnn.
5. Til viðhalds
.....................................
800
6. Ýmisleg gjöld .....................................
3500
7. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................
1869

16375

14869
31244
VII. Stýrimannaskólinn:
a. Laun......................... ....................................................
b. önnnr gjöld:
1. Til stundakennsiu .............................
1500
2. Til eldiviðar og ljósa
....................
1800
Flyt ...

3300

13000

13000 !

428158

908

Þingskjal 460

kr.
Flutt ...
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrirlestra.......................................................
4. Ýmisleg gjöld .....................................
5. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

3300

13000

kr.
428158

300
3000
1285
7885
--------

VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun .. ...
b. Önnnr gjöld:
1. Til stundakennslu ...
2. Húsnæði ....................
3. Ljós og hiti
............
4. Ræsting
....................
5. Til prófhalda ............
6. Ýms gjöld ... ............

'

20885

8750
....................
....................
....................
....................
....................
....................

1000
3800
500
600 I
900
500
7300

Við skólana undir liðunum IV.-VIII. skal vera
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skólagjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.
IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:
............
a. Laun.....................................
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistarkennslu
............................. • • • • • •
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, allt að
2000
2. Til kennsluáhalda
...
600
3. Til eldiviðar og Ijósa...
3500
4. Ýmisleg gjöld
............
4000
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.)

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

16050

8750
1450

10100
1714
22014

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun.......................................................
b. Til smlða- og leikfimikennslu ...

8750
1300

Flyt ...

10050

22014

465093

t*íngskjal 46Ö

909

Flutt ...

10050

c. Önnnr gjöld:
1. Til virklegs nftms,allt að
2400
2. Til kennslnfthalda.............
500
3. Til eldiviðar og Ijósa
... 4000
4. Ýmisleg gjöld........ 3500
------:----d. Fyrning húsa (sjft 20. gr..................

10400
1530

kr.

kr.

22014

465093

21980
______

43994

Styrknrinn til verklegs nftms við bændaskólana ft Hólnm og Hvanneyri veitist nemendnm, sem stnnda verknftm samkvæmt samningi,
eigi skemnr en 8 viknr ft ftri, og skila skó nnnm dagbóknm nm vinnubrögðin yfir nftmstimann, enda sjfti skólastjóri nemendnm fyrir ókeypis
fæði og kennsln. Nemi styrknrinn aldrei hærri
npphæð ft hvern nemanda en 18 kr. fyrír hverja
vikn námstimans.
Styrkinn mft aðeins greiða eftir ft, samkvæmt
skýrsln nm nftmið, og sé i henni getið, hve
háan viknstyrk hver nemandi skal fft.
X. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavlk, til þess
að reka iðnskóla i Reykjavik, nndir yfirnmsjón landsstjórnarinnar..............................................
b. Til Iðnaðarmannafélagsins ft Akureyri, til
kvöldskólahalds
.......................................................
c. Til Iðnaðarmannaféiagsins á ísafirði, til skólahalds ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d. Tii Iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds
.......................................................
Styrknrinn til þessara 4 skóla mft þó ekki
fara yfir */t rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir sknln
senda rftðnneytinn
skýrsln um starf sitt.
e. Til verklegs framhaldsnftms erlendis....................

6500
1500
1000
1200

3000
13200

Flyt ...

522287

910

Þingskjal 460

kr.
Flntt ...
XI. Verzlnnarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélagsins í Reykjavik, til að halda nppi skóla
fyrir verzlunarmenn, nndir nmsjón landsstjórnarinnar, þó ekki yflr */* kostnaðar............
b. Til Sambands samvinnnfélaganna, til þess að
halda nppi verzlnnarskóla, nndir yflrnmsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yflr */< kostnaðar...

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavik:
a. Húsnæðisstyrkur
.............................
b. Rekstrarkostnaðnr, gegn að minnsta
kosti 1800 kr. framlögnm annarsstaðar að en nr rikissjóði
............
c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................
d. Námsstyrknr til sveitastúlkna............

'

kr.
522287

5000

5000
--------

10000

5000

18000
4000
1000
28000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrknr, gegn að minnsta
kosti 1000 kr. framlögnm annarsstaðar að en úr rikissjóði
............
b. 65 kr. fyrir hveija námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................

í
12000
2000
14000
i

42000

Skólar þessir standa nndir yflrnmsjón landsstjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Lann kennara við fasta skóla og dýrtiðarnppbót
2. Lann farkennara og dýrtiðarnppbót....................
3. Til farkennsln og eftirlits með heimafræðsln, með
sömn skilyrðnm sem verið heflr, allt að............
4. Til eftirlitskennara..................................... ............

360000
70000
4000
15000
449000

Flyt ...

1023287

Þingskjal 460

911

kr.

kr.

Flntt
XIV. Unglinga- og alþýðnskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðnm:
a. Lann............................. .....................
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smiðakennsln
..............................................
c. Önnnr gjóld:
1. Til kennslnáhalda
...
400
2. Til eldiviðar ogljósa...
4000
3. Ýmisleg gjðld
............
3000
4. Til viðhalds... ... ...
1000
----------d.
Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .........
2.
3.
4.
5.

Til
Til
Til
Til
gr.
6. Til
7. Til

1023287

9500
2000

8400
1680

héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929 ............
gagnfræðaskóla samkv. 1. nr. 48 1930. ...
Gagnfræðaskóla Reykvikinga
....................
nnglingafræðsla ntan kanpstaða, samkv. 20.
I. nr. 48 1930 .......................................................
bókasafna við unglingaskóla
....................
þess að gefa út kennslnbækur handa skólum

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Þingeyinga
............................................................ ...........
2. Til húsmæðrafræðsln á Hallormsstað.................
Styrkir samkvæmt tölul. 1—2 ern bnndnir þvi
skilyrði hvor nm sig, að atvinnnmálaráðherra
samþykki reglngerðir skólanna.
3. Til kvenfélagsins óskar I ísafjarðarkanpstað, til
húsmæðrafræðsln, gegn 1000 kr. annarsstaðar að
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann
öðrnm á Isafirði eða ísafjarðarsýsln, að óbreyttnm skilyrðnm.
4. Til húsmæðrafræðsln f Vik i Mýrdal.................

21580
70000
50000
2500
14000
1600
1600

161280

4500
6000

4500

800
15800

Flyt ...

1200367

912
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kr.
Flntt ...
XVI. Til keunslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Þar af fyrning húss kr. 975,00 (sjá 20. gr.).
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemendanna eða nemendnrnir sjálfír greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.
XVII. Biindrakennsla:
1. a. Til kennslu blindra barna, gegn jafnmiklu
framlagi apnarsstaðar að
.............................
b. Til blindranáms erlendis
............................
2. Til blindra manna, til þess að nema körfngerð
og þesskonar iðnað innanlands, samkv. nánari
fyrirmælum atvinnumálaráðnneytis....................

kr.
1200367
30975

800
800

1000
2600

XVIII. Snndkennsla o. fl.:
1. Til snndkennsln i Reykjavík
.............................
Styrkur þessi er bnndinn þvi skilyrði, að
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir unglinga og fnllorðna, sem styrktir eru af rikisfé,
njóti kennslnnnar ókeypis.
2. Lann Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir
sundkennslu þá, sem getur í 1. lið, og til að
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ...
3. Til snndkennslu o. fl. annarsstaðar en i Rvik...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en ríkissjóðsstyrknum nemur.
4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar
og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir almenning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að

300

2400
2400

5000
10100

XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi
kennslu i teikningu og tréskurði i þjóðlegum stil
XX. Til iþróttakennslu
.......................................................
XXI. Til íþróttasambands lslands .....................................

1500
2400
5000

Samtals B. ...

1252942
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15. grTil vísinda, bókmennta og lista er veitt:
kr.
Landsbókasafnið:
a. Lann
............................................................... ............
b. Lannauppbót til 2. bókavarðar, 1000 kr....................
c. Til aðstoðar........................................................................
d. Til þess að kanpa bæknr og handrit og til bókbands
e. Til þess að semja spjaldskrá .....................................
f. Til þess að semja og gefa út skrá yflr handrit ...
g. Til ritankaskrár ...............................................................
h. Brnnaábyrgðargjald fyrir safnið...................................
i. Húsaleiga...............................................................................
j. Ýmisleg gjöld........................................................................

kr.

21575
1000
3500
12000
800
2400
700
360
2000
1000
45335

Pjóðskjalasafnið:
a. Lann.......................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar
skjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýms gjöld...............................................................................

6225
5000
1000
12225

Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Lann þjóðminjavarðar (fornminjavarðar)
.., ...
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að.............................
c. Til þess að útvega forngripi, allt að
....................
d. Til áhalda og aðgerða.......................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................
Þjóðminjasafnið sé opið 6 stnndir á vikn, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

6625
2500
1200
1200
800

12325
Náttúrnfræfiifélagið:
a. Tillag
...................
.......................................................
b. Til aðstoðarmanns
.......................................................
Styrknrinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sé til
sýnis almenningi ekki sjaldnar en einu sinni á vikn.

2000
1400

3400
Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar
.............................
b. Til viðhalds og áhalda
..............................................
c. Fyrning (sjá 20. gr.).......................................................

6500
1800
6815
15115
88400

Flyt...
Aiþt. 1932. A. (4ö. löggjnlnrþÍDg).

115

914

Þingskjal 460

kr.
Flutt ...
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði.......................................................
7. Aukastyrkur til þriggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskildu,
að Davið skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu
með a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar
........................................................................
b. Til bókasafnsins á tsafirði, að þvi tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalín rithöfundur hafi
þar bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk
verðstuðulsuppbótar .......................................................
c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
8. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði
9. Til Hins islenzka bókmenntalélags..................................
enda haldi það áfram útgáfu hins fslenzka fornbréfasafns sem að undanförnu.
10. Tii Þjóðvinafélagsins, þar af 4000 kr. með þvi skilyrði, að félagið gefi út æfisögu Jóns Siguiðssonar ...
11. Til Fornleifafélagsins
.......................................................
12. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfirdóma o. fl...................................................................
13. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um
skjöl, er Island varða og geymd eru i skjalasöfnum i Kaupmannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið afrit af skránni
14. Til Leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur, enda
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds siðustu sýningu hvers leiks........................................................................
Af þessari fjárveitingu ganga 1000 kr. til frú Sotl' u
Guðlaugsdóttur til sjálfstæðra leiksýninga, ef ekki næst
samkomulag um samstarf milli hennar og leikfélagsins.
15. Til Leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
16. Til Leikféiags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300
kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað
.............................
17. Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.
framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur .............................
18. Til Pals ísólfssonar, til þe3S að veita kirkjuorgelleikFlyt ...

kr.
88400
1800

2500

2500
800
5800
2500
2800

5400
800
2400

1200

4000

1000
600
2500

119200
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915

kr.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Flutt ...
urum og barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis
kennslu i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum
og barnaskólum........................................................................
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers
...............................................................
Tii Halldórs Kiljan Laxness, tii ritstarfa ....................
Til Jóns Leifs tónskálds......................................................
Til Pórbergs Þórðarsonar, tii þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sé safnið eign ríkisins.................
Til Hannesar Porsteinssonar, til þess að semja æfisögnr
lærðra manna islenzkra á siðari öldum, enda sé
handritið eign rikisins að honum látnum ....................
Til S'gurðar Nordals, til ritstarfa.....................................
Tii Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga
............
Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku og
visnasöfnunar ........................................................................
Til Skáksambands íslands
........................... . ............
Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðaruppbót....................................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

29. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa.....................................
30. Til Frimanns B. Arngrimssonar, til þess að safna steinum og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt
31. Til Páls Porkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni
sinu
.........................................................................................
.............................
32. Til listasafnshúss Einars Jónssonar
(Þar af fyrning kr. 1295 (sjá 20. gr.).
33. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með
verðstuðulsuppbót..............................................................
enda hafi bann forstöðu og umsjón listasafns
síns, er sé almenningi til sýnis endnrgjaldslaust 4
stundir á viku.
b. Til sama, til aðstoðar......................................................

kr.
119200

1600
5000
1600
1500
1600

1600
2000
1200
1

1000
1500

6125
1000
--------

7125
400
1200
800
4295

6125

1000
--------

34. Til fréttastofu biaðamannafélagsins..................................
35. Ferðastyrkur til útlanda......................................................

7125
1600
3000

Samtals ...

163345

916
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:
kr.

1. Til Búuaðarfélags (slands, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............
2. Til sandgræðslu.......................................................................
Þar af 3000 kr. til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi.
3. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum ... ....................
....................
4. Tii búfjárræktar samkv. 1. nr. 32 1931
5. Tillag til Búnaðarbankans:
a. Til byggingar- og landnámssjóðs .............................
b. Tillag til teiknistofu og leiðbeininga um húsagerð
til sveita................................................................................
c. Til ræktunarsjóðs:
1. Afgjöld þjóðjarða .....................................
20000
2. Kostnaðartillag............................................
6000
3. Hluti af útflutningsgjaldi...........................
50000

kr.

2000001
30000

540000Í
30000»
20000Ó
4000

76000
6. Til framhaldslagningar ræktunarvegar i Vestmannaeyjum, gegn V3 framlagi úr bæjarsjóði Vestmannaeyja
7. Tillag til verkamannabústaða:
a. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna,
samkv. lögum um verkamannabústaðik nr. 27 1931
b. Helmingur af ágóða tóbakseinkasölu
....................

280000
6000

70000
100000
170000

8. Til Garðyrkjufélags (slands:
Laun garðyrkjustjóra..............................................................
9. Til skógræktar:
a. Laun
...............................................................................
Par af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæmundsens.
b. Til skóggræðslu ...............................................................
10. Til dýralækninga:
a. Laun banda 4 dýralæknum
.....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............

3400
10600

7500
--------------15875
700

16575
15000
2000

............
11. Til rannsóknastofu í þarfir atvinnuveganna
12. Tii fjárkláðalækninga
.......................................................
Flyt ...

18100

»••

•••

1311075

Þingskjal 460
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kr.
Flutt ...
13. Til eínarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum
stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtidaruppbót
...
b. Til aðstoðar, allt að ......................................................
c. Húsaleiga
........................................................................
d. Tit ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til áhaldakaupa...............................................................

kr.
1311075

5125
4800
3000
1200
500
14625

14. Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa
.............................
b. Til aðstoðar........................................................................
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl.
d. Til veðurskeyta o. fl..........................................................
e. Til loftskeytatækja
.......................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting.....................................
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fi..................
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum máium
15. Til landmælinga........................................................................
16. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og féiagið sjái um
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks
............
17. Til sama lélags, til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna i verstöðvum landsins ....................
18. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmenn
......................................................
b. Laun 4 ullarmatsmanna ..............................................
c. Laun 6 kjötmatsmanna
..............................................
d. Ferðakostnaður yfirmatsmanna
.............................

15550
16000
9000
11000
600
3000
1000
1500 !
--------- 57650
35000

70000
5000
25000
2000
4500
8000
39500

19. Tii eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra..............................................
b. Til skrifstofukostnaðar, allt að.....................................
c. Ferðakostnaður, allt að ..............................................
20. Til markaðsleitar erlendis
..............................................
21. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvöföldu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
Fiyt

6375
6000
2000
14375
4000
6000
1557225

918
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kr.
Flnlt ...
............
Par af 600 kr. til Geirs Pormars, til þess að halda
nppi kennslu og námsskeiðnm i tréskurði á Norðurog Austurlandi.
Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að halda
uppi kennslu og námsskeiðnm i tréskurði og heimilisiðnaði.........................................................................................
Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að útbreiðslu og eflingu heimilisiðnaðar
.............................
Til Kvenfélags Hvammshrepps i Vík i Mýrdal, til
þess að halda uppi kennslu i handavinnu kvenna ...
Til Kvenfélagasambands íslands .....................................
Til sambands norðlenzkra kvenna..................................
Til sambands austfirzkra kvenna.....................................
Til sambands snnnlenzkra kvenna..................................
Til sambands vestfirzkra kvenna.....................................
Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýsln
Til Bandalags kvenna
......................................................
Til kveniéttindafélags tslands............................................
Til vðrumerkjaskrásetjara
..............................................
Handa Ungmennafélagi íslands, til eflingar iþrótta
og skóggræðsln ......................................................................
Félagið gefi landsstjórninni skýrslu nm, hvernig
fénn er varið.
Til Bandalags skáta...............................................................
Tii Dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunarstarfsemi
................................................................................
Húsameistari rikisins:
a. Laun
................................................................................
b. Skrifstofukostnaður ......................................................

kr.
1557225;
4000 i

22. Til Sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga

23.

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

36.
37.
38.

650
1500
500
1600
400
400
400
400
300
400
400
1600
5000

400
1000
7125

5000
12125

39. Til Pórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar nm laxaog silungaklak ........................................................................
40. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa,
gegn jafnmikln framlagi annarsstaðar frá...................,
41. Til vatnsrennslismælinga......................................................
42. Tii Guðm. Einarssonar myndhöggvara, til fnllnaðarrannsókna á leirtegundum til postulinsgerðar o. fl....
Flyt ...

1200
|

5000
1000
2500
1598000

919

Pingskjal 460

kr.

kr.

1598000

Flutt ...
43. Til Búnaðarbanka tslands, til greiðslu á eftirstöðvum
af láni Áslækjarrjómabús við viðlagasjóð, ásamt áföllnnm vöxtnm........................................................................
44. Til Búnaðarbanka Islands, til greiðslu upp í viðlagasjóðslán mjólkurfélagsins Mjallar.............................
Samtals ...

5500
12000
1615500

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

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:
kr.

kr.
1. Styrknr til berklasjúklinga
............................................
Par af til Elinar Sigurðardóttur 1200 kr. og til Guðrúnar Böðvarsdóttur 1200 kr.
2. Gjöld samkvæmt 66. og 67. gr. fátækralaga ............
3. Styrkur til sjúkrasamlaga
..............................................
Af þessnm lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl.
prentarafélags styrk i samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.
4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
i Reykjavik................................................................................
5. Til sjúkra- og slyrktarsjóðs vitavarða.............................
6. Til slysalryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ...
7. Til slysavarna, allt að ......................................................
enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.
8. Til þess að bjálpa nauðstðddnm Islendingum erlendis
9. Til bjargráðasjóðs ...............................................................
10. Tillag til ellistyrktarsjóða......................................................
11. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ...........
þar af til sambands bindindisfélaga i skólnm laudsins 2500 kr.
12. Til Rauðakrossfélags Islands..............................................
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ...........
14. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps ..............................................
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps ..............................................
FJyt ...

650000

j
!
íi

80000
12000

3000
400
18000
8000
1000
25000
50000
10000

500
400
300
300
858900

920

J’ingskjal 460

kr.

kr.
Flutt ...
16. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins
Framsóknar i Reykjavik.......................................................
17. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ...
18. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ...
19. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda i Vestmannaeyjum.............................................................................
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Aknreyrar
............
21. Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Einingará Akureyri
22. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingeyri............
Fjárveitingarnar undir 13.—22. tölul. eru bundnar
því skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi
annarsstaðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla
um starfsemina.
23. Til gamalmennahælis á Isafirði .....................................
24. Til gamalmennahælis á Seyðisfirði..................................

858900

Samtals ...

863100

400
200
400
400
300
200
300

1000
1000

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veilt:
kr.
I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ..............................................
b. Embættismannaekkjur og börn
............
c. Prestsekkjur
..............................................
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923
e.
—
—
—
— 51 1921

«•» «.«
...........
••• ...
............
............

kr.

49532,97
18785,15
6252,33
2500,00 i
2070,00
79140,45

II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:
1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ...
600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis
405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis............
300,00
1305
b. Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson...........................
2. — Ólivu Guðmundsson
...................

200
175

Flyt ..

375

1

1305

79140,45

Pingskjal 460

921

kr.

kr.

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

Til
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

22.
23.
24.
25.

—
—
—
—

26. —
27. —
28. —
29. —

Flutt ...
Theodóru Thoroddsen ....................
Sigriðar Hjaltadóttur
....................
Ingileifar Snæbjarnardóttur ..........
Sigriðar Fjeldsted læknisekkju
...
Sigríðar Finnbogadóttur....................
Rannveigar Tómasdóttur..................
Önnu Gunnlaugsson...........................
Kristbjargar Marteinsdóttur ............
Kristinar Jacobson .............................
Kirstínar P. Blöndal
....................
Guðlaugar Magnúsdóttur....................
2 barna hennar
.............................
Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju
Jenny Forberg.....................................
Ástu Hallgrimsson .................... ...
Ástu Einarson.....................................
Aðalbjargar Sigurðardóttur ...........
Dómbildar Jóbannsdóttur
...........
Önnu Þorgrimsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með bverju
barni bennar í ómegð ....................
Soffíu Johnsen læknisekkju ............
Kristfnar f’órarinsdóttur læknisekkju
Sigrfðar Blöndal læknisekkju...........
Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju,
600 kr„ auk 100 kr. með einu barni
í ómegð
..............................................
Sigríðar Jónsdóttur iæknisekkju ...
Súsönnu Friðriksdóltur....................
Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jónssonar..................................................... .
Polly Ólafson, ekkju Gísla J. Ólafson

375
800
400
400
450
800
600
900
1200
600
300
2000
200
600
600
600
600
1200
1200

79140,45

1305

!
í

1300
500
400
300

700
400
500
450
600
18975

Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar ...
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar .
3. — Guttorms Vigfússonar....................
4. — Björns Porlákssonar ....................
5. — Jóns Árnasonar .............................

780,00
662,25
600.00
208,00
445,00

Flutt ...

2695,25

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

20280

79140,45
116

Pingskjal 4öO

922

kr.

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

Til
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
Pórðar Ólafssonar
....................
Páls Stephensens.............................
Helga P. Hjálmarssonar ............
Einars Pálssonar.............................
Kristins Daníelssonar....................
Jóns Finnssonar .............................
Magnúsar prófasts Bjaruarsonar
Ólafs prófasts Stephensens
...

2695.25
370.00
355.00
475,00
430,00
520,00
385,00
355,00
550,00

20280

kr.
79140,45

6135.25
Prestsekkjur:
....................
1. Til Auðar Gísladóttur
2. — Bjargar Einarsdóttur....................
3. — Guðrúnar Björnsdótlur
............
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur ...
5. — Guðrúnar Ólatsdóttur....................
...........
6. — Guðrúnar Pétursdóttur
7. — Guðrúnar Torfadóttur
............
8. -• Ingunnar Lcftsdóttur....................
9.
Hlífar Bogadóttur, 300 kr., auk
100 kr. með hverju barni liennar,
sem er í ómegð .............................
10. — Kirstínar Pétursdóttur.................
Sigrúnar Kjartansdóttur ...........
11.
12. — Sleinunnar Pétursdóttur ............
13. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson
............
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur
Ingibjargar Magnúsdóttur...........
15.
16. — Guðfinnu Jensdóttur ....................
17. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............
18. — Guðbjargar Hermannsdóttur ...
...........
19. — Pórunnar Bjarnadóttur
20. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............
21. — Önnu Stefánsdóttur ....................
22. — Helgu Skúladóttur
....................
23. — Guðríðar Ólafsdóttur....................
24.
Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jóh.
L.L. Jóbannssonar, 132 kr.,auk 100
kr. m eð h verj u barni hennar i ómegð
25. — Arndísar Pétursdóltur....................
Flyt...

300,00
500,00
300,00
300,00
300.00
300.00
300.00
300,00

600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
209,20
157,90
183,04
181,07
181,70
155,56
250,00
200,00
227,06
164,26

332.00
137,90
6779,69

26415.25

79140,45

Pingskjal 460

923

kr.
Flutt ...
Til
Guðnýjar
Porsteinsdóttur
...........
26.
27. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá
Grenivfk
.....................................
28. — Jakobínu Sigurgeirsdóttur frá Borg
.............................
29. — Kamillu Briem
30. — Kristinar Jónsdóltur prófastsekkju
á Brjánslæk.....................................
—
Sigríðar Þórðardóttur....................
31.
32. — Sigurlaugar Knudsen....................
33. — Þóru Jónsdóttur.............................
..........
34. — Margrétar Jónasdótlur
—
Sigríðar
Jónasdóttur
....................
35.
36. — Sigriðar Jóhannesdóttur ...........
37. — Ástriðar Petersen prófastsekkju
38. — Margrétar Sigurðard. prófastsekkju
39. — Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju

6779.69
173,56

26415,25

kr.
79140,45

135,37
157,44
170,57
300,00
144 00
300,00
217,28
168,64
146.71
300.00
200,00
300,00
300,00
9793,26

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdótlur ............ ...
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur ... ...
...
3. — Magnúsar Einarssonar...........
4. — Eiinar Briera Jónsson............ ...
5. — Steinunnar Frimannsdóttur ... ...
6. — Þórunnar Stefánsdóttur............ ...
... ...
7. — Guðmundar Björnssonar
8. — Jóns Strandfelds .................... ...
9. — Einars Hávarðssonar ............ ...
10. — Elísabetar Jónsdóttur ............ ...
11. — Ragnheiðar Torfadóttur............ ...
12. — Ásdisar Þorgrímsdóttur 300 kr.,
auk 100 kr. með hverju barni
hennar i ómegð
.................... ...
13. — Sigurjóns Rögnvaldssonar ... ...
14. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekbju
15. — Ögmundar Sigurðssonar . ... ...
16. — Cathincu Sigfússon..................... ...
17. — Ragnh. Gnðjónsdóttur ............ ...
18. — Lárusar Rists kennara............ ...

300
360
500
300
450
400
200
150
150
300
400

600
200
200
2500
600
300
600

Flyt ...

8510
44718,51

79140,45

Pingskjal 460

924

kr.

f.

Flutt ...
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ....................
300
2. — Böðvars Jónssonar.............................
300
3. — t’óru Matthiasdóttur
....................
300
4. — Vigdisar Steingrímsdóttur
...........
300
5. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju
Halldórs Bjarnasonar pósts............
200
6. — Friðriks Möllers
............................. 1200
7. — Aninu Arinbjarnardóttur
............
200
8. — Gliesers Eiríkssonar
....................
200
9. — Jóhannesar Pórðarsonar
............
300
10. — Guðm. Kristjánssonar ....................
300
11. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ...
600
12. — Friðriks Klemenssonar.................... 2000
13. — Böðvars Sigurðssonar pósts
...
300
14. — Halldórs Benediktssonar pósts ...
200
15. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju
Porleifs Jónssonar............................. 1000
16. — Friðiiks Jónssonar pósts
............
450
17. — Einars Ólasonar fyrrum pósls ...
300
18. — Pórodds Bjarnasonar pósts..........
600
19. — Sigríðar Guðmundsdóttur, ekkju
Böðvars Porlákssonar ... ............
300
20. — Kristjáns Jónssonar pósts ..........
200
21. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blöndals póstritara, 300 kr., auk 100 kr.
með hverju barni hennar i ómegð
600
22. — Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts
á Akureyri
.....................................
300
23. — Torfa Sæmundssonar pósts............
200
24. — Til Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns Blöndals póstafgreiðslumanns
300

44718.51

kr.
79140,45

10950
g. Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar
2. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum
3. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ...
4. — Porsteins Gíslasonar
....................
5. — Guðmundar Friðjónssonar ............

3500
500
3000
2000
1500

Flyt... 10500

55668,51

79140,45

Pingskjal 460

925

kr.

kr.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Til
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
dr. Helga Péturss ............................
Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu...
Einars Benediktssonar ...................
Stefáns frá Hvitadal
....................
Jakobs Tborarensens ...................
Sigurjóns Friðjónssonar
...........
Guðmundar Kambans ...................
Unnar Benediktsdóttur skáldkonn
Bríetar Bjarnbéðinsdóttur ..........
Herdisar Andrésdóttur ...................
Ólínu Andrésdóttur
...................

10500
4000
1000
4000
1200
1200
1000
2000
1000
1000
500
500

79140,45

55668,51

27900
h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda
1. Til Jakobinu Pétursdóttur .
..
2. — Guðrúnar Jónsdóttur ..
..
3. — Arnbjargar Einarsdóttur
..
4. — Gnðrúnar Sigurðardóttur
..
5. — Ólínu Porsteinsdóttur ..........
6. — Eleanor Sveinbjörnsson
..
7. — Kristinar Jakobsdóttur..........

200
300
300
300
300
1200
800

]

3400
i.

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Petreu Jónsdóttur ...........................
2. — Kristínar Sigurðardóttur júbilljósmóður...................................
500
3. — Matthildar Porkelsdóttur júbilljósmóður..................................
500
4. — Pórdfsar Simonardóttur júbilljósmóður
..................................... ...
5. — Pórunnar Gísladóttur Ijósmóður ...
6. — öunu Porsteinsdóttur ljósmóður...
7. — Kristinar Jónasdóttur ljósmóður...
8. — Nikólinu Björnsdóttur Ijósmóður ...
9. — Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóðnr
10. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
11. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður
12. — Kristinar Guðmundsdóttur ijósm.
Flyt ...

300

500
500
400
300
300
300
300
200
200
4300

86968,51

79140,45

926
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kr.

kr.
Flutt ... 4300
Til
Hólmfriðar
Friðfinnsdóttnr
ljós13.
200
móðnr
..............................................
300
14. — Áslangar Bjarnadóttor ljósmóðnr
300
...
15. — Hildar Jónsdóttur ljósmóðnr
16. — Guðrnnar Gnðmnndsdóttnr Ijósmóður
..............................................
300
17. — Halldóru Metnsalemsdóttnr Ijósmóður
..............................................
300
...
18. — Jensinu Pálsdóttnr ljósmóðnr
200
200
19. — Margrétar Jónsdóttnr ljósmóðnr ...
200
20. — Guðrúnar Jónasdóttnr Ijósmóðnr
200
21. — Guðrúnar Magnúsdóttnr Ijósmóðnr
200
22. — Grón Jónsdóttnr Ijósmóðnr............
23. — Pnriðar Jónsdóttor Ijósmóðnr ...
300
24. — Guðrtðar Guðmnndsdóltur ijósmóðnr
.................................... . ...
200
25. — Gnðrúnar Ginarsdóttnr ljósmóðnr
200
....................
26. — Sigriðar Narfadóttnr
300
27. — Hólmfriðar Björnsdóttnr, ekkjn
Gnðm. Hjaltasonar.............................
300
28. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
29. — Kristins Jónssonar, vegavinnnstjóra
á Aknreyri
.....................................
300
30. — Einars Gnðmnndssonar, fyrrnm
vegavinnustjóra
.............................
300
31. — Ólafs Guðmnndssonar, fyrrnm ferjnmanns
..............................................
300
32. — Gnðlangar Jónsdóttnr, ekkjn Jóns
slldarmatsm. Stefánssonar ............
200
33. — Sigriðar Sveiusdóttur, ekkjn Jakobs
Björnssonar sildarmatsmanns
...
300
34. — Gests Guðmnndssonar, fyrrnm vitavarðar
..............................................
400
35. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrnm vitavarðar ...................................................
300
36. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará
800
37. — Steinnnnar Sigurðardóttur, ekkju
Magnúsar Vigfússonar ....................
600

86968,51

Flyt ... 12700

86968,51

79140,45

!

79140,45

þingskjal 460

927

kr.

38. Tíl
39. —
40.
41.
42.
43.

—
—
—
—

44. —
45. —
46.

—

47. —
48. —
49. —
50. —
51. —
52. —
53. —
54. —
55. —
56. —
57. —
58. —
59. —
60. —
61. —

kr.

Flntt ... 12700
Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórðar vitavarðar Þórðarsonar ............
300
Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnúsar Gunnarssonar .............................
300
600
Halldórn Pétursdóttur Briem . ...
Kristjónu Benediktsdóttur ............
400
Bjargar Guðmundsdóttur
............
400
Guðbjargar A. Þorleifsdóttur í
Múlakoti ..............................................
400
600
Henriette Kjær.................... ............
Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Zakaríassonar
.....................................
400
Guðrúnar Ggilson, 2000 kr„ ank 100
kr. með hverju barni bennar i ómegð 2400
Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars
300
Lárussonar
.....................................
Jóbannesar Jörundssonar hafnsögn300
manns, Hrísey.....................................
600
Halldóru Þórðardóttur....................
Vigdlsar Bergsteinsdóltur fyrrv. spit300
álaráðskonu .....................................
Sigriðar Magnúsdóttur hjúkrunar500
konn......................................................
Jónínu Marteinsdóttur bjúkrunar300
konn.......................................................
Guðleifar
Erlendsdóttur
fyrrv.
300
hjúkrunarkonu...................................
Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju
300
Valdimars Daðasonar tollþjóns ...
800
Snsie Briem, ekkju Halldórs Briems
Valgerðar Steinseg fyrrv. spitala500
réðskonu ..............................................
800
Benedikts Þ. Gröndals ....................
600
Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ...
Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju
300
Erlendar Zakariassonar....................

86968,51

79140,45

Flyt ... 26600

86968,51

79140,45

Þingskjal 460

928

kr.
Flutt ... 26600
62. Til Sigríðar Pálsdóttur, ekkju Gunnlaugs Indriðasonar.............................
400
—
Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíöaruppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............
k. Lífeyrir bjónanna á Staðarfeili..................................
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i.

86968,51

79140,45

27000

1000
3000
117968.51
48277,24

...

Samtals ...

kr.

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

245386,20

kr.

kr.

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 150000 kr.

III. KAFLI.
Eignahreyfingar.
20. gr. .

Inn.
Fyrningar:
1. Samkvæmt
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
—
7.
—
8.
—
9.
—

3.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

gr.
—
—
—
—
—
—
—
—

A.
B.
...
...
...
...
...
...
...

...

...

...

...

...

...

111100
3500
4067
3667
8020
69483
122638
23117
8110
353702

Flyt ...

.......... .

353702

F*í ngskjal_46()

929

kr.
Flatt ...
II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfnm, keyptnm skv. lögum nr. 14, 9. júli 1909.............................
.............................
III. Endargreiddar fyrirframgreiðslnr
............
IV. Endnrgreidd lán og andviröi seldra eigna
V. Tekjnr Menningarsjóðs.......................................................
VI. Skemmtanaskattur...............................................................

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

Samtals ...

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

kr.
353702
24000
10000
20000
15000
75000
497702

Út.
I. Afborganir Iána rikissjóðs og ríkisstofnana:
1. Rikissjóðslán:
a. Innlend lán ... ............................. 163943,11
b. Dönsk lán, d.kr. 320433.09 á 122.00 390928 37
c. Ensk lán, £ 6000—0—0 á 22.15 132900,00
687771,48
2. Lán rikisstofnana:
a. Siminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ...........
b. Útvarpið (sjá 3. gr. A. Út) ............

58700
124040
182740,00
870511,48

II. Til
1.
2.
3.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

eignaankningar rikisstofnana:
Búift á Vifilsstöðnm (sjá 3. gr. A. I. 6)............
Búið á Kleppi (sjá 3. gr. A. 1. 7)
....................
Síminn: Ný sfmakerfi o. fl. (sjá 3. gr. Út II—III.)

Til bygginga nýrra vita
..............................................
Framlag til Landsbankans, 19. greiðsla....................
Til lögboðinna fyrirframgreiðslna .............................
Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V)....................
Til Þjóðleikhúss (sjá 20. gr. Inn VI)
....................
Samtals ...

Alþt. 1(132. A. (45. löggjjifarþingj.

4000.00
3000.00
120000.00
127000,00
50000,00
100000,00
10000,00
15000.00
75000.00
1
‘
............ |l247511,48
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2;
I. Reks
kr.

kr.
2. gr.
3. gr. A,
— B

T e k j u r:
Skattar og tollar
....................
Tekjnr at rekstri rikisstofnana
Tekjur af fasteignum likissjóðs

4. gr.
5. gr.

Tekjur af bðnknm og vaxtatekjur
Óvissar tekjur ............................. .

869500C
1206300
28600

Samtal*

1234900
550195
50001

, 10530095

I

J

II. Sj
kr.
2.-5. gr.
20.gr. I.
— II.
- III.
— IV.
- V.
— VI.

I n n:
Rekstrartekjnr samkvæmt rekstraryfirliti .............................
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar .........................................................................................
Væntanlega úldregið af bankavaxtabréfum..............................
Gndurgreiddar fyrirframgreiðslur..............................................
Gndurgreidd lán og andvirði seldra eigna.............................
Tekjur Menningarsjóðs ...............................................................
Skemmtanaskattur ........................................................................
Greiðslnjöfnuðnr................................................................................

Samtals ...

10530095
353702!
24000!
10000!
20000
15000
75000!
425833

11453630

1) Fyrningar fterðar bér til jafnaðar sömu upphæö, sem talin er i rekstrarútgjöb
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lit.

kr.
8r«
gr.
8rgr8r- A.
B.

Gjóld:
Vrxtir............................................................... • • •
Borðlé konnngs.............................................. • ••
Til alþmgiskostnaðar og yQrskoðnnar ríkisreikmnga.................... ............................. • • •
Til rikisstjórnarinnar
............................. • • •
Til dómgæzlu og lögreglustjórnar............ • • •
Sameiginlegnr kostnaðui við embættisrekstur

1406187,45
73200,00
233067,00
394317,00
922620.00
206000,00
1128620,00
615921,00

8r«
gr- A.
B.
—
C.

Til læknaskipunar og heilbrigðism&la ...
Vegam&l
.......................................................
Samgóngnr & sjó
.....................................
Vitam&l og hafnargerðir.............................

•••
•••
•••
...

931948,00
417200.00
352040.00

8r- A.
B.

Kirkjnm&l .......................................................
Kennslnm&l
..............................................

• ••
• ••

363345 00
1252942,00

gr.
8r■ 8r• 8r■ gr-

kr.

1701188,00

Til visinda, bókmennta og lista ............
Til verklegra lyrirtækja.............................
Til almennrar styrktarstarfsemi ............
Til eftirlanna og styrktartj&r....................
Óviss úlgjöld
..............................................
Rekstrarafgangur
.....................................

1616287,00
163345,00
1615500,00
863100.00
245386,20
150000,00
323976.35

...
••«
•••
...

Samtals • • •

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

10530095.00

it.
kr.
—19. gr.
I.gr. I.
— II.
— III.
— IV.
— V.
- VI.
- VII.

Út:
Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryQrliti................. .
...
Aðrar útborganir:
Afborganir l&na................................................................................
Til eignaankningar rikisstofnana..............................................
Til byggingar nýrra vita...............................................................
Framlag til Landsbankans
.......................................................
Lögboðnar fyrirframgreiðslnr.......................................................
Til menningarsjóðs..................................... .............................
Þar af kr. 3000 til menntam&laráðs.
Til þjóðleikhúss................................................................................
Samtals ...

10206118,65
870511,48
127000,00
50000,00
100000,00
10000.00
15000,00
75000,00
11453630,13
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Stjórninni er beimilt:
I. Að greiða að helmingi balla þann, sem verða kann á tilrannnm Sambands)
isl. samvinnnfélaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1932,
miðað við verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sé
framkvæmd i samráði við landsstjórnina.
II. Að greiða af fé þvi, sem inn kemnr vegna alþ'ngishátiðarinnar, til Jóns i
Guðmnndssonar, eiganda gistihússins Valhallar á Pingvelli, 5000 kr. npp í i
halla þann, er hann hefir orðið fyrir af byggingn vegna alþingishátiðarinnar.j
III. Að semja við Jóhannes Jósefsson hóteleiganda nm greiðsln á sknld hans j
við ríkissjóð, að npphæð kr. 40850,10, þannig, að hann greiði sknld þessa j
með jófnnm afborgnnum á næstu 10 árum, ásamt 6% vöxtum, og fari
greiðsla alborgana og vaxla fram 1. júli ár hvert, i fyrsta skipti 1. júli 1932.
IV. Að ganga í ábyrgð fyrir samvinnufélag sjómanna og verkamanna á Seyðisfirði fyrir lánum til kanpa á fiskiskipum, allt að 4/s kanpverðs skipanna
fnllbúinna til fiskveiða, samtals allt að 100 þús. krónnm, enda séu þan
fiskiskip, er smiduð kunna að verða samkvæmt þessari heimild, smiðuð
hér á landi. Lánin sknln tryggð með sjálfskuldarábyrgð félagsmanna, ábyrgð
Seyðisfjaiðarkaupstaðar og 1. veðrétti í skipunnm. Ennfremur skal ráðning
forstöðnmanns og annars endurskoðanda samþykkt af rikisstjórninni. (Endurveiling heimildar).
V. Að ábyrgjast fyrir Tunnuverksmiðju Siglnljarðar s/f, til stofnkostnaðar, gegn
þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar, allt að 24 þús. kr. lán, er endurgreiðist á ekki skemmri tima en 15 árnm.
VI. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fyrir h/f Djúpbátinn til bátskaupa, gegn
ábyrgð sýslufélagsNorður-ísafjarðarsýslu og l.veðréiti i skipinu.(Endurveiting).
VII. Að skipa 3 menn til að athuga ástand Flóaáveitunnar og fjárhagsgetn bænda
á áveitusvæðinu til greiðslu á skuldum við rikissjóð vegna áveitunnar og
mjólkurbús Flóamanna. Skal rikisstjórnin, að fengnu áliti þeirrar nefndar,
leggja lyrir næsta Alþingi tillögur um lausn þessara mála.
VIII. Að láta niður falla áskilið framlag á móti rikissjóðstillagi til Kjósarvegar
árin 1930 og 1931.
IX. Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll til þess að koma á stofn mjólkurbúum
til osta- og smjörgerðar og mjólknrniðursnðn. Slyrknrinn nemi allt að V4
kostnaðar og sé því aðeins greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfrækslu.
X. Að fela sljórn Búnaðarbankans að selja hin dönsku rikissknldabréf, sem
viðlagasjóður á og eru nú að tryggingu fyrir veðdeild Landsbankans, enda
greiðist skuld viðlagasjóðs við rikissjóð af andvirði hinna seldu biéfa. Verði
heimild þessi notnð, gefur fjármálaráðherra fyrir hönd rikissjóðs út tryggingarbiéf fyrir jafnhárri fjárbæð og fengizt hefir fyrir hin dönsku ríkisskuldabréf og leggur það að tryggingn handa viðkomandi veðdeildarflokkum, enda er viðlagasjóður i bakábyrgð gagnvart rikissjóði. Þegar viðskiptum þessara veðdeildarflokka er lokið, skal tryggingarbréfið afhent fjármálaráðherra til ónýtingar.
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XI. Að taka á leigu á hentugum stað i Reykjavfk kjallara til öruggrar geymslu
á innlendnm karlöflnm, sem ætlaðar eiu til sölu bér á lardi, og lána b^nn
aftur (slenzkum kartöfluframleiðendum og þeim, er verzla með islenzkar
kartöflur, gegn hæfilegum leigumftla, er stjórnin ftkveður.
23. gr.
Stjórn Landsbankans veitht heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Pórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1933, svo og uppbót á
þá fjftrbæð, eftir sömu regln og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna,
og að greiða Birni Kristjftnssyni oppbót á eftirlaun bans, eftir sömu reglu.
Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra,
eftirlaun eftir svipuðnm rrglum og Gimskipalélag íslands greiðir ekkjum skipstjóra
sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esjn.
24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá A'þingi 1932 og
hafa i för með sér tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjftrbæðirnar tekjuog gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
Allar þær fjftrveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðnm eða öðrnm gildandi ftkvörðunum, gilda
aðeins fyrir fjftrhagstimabilið.

Ed.

461. Breytingartillaga

við frv. til 1. um geldingu hesta og nauta.
Frá Jóni Jónssyni.
Við 4. gr. í stað »1933« komi: 1935.

Ed.

462. Frumvarp

til laga um sölu kirkjujarðarinnar Mið-Sámsstaða.
Frá allsherjarnefnd.
1. gr.

Rikisstjórninni er heimilt að selja Búnaðarfélagi íslands kirkjujörðina
Mið-Sámsstaði i Fljótshlíðarhreppi innan Rangárvallasýslu fvrir fjögur þúsund
krónur, frá fardögum 1932 að telja.
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2. gr.
Kaupverðið greiðist eins og venja er þá er kirkjujarðir eru seldar.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð.
Frumvarp þetta er flutt eftir beiðni dómsmálaráðuneytisins og fylgdi
þvi svo hljóðandi greinargerð:
„Búnaðarfélag íslands hefir um nokkur ár rekið tilraunastöð á Mið-Sámsstöðum og lagt þar mikið í kostnað. Þykir þvi sjálfsagt að verða við tilmælum
félagsins um að fá jörðina til eignar. Til skýringar er eftirfarandi hréfkafli frá
félaginu:
„Aðalverkefni tilraunastöðvariunar skyldi vera grasfrærækt af iunlendum stofni, og auk þess kornræktartilraunir, og þær hafa fram að þessu verið
aðalviðfangsefni stöðvarinnar, meðan vtrið er að undirbúa landið til grasfræræktar, og hafa borið góðan árangur.
Tún jarðarinnar var ekki — og gat ekki verið
fallið til þeirrar tilraunastarfsemi, sem framundan var. Varð því að taka nýtt land til ræktunar,
og eru það um 10 ha., sem nú er búið að brjóta og taka í þjónustu tilraunastarfseminnar.
Bæjarhús voru hrörleg og voru þau endurbætt til stórra muna 1927, en þó
ekki svo, að til frambúðar geti verið. Nokkuð hefir verið sléttað í túninu, nýræktarlandið þurrkað með framræslu, meiri liluti landsins umgirtur, auk inngirðinga, og hlöður byggðar yfir uppskeruna. Verður yfirlit uin þessar framkvæmdir þannig:
1.
2.
3.
4.
5.

A. Jarðabætur:
Opnir skurðir fullgerðir 1450 m. — 2175 m3, er gerir
Lokræsi 550 m...............................................................
Netgirðingar 4200 m........................................................
Nýrækt 10 ha..................................................................
Þúfnasléttun 1%ha..........................................................

272 dagsv.
31 —
1050 —
2500 —
233 —

Alls 4086 dagsv.
1.
2.
3.
4.

B. Húsabyggingar:
Stofuhús 12x6^ al., og
Eldhús 7x2!/2 al............................................................... kr. 2500.00
Kornhlaða 12x7,5, veggtíæð 3,5 m. krossreist, og
Kornhlaða 12x20, vegghæð 4,2 krossreist .................... — 18500.00
Samtals kr. 21000.00
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Jarðabæturnar eru liér lagðar í dagsverk eftir gildandi reglum, og húsin
talin á því verði, sem þau eru metin af virðingarmönnum Búnaðarhankans. En
kostnaðarverð þeirra er um kr. 28000,00.
Og sé jarðabótadagsverk 6 krónur, eins og Búnaðarhankinn gerir þegar
hann veitir lán úr Ræktunarsjóði til jarðabóta, þá hafa þær kostað 24516,00.
Eru það því alls kr. 52516,00, sem félagið hefir kostað til jarðabóta og
hygginga á jörðinni, síðan það fékk hana til ábúðar.
Vegna þessara framkvæmda tók félagið 15000 kr. ræktunarsjóðslán 10.
des. 1930, gegn afgjaldskvöð, að þar til fengnu leyfi dóms- og kirkjuniálaráðuneytisins. En styrk samkv. jarðræktarlögunum fyrir unnar jarðabætur hefii; félagið engan fengið, en hann nemur 1 kr. á dagsverkið.
Sjálf er jörðin, eftir núgildandi fasteignamati, virt á kr. 2800,00 og hús
á jörðinni kr. 1100,00. En jarðarhús þau, er félagið tók við, voru virt aðeins
kr. 200.00. Hitt eru leiguliðahús, sem félagið liefir keypt. Er þvi eign kirkjunnar
i jörðinni eftir þessu aðeins krónur 3000,00, enda er landstærðin alls, tún, engi
og beitiland, aðeins 100 ha., eða sem næst þvi. Auk þess fvlgja jörðinni 2 kýr
og iy2 ásauðarkúgildi, sem eftir reghun um framtal til skatts gerir 2 x 200,00
plús 9 x 20,00, eða alls kr. 580,00.
Af framansögðu er ljóst, að það verðmæti, sem nú er bundið í og við
jörðina, er að langmestu leyti til orðið fyrir starfsemi Búnaðarfélagsins, og þess
eign. Þó eru þær framkvæmdir, sem að framan eru taldar, aðeins byrjun á þeim
framkvæmdum, sem félagið vill og þarf að gera þarna í framtíðinni, og hugmyndin er að taka til ræktunar svo fljótt sem ástæður leyfa allt land jarðarinnar fyrir neðan tún, en það er um 33 ha., og það er injög aðkallandi að byggja
þegar á næstu árum við þjóðveginn íbúðarhús, sem samsvarar og fullnægir
tilraunastarfseminni i bráð og lengd. Smækkar þá hlutur kirkjujarðasjóðs i
jarðeigninni hlutfallslega meira og meira, eftir þvi sem fvrirhuguðum framkvæmdum félagsins miðar áfram, og verður hverfandi lítill.
Af þessum ástæðum og m. a. til þess að félagið geti veðsett jörðina fyrir
hyggingarláni, sem það þarf að fá, telur það sér nauðsynlegt að fá jörðina til
fullrar eignar. Þess vegna var á síðasta Búnaðarþingi samþykkt með samhljóða
atkvæðum svo hljóðandi ályktun:
„Að fela stjórn félagsins að fara þess á leit við þing og stjórn, að Búnaðarfélag íslands fái kirkjujörðina Mið-Sámsstaði í Fljótshlið til fullrar eignar
og óskertra afnota fyrir tilraunastöð þá, er félagið rekur þar nú“.“
Ed.

463. Frumvarp

til laga um hreyting á fátækralögum, nr. 13, 31. mai 1927.
Frá allsherjarnefnd.
1- gr.
Aftan við 65. gr. fátækralaganna komi ný málsgrein, svo liljóðandi:
Nú verður ríkissjóður að greiða sveitarstvrk erlendis með þurfamanni,
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sem á framfærslusveit hér á landi, eða kostnað við fiutning iians og fjölskyidu
hans frá útlöndum, og á hann þá rétt til endurgjalds hjá framfærslusveit þurfalingsins á þeirri upphæð, er hann liefir þannig lagt fram. A þetta jafnt við um þá í
þurfalinga, sem fengið hafa slíkan styrk hjá fátækrastjórn á þeim stað erlendis, >
þar sem þeir voru staddir er styrkurinn var veittur, sem um þá menn, sem
fengið hafa styrk lijá sendiherra Islands i Kaupmannaliöfn eða hjá öðrum umboðsmönnum ríkisins erlendis, samkvæmt lieimild þeirri, sem veitt er í fjárlöguxn til styrktar nauðstöddmn íslendingum erlendis, en sá styrkur telst sveitarstyrkur, ef hann er eigi endurgreiddur af stvrkþega innan mánaðar frá veitingu hans.
Sama gildir, ef slikur framfærslustyrkur eða fiutningskostnaður er
greiddur á annan hátt úr ríkissjóði.
2. gr.
66. gr. orðist þannig:
Oddvitum sveitarstjórna og bæjarstjórna ber l'yrir lok febrúarmánaðar ár
hvert að senda atvinnumálaráðuneytinu skýrslu um fátækraframfæri í hreppum eða kaupstöðum fyrir umliðið ár i þvi formi, sem ráðuneytið ákveður. Ennfremur ber þeim samtímis að senda ráðuneytinu nákvæma tölu íbúa lireppsins
eða kaupstaðarins i árslok eða á þeim tíma, sem manntal var síðast tekið á árinu af presti eða öðrum hlutaðeigandi embættismanni. Ber þeim að útvega
skýrslu hlutaðeigandi embættismanns og láta hana fvlgja.
Sýslumenn skulu fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert senda atvinnumálaráðuneytinu skýrslu um samanlagðar skattskyldar tekjur allra ibúa hvers einstaks hrepps sýslunnar samkvæmt skattskrá fvrir umliðið ár, svo og um skuldlausar eignir samkvæmt sömu skattskrá, og loks um skattmat allra
fasteigna í hverjum hreppi, sem skatt bar að greiða af síðastliðið ár. A sama
hátt ber bæjarfógetum i kaupstöðum og tollstjóranum i Reykjavik að senda
ráðunevtinu tilsvarandi skýrslur úr umdæmum þeirra.
3. gr.
67. gr. orðist þannig:
Samkvæmt skýrslum þeim, sem getur um i greininni næst hér á undan,
skal ráðuneytið finna, hversu mikil fátækraútgjöld liafa síðastliðið ár komið að
meðaltali á hvern mann á landinu, á hvert hundrað króna skattskyldra tekna, á
hvert hundrað króna skuldlausra eigna og á hvert fasteignamátsbundrað.
Nú fara samanlögð fátækraútgjöld sveitarfélags meira en 20'< fram úr
meðaltali fátækraútgjalda á öllu landinu, miðað að % liluta við manufjölda, að
% hluta við skattskyldar tekjur, að % hluta við skuldlausar eignir og að ] g við
fasteignamat, og greiðast þá % lilutar af því, sem þar er fram yfir, úr rikissjóði.
Þó greiðist aldrei minni upphæð en 100 krónur.
4. gr.
Nú skuldar sveitarfélag öðru sveitarfélagi verulega fúlgu vegua sveitarstvrks, sem þurfalingi þess hefir verið veittur af liinu síðartalda fvrr en á ár-
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inu 1932, og skal þá ráðuneytið rannsaka hag hins íyrrtalda og meta gjaldþol
þess. Telji ráðuneytið hlutaðeigandi sveitarfélag eigi fært um að endurgreiða
alla skuldina, skal ráðuneytið leita samninga uin greiðslu hennar við það sveitarfélag, sem skuldina á, og má þá, ef samningar takast, greiða úr rikissjóði nokkurn liluta hennar, þó aldrei frekara en það, sem vanta kanu á, að sveitarfélag
það, sem skuldina á að lúka, geti greitt lielming liennar. Samningurinn skal
bundinn við það, að sá hluti skuldarinnar, sem um er samið að greiða, sé goldinn þegar i stað, enda falli þá hinn hluti skuldarinnar niður.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Kostnað þann, sem áfallinn er samkvæmt 6G.
og 67. gr. fátækralaganna, ber að greiða úr rikissjóði til þess tíma, er lögin öðlast gildi, á sama hátt og hingað til. Þó miðast fvrsta framlag rikissjóðs samkvæmt 3. gr. þessara laga við fátækraútgjöld sveitarfélaganna allt árið 1932.

G r e i n a r g e r ð.
Frmnvarp þetta er samið að tillilutun atvinnumálaráðuneytisins og er
flutt óbrevtt eins og það kom frá því, en nefndarmenn áskilja sér rétt til að
flytja við það breytingartillögur. Frv. fylgdi svo liljóðandi greinargerð:
„Á siðasta Alþingi var samþykkt svo liljóðandi þingsályktun:
„Neðri deild Alþiugis ályktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir
næsta þing frumvarp um þær hrevtingar á fátækralögunum, að greitt sé úr
þeim fjárhagsvandræðum, er af því leiðir fyrir einstök lireppsfélög, hversu þunginn af fátækraframfærslunni kemur misjafnlega niður“.
Tilgangurinn með þingsályktun þessari virðist ekki vera sá, að gerðar séu
gagngerðar breytingar á fátækralöggjöfinni með tilliti til sveitfesti eða sveitfestitima, lieldur aðeins að greitt sé úr fjárhagsvandræðum þeirra hreppa, sem
harðast verða úti vegna þess live sveitarþyngslin eru misjafnlega inikil. Fyrir
tveim síðustu þingum hefir legið frumvarp, sem fer fram á, að allt landið verði
gert að einu framfærsluhéraði, þannig að hver maður fái stvrk i sinni dvalarsveit, en sainanlögðum fátækraútgjöldum allra sveitarfélaga verði eftir á jafnað niður á öll sveitarfélög, svo sveitarþyngslin komi jafnt niður á þau öll. En
þetta frumvarp hefir í livorugt slpptið komizt lengra en til 1. umræðu og sofnað í nefnd í bæði skiptin. Svo gagngerðar breytingar á fátækralögunum virðast
þvi ekki hafa fylgi þingsins. Það mundi heldur varla verða æskilegt að koma á
svo fullkomnum jöfnuði á sveitarþyngslum allra sveitarfélaga í landinu sem
fruinvarpið fer fram á, þvi að við það mundi liverfa sú hvöt, sem sveitarfélögin liafa til þess að halda fátækraútgjöldunum í skefjum, hvert innan sinna
vébanda, en útgjökl þessi eru orðin svo mikil í lieild sinni, að nauðsyn er til
þess, að öll sveitarfélög gæti fyllstu varkárni og hagsýni i þeim efnum. Hinsvegar mætti jafna sveitarþyngslin að mjög miklu leyti með því að ákveða, að
hvert sveitarfélag skyldi sjálft bera aðeins nokkurn liluta af fátækraútgjöldum
sínum, t. d. %, en hinum % vrði jafnað niður á öll sveitarfélög á landinu, þannig
Alþt. 1932. A. (.45. liiggjafarþing >.
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að þau sveitarfélög, sem væru fyrir xieðan meðaltal, greiddu 1 viðbót, sem rynni
til þeirra, sem væru fyrir ofan meðaltalið. Sá lilutinn, sem sveitarfélögin aldrei
fengju endurgoldinn, ætti að vera nægileg livöt fyrir þau til þess að gæta fullrar
liagsýni i styrkveitinguin. En þar sem þessi niðurjöfnun ásamt innlieimtu gjalda
frá fjölda sveitarfélaga mundi kosta mjög mikið starf, þykir þó viðurhlutamikið
að bæta þvi ofan á öll þau skuldaskipti. sem mi eiga sér stað xnilli sveitarfélaganna út af veittum sveitarstyrk, því að það yrði til þess að gera fátxekralöggjöfina ennþá marghrotnari lieldur en hún er. Öðru máli væri að gegna, ef jafnframt
yrði liorfið að þvi ráði, að hver maður skyldi eiga framfærslu í dvaiarsveit sinni,
þvi að þar með hyrfu úr sögunni allir hinir exliðu og kostnaðarsömu millireikningar milli sveitarfélaganna, auk þess sem það kæmi í veg fyrir alla sveitarflutninga og mundi að líkindum leiða til meiri hagsýni um styrkveitingar, þar
sem sveitarfélagið sjálft yrði að hera allverulegan hluta af öllum sveitarstyrk,
sem það veitir, og hefir því ekki tilefni til að sýna óhæfilega rausn á kostnað
annara sveitarfélaga. En þar sem vafasamt þykir, að þingið vilji gera svo gagngerða breytingu á fátækralögunum að svo stöddu, þá hefir ekki þótt tiltækilegt
að stinga upp á sliku. Hinsvegar væri lítil eða engin hót ráðin xi ójöfnuði sveitarþyngslanna, þótt liorfið væri að því ráði, að hver maður skyldi eiga framfærslu
í dvalarsveit sinni, ef ekki væru jafnframt gerðar ákvarðanir um, að miklum
hluta af fátækragjöldunum vrði jafnað niður á öll sveitarfélög eftir sanngjörnum hlutföllum.
En það er til leið, sem fara má til þess að hæta úr fjárhagsvandræðum
þeirra lireppa, sem mest sveitarþyngsli hafa, leið, sem ætla má, að þingið muni
vilja fallast á nú, þar sem hún ekki útheimtir neina gagngerða breytingu á fátækralögunum, en stendur þó ekki að neinu leyti í vegi fyrir því, að gagngerðari hreytingar verði gerðar á fátækralögunum síðar. Með því að velja þá leið er
leitast við að fullnægja þingsályktuninni án þess að stinga upp á öðrum hreytingum, sem þó kynnu að teljasl æskilegar.
I 66. gr. fátækralaganna er svo ákveðið, að ef þurfalingur fer eftir læknisráði i sjúkrahús, annað en lioldsveikraspitala eða geðveikraliæli, þá greiðir
framfærslusveit hans - 5 liluta meðlagskostnaðarins, þar með talin lvf og læknishjálp, þó aldrei yfir 100 kr. á ári. Að öðru leyti greiðist kostnaðurinn úr ríkissjóði, en aldrei nema fyrir 4 sjúklinga á ári úr sama sveitar- eða hæjarfélagi.
Ennfremur er í 67. gr. sömu laga tilsvarandi ákvæði um allan sveitarstyrk, sem
veittur er erlendis mönnum, sem framfærslusveit eiga hér á landi, og auk þess
er þar ákveðið, að ríkissjóður heri allan kostnað við flutning þurfamanna og
skylduliðs þeirra frá útlöndum. Þessi ríkissjóðsstyrkm- veitist algerlega án tillits til þess, hvort sveitarfélagið, sem i lilut á, hefir mikil eða lítil sveitarþyngsli,
og verður því i ýmsum tilfellum til þess að auka ójöfnuð þann, sem á sér slað að
því leyti meðal sveitarfélaganna, þegar sveitarfélög, sem liafa lítil eða engin
sveitarþyngsli að öðru leyti, verða þessa rikissjóðsstyrks aðnjótandi. Þessi styrkur hefir á siðustu árum numið rúmlega 80 þúsund krónum, og það má líklega
gera ráð fyrir, að hann fari lieldur vaxandi. Með því að breyia þessum styrk
þannig, að liann sé ekki hundinn við sjúkraliúsvist eða þær ástæður, sem um er
fjallað í 67. gr., heldur að hann renni til þeirra sveitarfélaga, sem hafa mest
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sveitarþyngsli, og i hlutfalli við sveitarþyngsli þeirra, má bæta töluvert úr fjárhagsörðugleikum þeirra sveitarfélaga, sem mesta liafa þörfina á hjálp vegna
sveitarþyngsla, áu þess að ríkissjóði séu bundnir með þvi neinir nýir baggar, og
fvrir því er stungið upp á slíkri brevtingu í frumvarpi þvi, sem liér birtist.
Þau sveitarfélög, sem nú njóta sjúkrastvrks eða styrks samkvæmt 67. gr.
fátækralaganna úr ríkissjóði, verða samkvæmt því sjálf að bera þann kostnað,
nema sveitarþyngsli þeirra verði við það verulega meiri en gerist í öðrum sveitum, því að þá geta þau orðið aðnjótandi ríkissjóðsstyrksins, og þeim mun hærri
styrks, sem fátækraútgjöld þeirra fara meira fram úr því, sem almennt gerist.
Hlýtur öllum að liggja í augum uppi, hve sanngjörn sú breyting er.
Það getur orðið nokkurt álitamál, við hvað miða beri sveitarþyngslin,
þegar ákveða skal, hvar þau séu mest, og livaða sveitarfélögum því beri styrkur
úr ríkissjóði. Virðist sjálfsagt að nota til þess fleiri en einn mælikvarða, því að
með þvi móti geta þeir nokkuð bætt hver annan upp og minna borið á ófullkomleika hvers einstaks mælikvarða.
I meðfylgjandi skýrslu er yfirlit yfir fátækraútgjöld allra sveitarfélaga á
landinu árið 1930, ennfremur um mannfjölda þeirra í árslok sama ár, skattskyldar tekjur og skuldlausar eignir samkvæmt skattskrá 1930 og fasteignamat, sem
fasteignaskattur var greiddur af sama ár. Ennfremur er sýnt, hve fátækraútgjöldin eru mikil i hverjum hreppi og kaupstað, miðað við mannfjölda, 100 kr.
skattskyldar tekjur, 100 kr. skuldlausa eign og fasteignamatshundrað. Sýnir
skýrslan þvi með mismunandi mælikvörðum, hve misjafnlega sveitarþyngslin
koma niður á sveitarfélögin. Að visu er hér einungis um eitt ár að ræða, og
uppliæð fátækraútgjaldanna getur í einstökum hreppum breytzt nokkuð frá
ári til árs, einkum vegna endurgreiðslna til eða frá öðruni hreppum. En það
mun þó vera hrein undantekning, ef fátækraútgjöld einhvers hrepps eru mjög
há eitt ár, en mjög lág næsta ár. Sýnir skýrslan ljóslega, að mikill munur er á
sveitarþyngslunum í hinum einstöku hreppum og kaupstöðum, en niðurstaðan
verður nokkuð misjöfn, eftir þvi við hvað er miðað. Þó fylgjast allir mælikvarðarnir nokkurn veginn að, svo að það er fremur sjaldgæft, að fyrir sama sveitarfélag séu sum meðaltölin mjög liá, en önnur mjög lág.
Sömu mælikvarðarnir, sem notaðir eru í skýrshumi, hafa verið teknir
upp í frumvarpið, þannig að mannfjöldi, tekjur og eign eru látin ráða sínum
þriðjungnum livert, þó þannig, að eignin er að hálfu miðuð við skuldlaúsar eignir samkvæmt skattskrá, en að hálfu við fasteignamat. Aðrir mælikvarðar liefðu
líka ef til vill verið fullt eins notliæfir og þessir, svo sem tala verkfærra karlmanna í stað mannfjölda, þar sem hún sýnir öllu betur útsvarsmöguleika sveitarinnar, og ennfremur allar tekjur og eignir hreppsbúa i stað skattskyldra tekna
og eigna, þvi að sú skattskylda er miðuð við ríkisskatt, en sveitirnar geta einnig lagt útsvör á aðrar tekjur og eignir. Þessir mælikvarðar liafa þó ekki verið
notaðir í skýrslunni, vegna þess að þær tölur eru ekki fáanlegar nú, nema úr
sveitunum, og um seinni tölurnar (tekjur og eignir) er óvist, livort þær eru fáanlegar úr ölluin sýslum, en i kaupstöðunum liggja þessar tölur ekki fyrir og
það kostar töluverða fyrirhöfn að fá þær upp (rannsókn á franitöluin þeirra
manna, sem ekki ná skatti, eða áætlanir um tekjur þeirra og eignir). En ger-
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legt væri að fá þær upp, ef slíkt þætti æskilegra. Hinsvegar virðist tala gjaldenda sveitarútsvars ekki vera lieppilegur mælikvarði, því að sveitarsl jórn hefir
á valdi sinu að stækka eða minnka liann töluvert eftir vild, eftir því hvort teknir eru með niargir smágjaldendur eða jx'iin sleppt.
í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að ef fátækraútgjöld sveitarfélags fer
meira en 20% fram úr meðaltali fátækraútgjalda á öllu landinu, niiðað að %
liluta við mamifjölda, að % liluta við skattskyldar tekjur, að 1 ú hluta við skuldlausar eignir skattgreiðenda og % hluta við fasteignamat, þá greiðast
hlutar
af þvi, sem þar er fram yfir, úr rikissjóði. Fyrir árið 1930 numdi sú upphæð,
sem samkvæmt frumvarpinu liefði átt að greiða úr ríkissjóði, hafa numið svipaðri upphæð eins og greidd var sveitarfélögunum í sjúkrastyrk og saiukvæmt
67. gr. fátækralaganna, svo að fyrir rikissjóðinn hefði útkoman verið lik, en fyrir
• sveitarfélögin hefði munurinn verið sá, að einungis þau sveitarfélög, sem tiltölulega mest sveitarþyngsli höfðu, liefðu fengið rikissjóðsstyrk, og þau mestan
þar, sem sveitarþyngslin voru mest. Hefðu yfir 60 sveitarfélög, er mest sveitarþyngsli liöfðu, fengið ríkissjóðsstyrk samkvæmt reglum frumvarpsins allverulegan, allt upp i 8500 kr. (Neskaupstaður) og 6700 kr. (Gerðahreppur), en önnur minni og sum mjög litinn. Ef styrksupphæðin samkvæm, reghimun yrði minni
en 100 kr., virðist hún að skaðlausu mega falla niður.
Við það að miða styrkupphæðina við meðalsveitarþyngsli á hverjum tíma,
en ekki við fasta upphæð (miðað við mannfjölda o. s. frv.), vinnst það, að
styrkupphæðin fer ekki upp úr öllu valdi við það, að fátækraútgjöldin vaxa yfirleitt (svo sem vegna hreytinga á peningagildinu), né lieldur lækkar stórlega
við hrevtingu i liina áttina. En auðvitað getur stvrksupphæðin brevtzt nokkuð
frá ári til árs. Minnst verður liún þegar flestir hreppar eru nálægt meðaltalinu
eða þegar sveitarþyngslin eru jöfnust, en ineiri þegar margir hreppar fara langt
fram úr meðaltalinu eða þegar sveitarþyngslin eru mjög ójöfn. En þá er líka
styrkþörfin meiri lieldur en þegar sveitarþyngslin eru jafnari.
Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:
Um 1. gr.
Það virðist engin sérstök ástæða til. að rikissjóður greiði endanlega kostnað þann, sem um ræðir i 67. gr. fátækralaganna, fremur en annan kostnað við
þurfainannaframfærslu, enda kemur það ekki verr niður á sveitarfélögum hér,
þó þau þurfi að endurgreiða slíkan styrk en annan þurfainannastyrk, ef liann
nemur ekki svo miklu, að fátækraútgjöld hreppsins í heild verði við það hærri
en góðu liófi gegnÍT. Þvkir þvi rétt að fella hurt þessa skyldu rikissjóðs til að
greiða endanlega kostnað þann, sem hér ræðir um.
Það hefir kveðið talsvert að þvi á undanförnum árum, að sendiherra íslands í Kaupmannahöfn hafi veitt niönnum, sem voru félausir erlendis, styrk
nokkurn til dvalar þar og lieimfarar. Sömuleiðis liafa danskir konsúlar i ýmsum
löndum stundum veitt íslenzkum mönnum, sem verið liafa í nauðum staddir,
styrk til dvalar og heimferðar. Þessir styrkir liafa ekki verið veittir i þvi formi,
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sem gert er ráð fyrir í fátækralögunuin að hafa skuli á um veiting' sveitarstyrks,
og liefir þvi verið erfitt um innheimtu á slíkum styrksupphæðum hjá framfærslusveit styrkþega, ef hann hefir ekki endurborgað styrkinn sjálfur. Menn
þeir, sem slíka styrki fá, eru oft ýmsir slæpingar og ferðalangar, sem eigi er
ástæða til að sleppi við það, að styrkurinn sé skoðaður sem sveitarstvrkur, og
þvkir þvi rétt að setja ákvæði um það, að slíkan styrk skuli jafnan telja sveitarstvrk, ef styrkjiegi endurgreiðir hann ekki innan eins mánaðar frá veitingu hans.
Uin 2. gr.
Það veldur að sjálfsögðu hlutaðeigandi embættis- og sýslumönnum nokkurri fyrirhöfn að útvega skýrslur þær, sem um ræðir í greininni, en hjá því
verður ekki komizt til þess að séð verði, liver er fátækraframfærslukostnaður
í hinum ýmsu sveitum landsins.
Um 3. gr.
Um þessa grein er nægilega rætt í athugasemdunum hér að framan. VI.
kafli fátækralaganna, eins og liann er nú, er með frmnvarpi þessu felldur niður,
en í hans stað kæmi sá sérstaki styrkur úr ríkissjóði, sem hér ræðir um, til
handa þeim sveitarfélögum, sem verða harðast úti vegna mikils fátækrakostnaðar, miðað við mannfjölda og gjaldþol.
Um 4. gr.
Ýms sveitarfélög hafa eigi getað endurgreitt sveitarstyrk, sein veittur
hcfir verið þurfalingum þeirra af öðrum sveitarfélögum á undanförnmn árum,
og liafa safnazt saman sumsstaðar stórar fúlgur, sem suin sveitarfélög skuhla
öðrum, jafnvel svo stórar, að engar likur eru til, að greiddar verði. Þykir því
nauðsyn á þvi, að slík sveitarfélög fái styrk úr ríkissjóði til þess að komast á
réttan kjöl, og virðist ekki annað fært en að fela atvinnumálaráðuneytinu að
kveða á um það, að hversu miklu leyti rikissjóður skuli ldaupa undir hagga með
þeim.
Um 5. gr.
Rétt þykir, að lögin séu látin ganga þegar í gildi, þannig að burt falli frá
staðfestingu þeirra skylda ríkissjóðs til að greiða endanlega sjúkrakostnað þurfalinga og annan kostnað samkvæmt 66. og 67. gr. fátækralaganna. Það er vafalaust, að sá kostnaður, sem samkvæmt núgildandi ákvíeðum þannig verður
greiddur fyrir fyrri hluta ársins 1932, nemur mikilli uppliæð, og að þess vegna
kostnaður sá, sem leiðir af ákvæðuin þessara laga, að honum meðtöldum, verður mun hærri en siðar ætti að verða“.
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Fylgiskjal.
Skýrsla um framfærslukostnað sveitarfélaganna 1930.
Skattskyidar Skuldlausar
eignir
tekjur
kr.
kr.

Fast*
eignamat
hdr.

Fátskraútgjðld

Fátækraútgjöld
kr.

Mann*
fjöldi

Reykjavík ...........................
Hafnarfjörður.....................
Isafjörður ...........................
Siglufjörður .......................
Akureyri ..............................
Seyðisfjörður .....................
Nes f Norðfirði.................
Vestmannaeyjar .................

472035
63567
47524
23813
43439
18208
28650
45830

28052 27045650 52048200
3552 2074750 4328300
1710900
2411
1241250
1295900
2021
951100
3966 2735100 7359200
690000
914
389100
1874100
408250
1126
3380
997250 4372700

575496
60746
41934
48833
65524
20579
11507
72024

16,83
17,90
19,71
11,78
10,95
19,92
25,44
13,56

1,75
3,06
3,83
2,50
1,59
4,68
7,02
4,60

0,91
1,47
2,78
1,83
0,59
2,64
1,53
1,05

0,82
1,05
1,13
0,49
0,66
0,82
2,49
0,64

Samtals

743066

45422 35842450 73679300

896643

16,36

2,07

1,01

0,83

5,71 1,47
5,74 1,10
3,82 2,11
23,45 11,31
4,23 2,47
14,44 3,81
8,82 4,01
12,82 1,85

1,25
1,99
0,83
3,53
1,18
1,81
2,38
1,64

á
á fastá 100 kr.
100 kr.
á mann skattsk. skuldl. eigntekjur
eign arhdr.

!• Kaupstaoir

II. Hreppar
Gullbringusýsla
Qrindavíkur .......................
Hafna....................................
Miðnes..................................
Gerða ..................................
Keflavíkur...........................
Vatnsleysustrandar.............
Garða ..................................
Bessastaða .........................

5137
1898
5596
13553
16560
5046
7512
4491

510
150
499
402
978
294
213
153

90000
33050
146600
57800
391900
34950
85200
35050

349900
172000
264800
119800
670200
132600
187100
243300

4120
953
6771
3838
14021
2792
3157
2741

10,07
12,65
11,21
33,71
16,93
17,16
35,27
29,35

Samtals

59793

3199

874550

2139700

38393

18,69

6,84

2,79

1,56

Seltjarnarnes .....................
Mosfells................................
Kjalarnes.............................
Kjósar ..................................

15233
4128
1441
2744

985
343
227
316

572550
192500
62750
66700

1850500
197900
337700
478100

20798
10922
5121
4355

15,46
12,03
6,35
8,68

2,66
2,14
2,30
4,11

0,82
2,09
0,43
0,57

0,73
0,38
0,28
0,63

Samtals

23546

1871

894500

2864200

41196

12,58

2,63

0,82

0,57

Strandar ..............................
Skilmanna...........................
Innri-Akranes.....................
Ytri-Akranes.......................
Leirár- og Mela.................
Andakíls .............................
Skorradals .........................
Lundarreykjadals...............
Reykholtsdals.....................
Hálsa....................................

2680
»
2733
19208
1762
1679
2376
1007
540
200

178
98
168
1262
161
182
130
126
192
103

19600
13100
18050
588750
12350
67700
22750
11650
53600
17800

118400
50600
71300
1055700
107100
365200
114700
110700
374800
186200

1600
923
1061
18137
1552
3473
1060
1154
1731
912

15,06
16,27
15,22
10,94
9,22
18,28
7,99
2,81
1,94

13,67
»
15,14
3,26
14,27
2,48
10,44
8,64
1.01
1,12

2,26
»
3,83
1,82
1,65
0,46
2,07
0,91
0,14
0,11

1,67
»
2,58
1,06
1,14
0,48
2,24
0,87
0,31
0,22

Samtals

32185

2600

825350

2554700

31603

12,38

3,90

1,26

1,02

Kjósarsýsla

Borgarfjarðarsýsla
»
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Skýrsla um framfærslukostnað sveitarfélaganna 1930 (frh.).
1
Fátækraútgjðld
kr.

Hreppar

Mann* >
fjðldi

i

i
1

Mýrasýsla
Hvítársíðu............................
Þverárhlíðar.......................
Norðurárdals .....................
Stafholtstungna...................
Borgar..................................
Borgarnes...........................
Álftanes...............................
Hraun ..................................

2518
930
1139
1611
1356
36
1816
2448

131
125
142
260
264
432
199
256

Samtals

11854

1809

Kolbeinsstaða.....................
Eyja ......................................
Miklaholts...........................
Staðarsveit .........................
Breiðavíkur .......................
Nes utan Ennis .................
Ólafsvíkur...........................
Fróðár ..................................
Eyrarsveit ...........................
Stykkishólms .....................
Helgafellssveit ...................
Skógastrandar ...................

1364
755
3150
1215
804
4768
4726
500
3700
8680
4707
700

Samtals

Fasteignamat
hdr.

Skattskyldar, Skuldlausar
tekjur
.
eignir
kr.
kr.

15900 ;
17700 |
23600
47700 !
40700
131900
34150
49450

Fátækraútgjold
á
á 100 kr.
á fast100 kr.j
á mann skattsk. skuldí.' eigntekjur
eígn arhdr.

200100
172700
82400
331200
244500
277700
264700
221000

854
640
727
1905
2308
7573
1565
1823

19,22
7,44
8,02
6,20
5,14
0,08
9,13
9,56

15,84
5,25
4,83
3,38
3,33
0,03
5,32
4,95

1,26
0,54
1,38
0,49
0,55
0,01
0,69
1,11

2,95
1,45
1,57
0,85
0,59
0,00
1,16
1,34

361100

1794300

17395

6,55

3,28

0,66

0,68

226
105
172
232
247
616
439
149
410
600
204
182

25200
20450
38800
30500
12800
50250
36200
4150
22950
147200
13600
14150

100700
71400
120200
103400
55600
90000
78400
29100
78100
269400
39000
99100

1037
733
906
1365
856
3737
2343
612
1819
6299
1222
1515

6,04
7,19
18,31
5,23
3,26
7,74
10,77
3,36
9,02
14,47
23,07
3,85

5,41
3,69
8,12
3,98
6,28
9,49
13,06
12,05
16,12
5,90
34,61
4,95

1,35
1,06
3,14
1,18
1,45
5,30
6,03
1,72
4,74
3,22
1,21
0,71

1,32
1,03
3,48
0,89
0,94
1,28
2,02
0,82
2,03
1,38
3,85
0,46

35069

3582

416250

1134400

22444

9,79

6,42

3,09

1,56

Hörðudals...........................
Miðdala................................
Haukadals...........................
Laxárdals.............................
Hvamms .............................
Fellsstrandar.......................
Klofnings..............................
Skarðs..................................
Saurbæjar ...........................

227
2600
235
4016

25350
19350
14250
53650
40050
18550
11950
10500
20100

183200
103800
95700
160800
224500
52400
44900
86400
62600

977
1555
723
2172
1065
1204
959
1355
1658

1,63
10,92
1,39
14,82
3,54
1,49
7,73
10,09

0,90
13,44
1,65
7,49
»
3,04
1,36
10,68
12,90

0,12
2,50
0,25
2,50
))
1,07
0,36
1,30
4,14

0,23
1,67
0,33
1,85

563
163
1121
2593

139
238
169
271
158
159
109
145
257

0,47
0,17
0,83
1,56

Samtal;

11518

1645

213750

1014300

11668

7,00

5,39

1,03

0,99

16550
42450
5400
13350
42550

88300
125400
17800
51500
205100

546
1522
604
673
2961

4,52
3,83
13,97
2,88
12,90

2,54 0,48
2,37 0,80
39 08 11,85
2,78 0,72
9,49 1,97

0,77
0,66
3,49
0,55
1,36

Snæfellsnessýsla

Dalasýsla

))

))

»

A.-Barðastrandarsýsla
Geiradals..............................
Reykhóla..............................
Gufudals .............................
Múla......................................
Flateyjar .............................

420 >
1006
2110
371
4037 j

93
263
151 |
129
313

1
Samtals

1

7944

949

120300

488100

6306

8,37

6,60

1,63

1,26

1929
3611 1
4754 i

346
334
606

17250
45700
220600

113200
95600
273500

1171
2290
5706

5,58
10,81
7,84

11,18
7,90
2,16

1,70
3,78
1,74

1,65
1,58
0,83

V.-Barðastrandarsýsla
Barðastrandar ...................
Rauðasands.........................
Patreks ...............................
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Skýrsla um framfærslukostnað sveitarfélaganna 1930 (frh.).
!
Fátækraútgjðld ■
kr.

Hreppar

V.-Ðaröastrandarsýsla (frh.)

Tálknafjarðar .....................
Dala ......................................
Suöurfjarða .......................
Samtals

Mannfjðldi

Skattskyldar Skuldlausar )
tekjur
eignir
kr.
kr.

1
i

I
1990
352
5117
17753 !

Fasteignamat
hdr.

Fátækraútgjöld
á 100 kr. . . á
á fast100 kr.
á mann skattsk. skuldl. eigntekjur
eign arhdr.

t

293
207
457

43800
22300
107000

25500
91100
187900

1044
989
3120

6,79
1,70
11,20

4,54
1,58
4,78

7,80 , 1.91
0,39 0,36
2,72 ' 1,64

2243

456650

786800

14320

7,91

3,89

2,26 , 1,24

Vestur-ísafjarðarsýsla
Auðkúlu................................
Þingeyrar ...........................
Mýra ....................................
Mosvalla ..............................
Flateyrar ..............................
Suðureyrar.........................

1489
2943 i
480
1047
2089
2344 j

204
725
335
262
397
444

16800
136200
53800
27800
150300
131900

59500
198800
97900
26400
85300
86500

1103
5021
1693
1703
6657
2960

7,30
4,06
1,43
4,00
5,26
5,28

8,86
2,16
0,89
3,77
1,39
1,78

2,50 | 1,35
1,48 | 0,59
0,49 0,28
3,97 ; 0,61
2,45 0,31
2,71 0,79

Samtals

10392 i

2367

516800

554400

19137

4,39

2,01

1,87

6,46
10,22
11,97
5,84
4,69
1,91
12,80
8,80
1,44

2,06
3,68
5,61
2,26
2,62
0,90
17,26
17,73
1,24

2,25 0,79
4,03 1,06
5,82 1,50
0,45 0,81
0,60 0,50
0,17 0,15
2,16 J 1,48
3,86 1,74
0,32 0,14

3,32

1,61 ! 0,83

0,54

Norður- fsafjarðarsýsla
Hóls......................................
Eyrar....................................
Súðavíkur............................
0gur......................................
Reykjarfjarðar.....................
Nauteyrar..............................
Snæfjalla..............................
Grunnavíkur.......................
Sléttu........ ...........................

5246
5654
5590
1426
731
352
1881
2234
700

814
553
467
244
156
184
147
254
486

254200
153450
99650
63200
27950
38900
10900
12600
56550

233400
140300
96000
318800
121400
202100
87200
57900
222000

6657
5316
3727
1756
1450
2330
1270
1285
4936

Samtals

23814

3305

717400

1479100

28727

Arnes....................................
Kaldrananes.........................
Hrófbergs..............................
Kirkjubóls............................
Fells......................................
Ospakseyrar..........................
Bæjar....................................

747
3148
823
1137
390
434
3673

443
383
353
169
100
99
311

34700
28150
75250
15550
13400
10800
78350

126400
106200
335700
81300
68100
92600
159500

1981
1240
956
858
856
423
1512

1,69
8,22
2,33
6,73
3,90
4,38
11,81

2,15
11,18
1,09
7,31
2,91
4,02
4,69

Samtals

10352

1858

256200

969800

7826

5,57

34050
60700
210300
29900
230400
69700
134300
483600
54800
393900
67550 , 250300
!
390300
1629200

981
1493
1617
2962
1932
1477
10462

7,21

Strandasýsla
0,38
2,54
0,86
1,33
0,46
1,03
2,43

4,04

0,59 í
2,96
0,25'
1,40 |
0,57
0,47
2,30 |
1
1,07

4,69
5,86
3,72
7,23
5,73
5,10

2,20
4,33
1,37
2,66
3,00
1,97

1,24
0,62
0,41
0,74
0,42
0,53

0,76
0,87
0,59
1,21
0,85
0,90

5,68

2,45

0,59

0,91

1,32

Vestur-Húnavatnssýsla
Staðar ..................................
Fremri-Torfustaða.............
Vtri-Torfustaða...................
Kirkjuhvamms ...................
Þverir..................................
Þorkelshóls.........................

750
1294
952
3577
1645
1330

Samtals

9548

160
221
256
495
287
261 |
1680
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Skýrsla um íramfærslukostnað sveitarfélaganna 1930 tfrh.j,

Fasteignamat
hdr.

Fátækraútgjöld

Fátækraútgjöld
kr.

Mannfjöldi

Ás .........................................
Sveinsstaða.........................
Torfalækjar.........................
Blönduós..............................
Svínavatns...........................
Bólstaðarhlíðar .................
Engihlfðar...........................
Vindhælis ...........................

627
5012
1993
3669
500
1152
160
504S

236
161
179
276
228
252
289
685

65150
49100
41800
46200
64400
64750
65950
147100

368500
219200
270300
108000
354200
355200
409700
396200

1949
1587
1362
2100
' 1707
2003
2326
3493

2,66
31,13
11,13
13,29
2,19
4,57
0,55
7,37

0,96
10,21
4,77
7,94
0,78
1,78
0,24
3,43

0,17
2,29
0,74
3,40
0,14
0 32
0,04
1,27

0,32
3,16
1,46
1,75
0,29
0,58
0,07
1,45

Samtals

18161

2306

544450

2481300

16527

7,88

3,34

0,73

1,10

842
559
8443
260
995
1998
1964
350

38350
25050
189450
18750
47300
57000
41550
19150
24900
27650
50400
7300
16900
23400

233100
102300
643800
184500
266200
456800
328400
233300
256200
155900
188800
66100
103100
103100

1533
952
5840
1280
1929
3426
3489
961
1310
1284
2613
777
1338
1911

4,84
3,86
10,80
1,29
3,81
5,31
4,67
2,76

2,20
2,23
4,46
1,39
2,10
3,51
4,73
1,83

0,36
0,55
1,31
0,14
0,27
0,44
0,60
0,15

0,55
0,59
1,45
0,20
0,52
0,58
0,56
0,36

8,10
7,34
3,07
8,84
7,92

5,07
8,25
5,38
12,35
8,02
4,31

Hreppar

Skattskyldar' Skuldlausar
tekjur
eignir
kr.
kr.

á á fastá 100 kr.
100 kr.
á mann skattsk. skuldl. eigntekjur eign arhdr.

Austur-Húnavatnss.

Skagafjarðarsýsla
Skefilsstaða.........................
Skarðs..................................
Sauðárkróks.......................
Staðar ..................................
Seilu ....................................
Lýtingsstaða .......................
Akra......................................
Rípur....................................
Viðvíkur .............................
Hóla......................................
Hofs......................................
Fells......................................
Haganes................................
Hofts ....................................

1402
4160
393
2087
1877

174
145
782
202
261
376
421
127
185
173
567
128
236
237

Samtals

25330

4014

587150

3321600

28643

6,31

634
4907
3707
4397
3744
2997
1597
13565
2457
3655
6587

125
716
1057
643
425
201
138
798
280
466
408

17950
142550
130050
90050
56150
23400
10950
163450
68450
62400
83300

15700
363200
633600
217200
313700
268200
66000
801600
537400
357400
582800

214
4383
5651
3921
4628
1763
891
10097
3025
2942
5376

5,07
6,85
3,51
6,84
8,81
14,91
11,57
17,00
8,77
7,84
16,14

48247

5257

848700

4156800

42891

9,18

5,68

1,16

1,12

1 1463
2134
478
919
1526
1832
1683

241
528
139
301
300
184
380

54100
81600
22600
35750
23200
23650
43200

236200
242300
26000
110000
127600
196700
358000

6,07 |
4,04 !
3,44 i
3,05
5,09 !
9,96
4,43

2.70
2,62
1,84
2,57
6,58
7,75
3,90 |

0,62
0,88
1,84
0,84
1,20
0,93
0,47

0,60
0,55
0,56
0,48
0,89
1,42
0,83

>

0,90 1,09
2,20 1,59
0,59 0,51
2,02 1,56
1,82. 0,98
0,76

0,88

3,53 4,04
3,44 1,35
2,85 0,59
4,88 -2,02
6,67 1,1®
12,81 1,12
14,58 2,42
8,30 1,69
3,59 0,46
5,86 1,02
7,91 1,13

2,96
1,12
0,66
1,12
0,81
1,70
1,79
1,34
0,81
1,24
1,23

Eyjafjarðarsýsla
Grímseyjar .........................
Ólafsfjarðar.........................
Svarfaðardals.....................
Arskógs...............................
Arnarnes .............................
Skriðu..................................
Oxnadals.............................
Glæsibæjar .........................
Hrafnagils...........................
Saurbæjar...........................
Ongulsstaða.........................
Samtals

SuSur-Þingeyjarsýsla
Svalbarðsstrandar.............
Grýtubakka.........................
Elateyjar ..............................
Háls......................................
Ljðsavatns ...........................
Bárðdæla..............................
Skútustaða .........................

1 Árið 1929. Reikningur ókominn fvrir 1930.
Al]>t. 11132. A. (.45. löggjafiirþing,).

i
í
!
|

2453
3884
847
1897
1709
1288
2037

119
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Skýrsla um framfærslukostnað sveitarfélaganna 1930 (frh.).
1
Fátækraútgjöld
kr.

Hreppar

Mann- 1
fjðldi

Skatískyldar Skuldlausar
.
tekjur
eignir
kr.
kr.

1
1

Suður-Þmgeyjarsýsla (frh.)

1

Fasteignamat
hdr.

1

5087
1490
8162
2182

367 !
361 1
871
233 j

57550
43100
325550
43700

195300
238400
399400
202900

2155
2121
7793
2527

Samtals

26956

3905 ■

754000

2332800

Keldunes..............................
Oxarfjar&ar.........................
Fjalla....................................
Presthóla..............................
SvalbarSs..............................
Sau&anes..............................

1005
786
393
1720
50
>4610

[
233 :
187
65
550
267
494

33400
41250
19250
78700
31550
117750

Samtals

8564

1796

á 100 kr. 1 á á fastilOO kr.
á mann skattsk. skuldl. eigntekjur eign arhdr.
1 2,36

Reytcdaela............... „............
Aðaldæla..............................
Húsavíkur................. ..
Tjörnes ..................................

Norður- Þingeyjarsýsla

Fátskraútgjðld

13,86
4,13
9,37 !
9,36

8,84
3,46
2,51
4,99

2,60
0,62
2,01
1,08

0,70
1,05
0,86

28711

6,90

3,58

1,16

0,94

128300
218200
72300
618200
156300
358900

1519
1163
604
6017
1418
5218

4,31
4,20
6,05
3,13
0,19
9,33

3,01
1,91
2,04
2,19
0,16
3,91

0,78
0,36
0,54
0,28
0,03
1,28

0,66
0,67
0,65
0,29
0,04
0,88

321900

1552300

15939

4,77

2,66

0,55

0,54

63650
111100
72950
29000
48050
47800
70450
39300
59600
2550
42850

233800
337300
201600
17300
160300
287000
264500
19300
160600
90800
236900

2828
5571
1510
981
1510
1701
1474
1443
2590
708
1817

9,65
15,30
3,49
6,47
6,84
10,65
15,13
10,72
5,26
4,77

4,35 1,18
10,39 3.42
0,97 0,35
3,06 5,12
3,14 0,94
&
3,97 1,05
8,43 17,17
5,84 2,17
15,69 0,44
1,90 0,34

0,98
2,07
0,47
0,90
1,00
#
1,88
2,30
1,34
0,57
0,45

22133

9,90

1,40

1,27

980
3,67
3,12 1,07
3,86
2436
1,68 0,39
1041
13,93
5,58 2,22
1948
9,25 i 4,88! 0,95
1618
10,79 : 10,44 3,22
7,12 1 6,69 1,45
1505
9455
12,58
5,07 4,01
9,23' 2,57
5483>/2 15,88
20,90 ! 49,24 10,92
3006
5361
12,03
5,86 2,98
1367
15,03 18,20 1,49
2285>/2
9.87 ; 12,54 2,14
819
13,99 i 18,29 2,29
4328
7,70
4,30 1,08
i

0,58
0,35
2,30
0,87
1,49
1,04
1,01
1,39
2,58
1,42
1,96
1,43
2,61
0,77

!
Norður-Múlasýsla
287 i
754
202 ;
137
221
195
260
219
325
76
171

Skeggjasta&a.......................
Vopnafjarðar ............... ..
]ökuldals..............................
Hlí&ar....................................
Tungu ....................................
Fella......................................
Fl jótsdals....................... ..
Hjaltasta&a..................... ..
Borgarfjaröar.....................
Lo&mundarfjar&ar.............
Seyöisfjarðar.......................

2770
11538
704
886
1511

Samtals

28189

2847

587300

2009400

Skriðdals..............................
Valla......................................
Eiöa......................................
Mjóafjar&ar.........................
Nor&fjarðar..........................
Helgusta&a............................
Eskifjar&ar............... ..
Rey&arfjar&ar.....................
Fáskrú&sfjar&ar...................
Bú&a......................................
Stö&var..................................
Breiðdals..............................
Berunes................................
Oeithellna..............................

573
845
2396
1693
2418
1559
9532
7605
7755
7600
2676
3278
2140
3326

156
219
172
183
224
219
758
479
371
632
178
332
153
432

18350
50400
42950
34700
23150
23300
187850
82400
15750
129600
14700
26150
11700
77350

53800
219300
108Ó00
177800
75100
107800
237600
295700
71000
254900
179800
153200
93600
309200

Samtals

53396

4508

738350

2336800

2768
3313
3483
400
816

4,80

Suður-Múlasýsla

i
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41633

11,84

7,23

2,29

1,28
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Skýrsla utn framfærslukostnað sveitarfélaganna 1930 (frh.).
1
Fátækraútgjðld
kr.

Hreppar

Mann- j Skattskyldar! Skuldlausar
tekjur
eignir
fiöldi
kr.
kr.

Fasteignamat
hdr.

i

Fátækraútgjðld
á
á 100 kr.
á fast100 kr.
á mann skattsk. skuldl. eigneign arhdr.
tekjur

Austur-Skaftafellssýsla
Bæjar....................................
Nesja....................................
Mýra ....................................
Borgarhafnar .....................
Hofs......................................

439
1026
201
J)
»

Samtals

1666

Hörgslands .........................
Kirkjubæjar.........................
Leiðvalla.............................
Álftavers .............................
Skaftártungu.......................
Hvamms .............................
Dyrhóla................................
Samtals

404
379 ,
192 1
182
193

22600
66000
13500
8600
25100

112300
238100
68400
55400
125100

919
5827
979
792
866

1,09
2,71
1,05
»

1150

135800

599300

9383

1,45

2646
1150
245
210
1286
4078
4300

283
222
236
108
110
554
265

65150
56350
28950
16850
15550
143450
48950

314600
219100,
91600
34100
91200
515800
119600

1642
1881
839
548
724
4829
1893

13915

1778

375250

1386000

Austur-Eyjafjalla ...............
Vestur-Eyjafjalla ...............
Austur-Landeyja ...............
Vestur-Landeyja.................
Fljótshlíðar.........................
Hvol......................................
Rangárvalla .......................
Landmanna.........................
Holta....................................
Ása........................................

2087
2813
1969
4034
334
982
2179
1495
2208
8281

315
464
364
330
417
215
314
263
300
601

32950
36500
67300
37950
57800
31900
52550
36150
44350
87050

Samtals

26382

3583

1,94
1,55
1,49
»

0,39
0,43
0,29

»

»

»

1,23

0,28

0,18

9,35
5,18
1,04
1,94
11,69
7,36
16,23

4,06
2,04
0,85
1,25
8,27
2,84
8,78

0,84
0,52
0,27
0,62
1,41
0,79
3,50

1,61
0,61
0,29
0,38
1,78
0,84
2,27

12356

7,83

3,71

1,00

1.12

151700
179900
253200
255600
288600
200800
256100
383200
222700
334200

2215
3213
2568
2201
3409
1856
2903
1748
1882
4037

6,63
6,06
5,41
12,22
0,80
4.57
6,94
5,68
7,36
13,78

6,33
7,71
2,93
10,63
0,58
3,08
4,15
4,14
4,98
9,51

1,38
1,56
0,78
1,58
0,12
0,49
0,85
0,39
0,99
2,48

0,94
0,88
0,77
1,83
0,10
0,53
0,75
0,85
1.17
2,05

484500

2526000

26032

7,36

5,45

1,04

1,01

38800
135200
133050
80650
71150
18100
33400
45250
69800
104350
27600
62600
27600
11200
52600
14150
925500

112800
317700
175400
288200
314100
134600
42400
248400
295700
334400
177000
295800
132600
73400
294800
54100

2186
5971
9280
3175
2347
2329
1902
2087
2992
3278
1131
3302
1007
866
4652
580

3291400

47085

»

»

0,48
0,18
0,21
»

Vestur-Skaftafellssýsla

Rangárvallasýsla

Árnessýsla
354
687
647
213
259
286
286
234
402
412
152
332
111
82 i
396 1
100 i

Gaulverjabæjar...................
Stokkseyrar.........................
Eyrarbakka.........................
Sandvikur...........................
Hraungerðis.......................
Villingaholts .......................
Skeiða..................................
Gnúpverja...........................
Hrunamanna.......................
Biskupstungna ...................
Laugardals .........................
Grfmsnes.............................
Þingvalla..............................
Grafnings ...........................
ölfus ....................................
Selvogs ................................

2094
5024
7548
1533
1163
1430
1092
879
»9225
2 3049
530
2978
300

Samtals

41775

4953

546349

63205

Hreppar samtals ...............
Allt landið .........................

»

4081
849

1

5,91
5,40
3,72
7,31
11,67
5,67
7,20
1,90
4,49
1,63
5,00
7,90
3,82
3,27
3,76
1,94
22,95 13,22
7,40
2,92
3,49
1,92
8,97
4,76
2,70 I 1.09
» !
»
10,31
7,76
6,00
8,49

1,86 0,96
1,58 0,84
4,30 0,81
0,53 0,48
0,37 0,50
1,06 0,61
2,58 0,57
0,35 0,42
3,12 3,08
0,91 0,93
0,30 0,47
1,01 0,90
0,23 0,30
»
»
1,38 0,88
1,57 1,46

8,43

4,51

1,27

43402700 540810

8,64

4,43

1,26

1.01

1289415 108627 48188500 117082000 1437453

11,87

2,68

1,10

0,90

12346050

1 Árið 1928. Reikningar ókomnir fyrir 1929 og 1930.

2 Áriö 1929. Reikningur ókominn fyrir 1930.

0,89
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464. Frumvarp

til laga um breyting á 11. gr. hafnarlaga fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60 frá 10.
nóv. 1913.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. gr.
Á eftir orðunum: „Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. 10. gr. má taka
lögtaki“ í 11. gr. laga frá 10. nóv. 1913, komi: og ganga festa-, lesta- og uppsátursgjöld af vélbátum og öðrum skipum i 1 ár eftir gjalddaga fyrir öllum veðkröfum í skipum og bátum samhliða vita- og lestagjaldi til ríkissjóðs.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.

Sþ.

465. Frumvarp

til laga um geldingu hesta og nauta.
(Eftir eina umr. í Ed.).
1. gr.
Hesta og naut, sem gelda þarf, skal svæfa áður en gelding fer fram.
2. gr.
.
Sýslunefndir hlutast til um, að hæfilega margir geldingamenn séu i
hverri sýslu. Skulu þeir hafa lært að fara með svæfingarefni (Cloroform) og
einnig aflað sér þeirrar þekkingar og leikni, sem þarf til að inna verkið vel
af hendi, og hafa fengið um það vottorð frá dýralækni eða héraðslækni. Dómsmálaráðuneytið setur reglur um sölu og afhending svæfingarefnis til geldingamanna. Án sérstaks endurgjalds skal dýralæknum skylt að kenna mönnum innan þeirra umdæmis geldingaraðferðir og meðferð á svæfingarmeðulum.
3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum til rikissjóðs, 50—500 kr., nema
þyngri refsing liggi við samkvæmt öðnun gildandi lögum. Mál út af brotum
skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

4. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. jan. 1935.

Þingskjal 466—467
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466. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leyfa erlendum manni eða félagi
að reisa og starfrækja síldarbræðsluverksmiðju á Seyðisfirði.
Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Halldór Stefánsson, Jón Ólafsson.
1. gr.
Nú sækir erlendur maður eða félag um leyfi til þess að reisa og starfrækja
sildarbræðslustöð á Seyðisfirði og sannar, að hann eða það hafi til þess nægilegt fjármagn, og skal þá ríkisstjórninni vera heimilt, ef bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar mælir með beiðninni, að veita umsækjanda leyfi til þess að
reisa þar sildarbræðsluverksmiðju og starfrækja hana í allt að 30 árum og jafnframt leyfi til þess að eiga eða leigja nægilegt land handa fyrirtækinu, enda sé
það tryggt, að eingöngu islenzkt verkafólk, að undanteknum sérfræðingum, starfi
í þjónustu fyrirtækisins. Ennfremur skal stjórninni heimilt að veita verksmiðjueigandanum leyfi til þess að kaupa sild af erlendum veiðiskipum í næstu 10 ár
handa verksmiðjunni, að svo miklu leyti sem eigi er unnt að tryggja lienni nægilegt sildatmagn frá innlendum skipum.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
Greinargerð.

Alþingi hefir nú með öllu synjað um fjárframlag til þess að koma upp
innlendri sildarbræðsluverksmiðju á Seyðisfirði. Virðist þvi engin ástæða til að
meina erlendum mönnum, sem kynnu að vilja leggja fram fé til stofnunar sliks
fyrirtækis, að taka upp þennan atvinnurekstur þar eystra. Af þvi myndi leiða:
1) aukning atvinnu i bænum, en þar er nú stórkostlegur atvinnubrestur, 2) bætt
afkomuskilyrði fyrir sjávarútveginn á Austfjörðum, sem nú er aðþrengdur mjög
og getur nær engin not haft af hinum miklu og tíðu sildargöngum, og 3) auknar
tekjur fyrir rikissjóð.
Nd.

467. Breytingartillögur

við frv. til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga (þskj. 258).
Frá Héðni Valdimarssyni.
1. Við 1. gr. 1. Aftan við liðinn bætist: enda neyti rikisstjórnin heimildar
samkvæmt I. nr. 31 frá 14. júni 1929, 53. gr.
2. Við 1. gr. 2. 1 stað orðanna »renna i rikissjóð til ársloka 1933« kemur;
renna i blutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóð,

950

Pingskjal 467—468

3. Við 1. gr. 3. Liðurinn falli burt.
4. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1932.

Nd.

468. Lög

nm skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Islands.
(Afgreidd frá Nd. 19. april).
, ,
.
L gr'
Bú Síldareinkasölu fslands skal tekið til skiptameðferðar. Skiptin framkvæmir skilanefnd tveggja manna, sem atvinnu- og samgöngumálaráðherra
skipar. Skilanefnd kemur í stað stjórnar einkasölunnar, og hefir samskonar
vald og skyldur að þvi levti sem við á.
2. gr.
Meðan skiptin standa yfir má hvorki taka til greina neina kröfu um gjaldþrotaskipti á búi einkasölunnar, né leggja löghald eða löggeymslu á eignir hennað eða gera í þeim fjárnám, né aðra fullnustugerð.
3. gr.
Við skiptin skal farið eftir reglum þeim, er gilda við gjaldþrotaskipti
um skuldajöfnuð, um ógildingu gerninga, fjárnáms eða Iöggeymslu og um skuldaröð. Öðrum ákvæðum skiptalaganna og laganna um gjaldþrotaskipti, þeim er
eigi lúta að sjálfri skiptaaðferðinni, skal beitt eftir því sem unnt er.
4. gr.
Skilanefnd skal heimilt að taka lán, ef þörf gerist, til þess að standasl
nauðsynlegar greiðslur meðan á skiptunum stendur, svo sem flutningsgjöld og
annan kostnað við ráðstöfun óseldrar síldar, enda verði þeir, sem slík lán veita,
forgangskröfuhafar i búinu samkvæmt 82. gr. skiptalaganna.
5. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að setja i reglugerð nánari ákvæði
um skiptameðferðina, eftir því sem hinar sérstöku ástæður, sem fyrir hendi
eru, kynnu að gera nauðsynlegt, og má í reglugerð þessari víkja frá reglum þeim
og venjum, sem um einkasöluna gilda, eftir því sem lientugt þykir.
Síld sú, sem veidd er eftir 15. nóvember 1931, og sem ekki er þegar í vörzlum einkasölunnar til útflutnings, né hún hefir haft meðferð á, nema að þvi
leyti, að umboðsmenn hennar kynnu að hafa framkvæmt skoðun á síldinni til
útflutnings, sbr. 14. gr. laga nr. 61,14. júní 1929, er búi einkasölunnar óviðkomandi. Setur atvinnumálaráðherra reglur mn flokkun, mat og merking þeirrar
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síldar, eftir því sem þurfa þvkir. Þó er útflutningur þessarar sildar þvi aðeins
lieimill, að hann'komi eigi í bága við hagsmuni bús einkasölunnar i sambandi
við samninga um sölu á síld, sem gerðir hafa verið af einkasölunni áður en lög
þessi öðluðust gildi, og þarf til sliks útflutnings levfi skilanefndar til 1. maí 1932.
Að þvi er til þeirrar síldar kemur, sem einkasalan hefir til umráða og
veidd er fyrir miðjan nóvember 1931, koma téð lög, nr. íil, 14. júní 1929, um
einkasölu á útfluttri sild, og reglugerð, sem sett hefir verið samkvæmt þeim,
aðeins til framkvæmda að svo miklu leyti, sem samrímanlegt er skiptameðferðinni og reglum þeim, sem atvinnumálaráðherra kann að setja um hana.
6- gr.
Kostnaður allur við skiptin, þar á meðal laun skilanefndarmanna, greiðist sem forgangsskuld af eignum búsins, samkvæmt 82. gr. skiptalaganna.
7. gri
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. Falla þá jafnframt úr gildi, að öðru
leyti en i 5. gr. segir, lög nr. 61, 14. júni 1929, um einkasölu á útfluttri síld, svo
og lög nr. 60, 9. sept. 1931, um breyting á þeim Iögum,

Nd.

469. Lög

um breyting á lögum nr. 42, 14. júní 1929, um rekstur verksmiðju til bræðslu
síldar.
(Afgreidd frá Nd. 19. april).
1- gr.

Síðari málsgr. 3. gr. laga nr. 42 1929 orðist þannig:
Nú verður meira framboð af síld til bræðslu en sýnilegt er, að verksmiðjan geti unnið úr, og getur þá stjórn verksmiðjunnar ákveðið, hve mikið verði
tekið til vinnslu af hverjum framleiðanda, enda sé framleiðanda tilkynnt það,
svo fljótt sem verða má, ef ekki er liægt að taka þá sild til vinnslu, sem hann
óskar að fá lagða inn í verksmiðjuna.
2. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Atvinnumálaráðherra skipar þrjá menn í stjórn verksmiðjunnar til
þriggja ára í senn. Gengur einn úr stjórninni árlega, i fyrsta og annað skipti eftir
hlutkesti, siðan eftir kjöraldri. Ráðherra setur stjórninni erindisbréf og ákveður
laun hennar.
Stjórn verksmiðjunnar kýs sér formann úr sínum flokki, ræður framkvæmdarstjóra til eins árs í senn, ákveður starfssvið hans og laun. Hún hefir á
hendi sölu afurða verksmiðjunnar með ráði framkvæmdarstjóra,
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3. gr.
Atvinnumálaráðherra skipar tvo endurskoðendur til eins árs í senn og
ákveður þóknun fyrir störf þeirra,

Nd.

470. Lög

um forkaupsrétt kaupstaða og kauptúna á hafnannannvirkjuin o. fl.
(Afgreidd frá Nd. 19. apríl).
1- gr.
Heimilt er bæjarstjórn í kaupstað að gera samþykkt um það, að áskilja
bæjarfélagi forkaupsrétt (forleigurétt) á liafnarmannvirkjum, lóðum þeim,
er að sjó liggja, og á lóðum og löndum innan lögsagnarumdæmisins, svo og
öðrum fasteignum innan lögsagnarumdæmisins, er bæjarstjórn telur nauðsyn
að tryggja bæjarfélaginu forkaupsrétt (forleigurétt) á.
Kauptún, sem er sérstakt hreppsfélag, getur einnig gert samþykkt uin
forkaupsrétt (forleigurétt) kauptúns á hafnarmannvirkjum, lóðum þeim, er
að sjó liggja, og á lóðum og löndum innan hreppsins, svo og öðrum fasteignum innan hreppsins, er hreppstjórn telur nauðsyn að trvggja hreppsfélagi forkaupsrétt (forleigurétt) á.
2. gr.

Samþvkktir samkvæmt 1. gr. skulu gerðar til 5 ára í senn, og skulu í
þeim taldar fasteignir þær, er kaupstaður eða kauptún áskilur sér forkaupsrétt (forleigurétt) á. Sainþykkt öðlast gildi, þegar atvinnumálaráðherra hefir
staðfest hana, og skal hún birt í B-deiId Stjórnartíðinda. Jafnframt skal hún
þinglesin á varnarþingi fasteignar.
3. gr.
Eigendur fasteigna þeirra, er samþykktir taka til, skulu skyldir að
bjóða bæjarstjórn eða hreppsnefnd forkaupsrétt (forleigurétt) á eignum fyrir
það verð, er i raun og veru stendur til boða hjá öðruni, enda séu borgunarkjör
og aðrir skilmálar eigi gerðir erfiðari.
Innan tveggja vikna frá því, er forkaupsréttur (forleiguréttur) var boðinn, skal bæjarstjórn eða hreppsnefnd skylt að segja til, hvort hún ætlar að
nota forkaupsrétt (forleigurétt) eða eigi.
Yfirlýsing bæjarstjómar eða hreppsnefndar um það, að hún afsali sér
forkaupsrétti (forleigurétti), gildir eigi lengur en eitt ár. Nú svarar bæjarstjórn eða hreppsnefnd eigi boði um að neyta forkaupsréttar (forleiguréttar)
innan ákveðins tíma, og skal þá líta svo á, sem hún hafi hafnað boðinu.
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4. gr.
Nú er eigi gætt fyriruiæla laga þessara uni að bjóða bæjarstjórn eða
hreppsnefnd forkaupsrétt (forleigurétt), og getur þá aðili, er forgangsréttur
hans er fyrir borð borinn, krafizt þess, að gerningur sá, sem i bága fer við
ákvarðanir þessar, sé ógildur metinn gagnvart lionum, og á liann rétt á að
ganga inn i kaupin, enda sé lögsókn til þess hafin innan 6 mánaða frá því, er
bann fékk vitneskju um inisfelluna, og málinu fram baldið ineð hæfilegum
hraða. Auk þess ber seljanda að bæta réttliafa tjón það, er hann kann að hafa
beðið af broti gegn ákvæðum laga þessara.

Nd.

471. Nefndarálit

um frv. til laga um afnám laga nr. 17 frá 1930, um stofnun flugmálasjóðs lslands.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þessa frumvarps, en minni blutinn (JJós og GÍ) leggur ti), að það verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 19. april 1932.
Guðbr. Isberg,
frsm.

Ed.

;

Jóhann Þ. Jósefsson,
fundaskr.

472. Frumvarp

til laga um lækningaleyfi, um réttindi og skyldur lækna og annara, er lækningaleyfi bafa, og um skottulækningar.
(Eftir 3. umr. í N.).d
Sambljóða þskj. 415, með þessum breytingum:
2. gr. hljóðar svo:
Þeir eiga rétt á ótakmörkuðu lækningaleyfi og að heita læknar, er
lokið hafa prófi við Háskóla Islands og framhaldsnámi i sjúkrahúsi í fæðingarhjálp og öðru, eftir reglum, er læknadeild háskólans setur og ráðherra staðfestir, eru islenzkir rikisborgarar og hafa ekki verið dæmdir til refsingar fyrir
athæfi, er svívirðilegt er að almenningsáliti, hafa ekki verið sviptir lækningaleyfi samkvæmt lögum þessum, enda mæli læknadeildin og landlæknir með
leyfisveitingunni.
Læknadeildin eða landlæknir mega ekki mæla með lækningaleyfi til
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþingt.
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handa þeim, sem eru heilsulausir á þann hátt andlega eða líkamlega, að
stafað geti hætta af þeim við læknisstörf, eða þeir íyrir það séu óhæfir eða
litt bæfir til læknisstarfa, eða kunnir að drykkjuskaparóreglu eða eiturlyfjanotkun eða hafa kynnt sig að alvarlegu hirðuleysi og ódugnaði i störfum sínum.
21. gr. hljóðar svo*.
Læknar og aðrir, sem sviptir hafa verið lækuingaleyfi samkvæmt lögum
þessum, geta fengið lækningaleyfi á ný, en aðeins samkvæmt ákvæðum 2. og 3. gr.

Nd.

473. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 45, 15. júni 1926, um almannafrið
á helgidögum þjóðkirkjunnar.
Frá Vilmundi Jónssyni og Héðni Valdimarssyni.
1. Framan við frumvarpsgr. bætist nýgrein, sem verður l.gr., svo hljóðandi:
Aftan við 1. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Á stórhátiðum, þ. e. á aðfangadagskvöld, jóladag, páskadag og hvítasunnudag, er íslenzkum togurum bannað að vera að veiðum. Skulu þeir
þá daga liggja i höfn og þar, sem þeir eiga heima, þegar þvi verður við
komið.
2. Frumvarpsgreinin verður 2. gr.

Nd.

474. Breyting&rtillögur

við frv. til laga um breyting á 1. nr. 55, 7. mai 1928, um bann gegn dragnótaveiðum i landhelgi.
Frá dómsmálaráðherra.
1. Við 1. gr. fyrstu málsgr. I stað »1. marz til 31. júlí« komi: 1. febr. til 31. mai.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: og gilda tii 1. febrúar 1934.

Nd.

475. Breytingartillaga

við frv. til laga uni gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Frá Jóhanni Jósefssvni.
Við 16. gr.
Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú lenda aðrar lánsstofnanir, þar með talin verzhinarfyrirtæki. svo sem
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kaupfélög og kaupmenn, í greiðsluörðugleikum, að öllu eða nokkru leyti vegua
ákvæða þessara laga, og verða bú þeirra þá ekki tekin til gjaldþrotaskipta að
þeim nauðugum meðan lög þessi eru í gildi, ef skattframtöl þeirra eða efnahagsreikningar sýna, að þau eða þeir eigi fvrir skuldum.

Nd.

476. Breytíngartíllögur

við frv. til laga inn heimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla
með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.

.

1. Við 1. gr. Fyrri málsgr. greiuarinnar orðist svo:
Heimilt er sýslunefnd Rangárvallasýslu að ákveða það lýðskólafyrirkomulag innan sýslunnar, að allir ungir menu verkfærir, á aldrinum 18
ára, vinni kauplaust likamleg störf i þarfir sýslufélagsins 7 vikur að vorlagi, gegn ókeypis húsvist og keunslu við verklegt og bóklegt nám í skóla
6 mánaða tíma næsta vetur á eftir að vinnan liefir farið fram.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Nú lízt sýslunefndinni að starfrækja lýðskóla með slíku fyrirkomulagi fyrir karlmenn, og skal það þá með levnilegri atkvæðagreiðslu borið
undir alla kjósendur til sýslunefndar, og skal um atkvæðagreiðsluna fara
á sama hátt og segir i lögum um kosningar til Alþingis.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Ef % hlutar allra kosningabærra manna í sýslunni samþykkja starfrækslu lýðskóla með shku fyrirkomulagi, þá skal fullkomið skólahús,
þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, af þeirri stærð, er áætlað nemendatal
i sýslunni útheimtir, byggt á kostnað rikissjóðs á þeim stað, er sýslunefndin
ákveður og yfirstjórn fræðslumála getur fallizt á.
1. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Hætti sýslunefndin að starfrækja skólann með þessu fyrirkomulagi
áður en 40 ár eru liðin frá þeim tíma, að skólahúsið var fullgert, skal sýslan endurgreiða til ríkissjóðs byggiugarkostnaðinn á 40 áriun. Þó skal dragast frá 1/40 hluti þess fjár fyrir hvert ár, sem skólinn hefir verið starfræktur samkv. lögum þessurn.
5. Við 5. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:
Með reglugerð, er sýslunefudin seniur og samþykkir og yfirstjórn
fræðslumála staðfestir, skal ákveða stjórn, tilhögun vinnunnar og skólans.
b. Orðin „eða bæjarsjóð“ í 3. málsgr. falli burt.
6. Fyrirsögn frv. verður:
Frv. til 1. um heimild fyrir Rangárvallasýslu til að starfrækja ungmeunaskóla með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.
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Nd.

477. Frumvarp

til laga um brúargerðir.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Landsstjórninni er heijnilt að láta framkvæma, eftir því sem fé er veitt i
fjárlögum, byggingu brúa þeirra, sem 2. gr. ákveður.
Bygging brúnna framkvæmist eftir þeirri röð, er landsstjórninni með
ráðum vegamálastjóra þykir rétt.
Allar brýr, er gerðar verða samkvæmt lögum þessum, skulu gerðar úr
varanlegu efni, svo sem járni eða járnbentri steinsteypu.
2. gr.
Brýr þær, er laudsstjórninni heimilast að láta gera, eru yfir vatnsföll þau,
sem hér greinir:
A. Brýr yfir 10 metra haf og lengri:
I. Nýjar brýr á þjóðvegum:
a. Vesturland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Laxá i Kjós.
Brynjudalsá í Kjós.
Botnsá i Hvalfjarðarbotni.
Geitabergsá i Svínadal.
Suðurá í Dalasýslu.
Reykjadalsá i Dalasýslu hjá Fellsenda.
Múlaá i Barðastrandarsýslu.
Bæjará i Barðastrandarsýslu.
Víkurá i Strandasýslu.
Ósá i Strandasýslu.
Grjótá i Strandasýslu.
Staðará i Strandasýslu.
Miðdalsá i Strandasýslu.
Laxá á Laxárdalsheiði.
Kaldakvísl á Stykkishólmsvegi.
b. Norðurland.

1. Kaldakvísl á Tjörnesi.
2. Svalbarðsá i Þistilfirði.

'
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c. Austurland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Vestradalsá í Vopnafirði.
Skjalþingsstaðaá i Vopnafirði.
Finnafjarðará í Skeggjastaðahreppi.
Saurbæjará i Skeggjastaðahreppi.
Bakkaá í Skeggjastaðahreppi.
Fossá i Jökulsárhlið.
Reiðhólskvisl i Jökulsárhlið.
Selfljót i Hjaltastaðaþinghá.
Breiðdalsá.
Berufjarðará.
Fossá i Berufirði.
Búlandsá i Berufirði.
Geithellnaá i Álftafirði.
Hofsá i Álftafirði.
Selá í Álftafirði.

d. Suðurland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Litla-Laxá i Hreppum.
Laugará hjá Geysi.
Rimhúsaáll undir Eyjafjöllum.
Miðskálaá undir Eyjafjöllum.
Holtsá undir Eyjafjöllum.
Laugará undir Eyjafjöllum.
Skógaá undir Eyjafjöllum.
Hólsá i MýrdaL
Klifandí og Hafursá í Mýrdal.
Hvammsá i Mýrdal.
Kerlingadalsá i Mýrdal.
Illagil á Höfðabrekkuheiði í Mýrdal.
Múlakvisl hjá Selfjalli.
Skálm á Mýrdalssandi.
Breiðabalakvísl á Síðu.
Hörgsá á Siðu.
Eldvatn á Síðu.
Brúará í Fljótshverfi.
Laxá í Fljótshverfi.
Djúpá i Fljótshverfi.
Kolgrima i Suðursveit.
Heinahergsvötn.
Bergá í Hornafirði.
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II. Endurbygging trébrúa á þjóðvegum.
a. Vesturland.
Álftá á Stykkishólmsvegi.
b. Norðurland.
1.
2.
3.
4.

Grafará í Skagafirði hjá Hofsósi.
Glerá hjá Akureyri.
Skjálfandafljót, vesturkvísl.
Klapparós á Kópaskersvegi.
c. Austurland.

1.
2.
3.
4.
5.

Böðvarsdalsá í Vopnafirði.
Kaldakvisl á Fagradalsbraut.
Fagradalsá á Fagradalsbraut.
Geithúsaá á Fagradalsbraut.
Búðará á Fagradalsbraut.
d. Suðurland.
Brúará á Geysisvegi.

III. Nýjar brýr yfir stórvÖtn á öðrum vegum en þjóðvegum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hvitá hjá Húsafelli.
Vatnsdalsá í Vatnsdal framanverðuni.
Blanda hjá Löngumýri.
Eyjafjarðará á Stíflu.
Fnjóská í frainanverðum Fnjóskadal.
Skjálfandafljót í Köldukiim.
Jökulsá á Fjöllum hjá Grímsstöðum.
Jökulsá á Dal hjá Hjarðarhaga.
Lagarfljót hjá Lagarfossi.
Jökulsá í Fljótsdal.
Hvítá í Árnessýslu norðan Bláfells.
Hvítá í Árnessýslu hjá Iðu.
Þjórsá hjá Þjórsárholti.
IV. Aðrar brýr.

Um fjárveitingar til nýrra brúa og endurbyggingar trébrúa á öðrum veg
um en þjóðvegum skal fara sem hér segir:
a. Brýr á fjallvegum gerist að öllu fyrir fé úr rikissjóði.
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1). Brýr á sýsluveguin má kosta að 2á lilutum úr ríkissjóði, gegn % liluta annarsstaðar frá. Þó má tillag ríkissjöðs til brúargerða, er kosta yfir 8 þús.
kr., vera hærra, sem hér segir:
1. Til brúargerða, sem kosta frá 8—16 þús. kr., smáhækkandi í jöfnu hlutfalli úr % hlutum i % hluta.
2. Til brúargerða, sem kosta yfir 16 þús. kr., % hlutar kostnaðar.
c. Brýr á öðrum vegum má kosta að helmingi af ríkissjóði, gegn því, sem á
vantar, annarsstaðar frá.

B. Brýr yfir 4 metra haf eða lengra, allt að 10 metra.
Á þjóðvegum og fjallvegum skal greiða kostnað við slikar brýr að öllu
úr ríkissjóði.
Á öðrum vegum má greiða allt að helmingi kostnaðar úr rikissjóði, gegn
framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti.

C. Brýr yfir styttra en 4 metra haf.
Kostnað við slikar brýr skal telja með kostnaði við veg þann,' sem
brúin er á.
3. gr.
Viðhald brúa, sem gerðar verða samkvæmt 2. gr., skal telja með viðhaldskostnaði þess vegar, sem brúin er á. Þó skal greiða úr rikissjóði viðhaldskostnað þeirra brúa, sem taldar eru i III. kafla.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 62, 20. nóv. 1919, um brúargerðir.
“
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.

Nd.

478. Breytingartillaga

við frv. til iaga um brúargerðir.
Flm.: Sveinbjörn Högnason og Bergur Jónsson.
Við 2. gr. III. kafli fellur niður.
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Nd.

479. Breytingartillaga

við frv. tíl laga um brúargerðir.
Frá Jónasi Þorbergssyni.
Við 2. gr. III. I. Nýir liðir:
a. Miðá á Skógarstrandarleið i Dalasýslu.
b. Hörðudalsá á Skógarstrandarleið i Dalasýslu.

Nd.

480. Breytingartillaga

við frv. til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga (þskj. 258).
Frá Héðni Valdimarssyni.
Við 1. gr. 3. tölulið. Aftan við tölnliðinn bætist:
að svo miklu leyti sem þær fara fram úr 200 þús. krónum.

Nd.

481. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyt. á skiptalögum, nr. 3, 12. april 1878.
Frá meiri hluta samgöngumálanefndar.
Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Töluliður 3. i b-Iið 83. gr. laganna orðist þannig:
Skattar og gjöld til rikissjóðs, þar á meðal simagjöld og afnotagjöld
rikisútvarps, gjöld til o. s. frv.

Ed.

482. Nefndarálit

um frv. til 1. um nýjan veg milli Hafnarf jarðar og Suðurlandsbrautar.
Frá samgöngumálanefnd.
Nefndin hefir rækilega kynnt sér þetta mál, m. a. rætt það við vegamálastjóra. Einnig við þingmann Hafnarfjarðarkaupstaðar, flutningsm. frv.
Vegamálastjóri hefir sent nefndinni ýtarlega skýrslu og kostnaðaráætlun
um nýjan veg milli Hafnarfjarðar og Revkjavikur. Fer hér á eftir útdráttur
hans sjálfs úr þeirri skýrslu:
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„Nýr vegur myndi liggja af Suðurlandsbraut skamnit vestan við Elhðaárbrýr, og er hann að lengd 9,76 km., en samtals er leið þessi milli Reykjavíkur og
Hafnarfjarðar 13,8 km., en núverandi vegur er aðeins 10,2 km.
Kostnaðaráætlun er gerð um 5,5 m. breiðan veg með slitlagi af ýmsri gerð,
og er hún þannig:
1. Púkkaður, með slitlagi úr möl (malarvegur) ........................ kr. 318000.00
2.
—-----„-------bikblöndu ..................................... — 514000.00
3.
------- „--------biksteypu ...................................... — 8060Ö0.00
4.
------- „-------járnbentri steinsteypu .................. — 953000.00
Sjálfur vegurinn undir slitlagið er áætlaður að kosta 270 þús. kr. Er það
þvi slitlagið, sem mestu ræður um kostnaðinn, en því vandaðra, sem shtlagið
er, þvi ódýrara verður árlegt viðhald vegarins; hinsvegar koma hér á móti vextir
og afborganir af kostnaði, sem vitanlega hækka í réttu hlutfalli við kostnaðinn.
Þá ber og réttilega að taka til greina, að flutningskostnaður er þeim mun lægri,
sem vegurinn er betri. Veltur þvi mjög á umferðinni, hve miklu má kosta til
slitlagsins frá almennu fjárhagssjónarmiði. Lítil umferð verðUr að una við
óvandaðan veg, en mikil umferð réttlætir, að lagt sé fé i vandað og dýrt slitlag.
Samkvæmt erlendri reynslu má telja að þessu leyti hagkvæmt að notast við malarslitlagið, sem er ódýrast þar til umferðin er orðin um 500 bifreiðar á dag,
þar sem sæmilega góð aðstaða er að ná i slitmöl, eins og telja má að sé á þessari
leið. Hinsvegar verður vandað slitlag nokkru dýrara hér á landi og vextir eru
hér hærri en viða í öðrurn löndum. Má því naumast vænta, að hagkvæmt sé að
gera hér á landi vandað slitlag fyrir rninni umferð en tahð er erlendis.
Samkvæmt talningu, er nokkrum sinnum hefir verið gerð á umferð urn
Hafnarfjarðarveg, síðast haustið 1930, má telja, að daglega hafi þá farið um
hann að meðaltali 300 bifreiðar. Síðan hefir umferðin vaxið nokkuð og er samkvæmt talningu nú síðustu daga liklega hátt á 400 bifreiðar að meðaltah. Þarf
þvi urnferð enn að vaxa nokkuð áður en fjárliagslega verður talið hagkvæmt að
kosta til vandaðs slitlags. En umferðin er sívaxandi og verður þessa þvi ekki
langt að biða. Jafnframt þvi, sem lagður yrði vandaður vegur til Hafnarfjarðar,
eða áður, þarf að leggja vandað slitlag á þann kafla Suðurlandsbrautar, sem
leið þessi hggur um og er rúmir 3 km. á lengd. Myndi það kosta frá 80—220
þús. kr., eftir því hve til þess er vandað, en umferð um þann kafla er nú nálægt
þvi helmingi meiri en um Hafnarfjarðarveg, og er því þegar komið að því, að
hagkvæmt væri og mjög æskilegt að geta endurbætt þennan kafla þannig, en
verður vitanlega enn frekar nauðsvn, ef Hafnarfjarðarumferðin bætist á hann.
Vegna þess hve nýja leiðin til Hafnarfjarðar er miklu lengri en núverandi
vegur (3,6 km.), getur ekki verið liagkvæmt að leggja í þá breytingu, nema nýi
vegurinn verði svo miklu betri, að flutningsgjöld þurfi ekki að hækka, og lielzt
lækki nokkuð, þrátt fvrir hve miklu lengri hann er. En það geta þau ekki gert
nema lengri vegurinn, og sérstaklega slitlagið, sé þeim mun sléttara, eða eins
og hér stendur á annaðhvort malbikað eða steypt. Þó að visu þessi nýja leið
vrði nokkru hallaminni en núverandi vegur, þá er langt frá því, að svo verulegur sparnaður yrði fyrir bifreiðarnar, að nokkru nemi móts við muninn á
,\l|)l. 1932. A. (45. lögg.jafiirbiii!').
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vegarlengdum. Af þessari ástæðu getur því ekki verið réttmætt að leggja nýjau
malarveg þessa leið, heldur yrði vegurinn að vera með vönduðu slitlagi.
Þessi leið hefir þann kost, að hún styttir leiðina milli Hafnarfjarðar og
austursveitanna um 3,5 km., en umferð þessa leið eða flutningaþörf er ekki svo
mikil, að um þá þörf muni verulega í þessu sambandi, enda liægt með að
stytta leiðina ámóta mikið með ódýrum vegi t. d. úr Fossvogi um Breiðholtsmýri á væntanlegan Útvarpsstöðvarveg, og sá vegur verður lagður hvort eð er,
þá er færist út nýrækt og bygging um þessar slóðir.
Umbætur á núverandi Hafnarfjarðarvegi.
Þegar ákveðið var 1917 að byrja að leggja nýjan veg til Hafnarfjarðar
horfði mál þetta mjög öðruvisi við en nú. Þá var vegurinn til Hafnarfjarðar
allur að heita má ópúkkaður og gamlar fúnar timburbrýr á öllum lækjiun. Síðan
liefir mestur hluti vegarins verið púkkaður og víða breikkaður og allar brýrnar
endurbyggðar úr járnbentri steypu. Samtals hefir verið kostað til umbóta og
viðhalds veginum síðan 1917 freklega 150 þús. kr. Er hann því orðinn nú allur
annar og betri vegur en þá. Þá hafa og bifreiðarnar tekið þeim umbótum, að
brekkurnar á veginum eru umferðinni lítið sem ekki til tafar lengur.
Ég vil þó engan veginn halda því fram, að vegurinn fullnægi nú þeirri
miklu umferð, sem um hann er. En ég tel, að með bættu viðhaldi og nokkrum
frekari umbótum geti vegurinn orðið svo góður, að frá fjárhagslegu sjónarmiði
verði eftir öllum atvikum réttara að taka þann kost frekar en leggja fé í nýja
kostnaðarsama vegagerð.
Það, sem hér kemur sérstaklega til greina, er kostnaðarsamanburður á
núverandi vegi með nokkrum eða miklum umbótum, bættu viðhaldi, og á nýjum vegi með vönduðu slitlagi.
Nauðsynlegustu umbætur hafa verið áætlaðar að kosta um 50 þús. kr.,
og myndu þær nægja meðan veginum yrði haldið við sem malarvegi. En ef gera
á veginn hæfan undir vandað slitlag, þarf enn að kosta til hans 80—100 þús. kr.
Af núverandi leið er 8,27 km. þjóðvegur, en tæpir 2 km. eru innan kaupstaðarlóða Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Með því að reikna með sama einingarverði
á slitlaginu og fyrr var gert, fæst eftirfarandi kostnaðaráætlun:
1. Vegurinn endurbættur með slitlagi úr bikblöndu ................ kr. 357000.00
2.
-----------„----------biksteypu .................. — 605000.00
3.
-----------„----- -----járnbentri steinsteypu —■ 729000.00
Munurinn á þessum tveim áætlunum um nýja veginn og núverandi veg er
þannig frá 157—224 þús. kr., sem lægra er áætlað að endurbæta og fullkomna
núverandi veg en að gera nýjan veg.
Með þeim umbótum, sem hér liafa verið áætlaðar á núverandi vegi, verða
brýr allar breikkaðar, svo að jafnbreiðar verði veginum (5,5 m.), ennfremur lagfærðar krappar bugður og nokkrar bröttustu brekkurnar.
Þegar nú er tekið tillit til, hve miklu ódýrara er að fullkomna núverandi
veg þannig, að flutningskostnaður verði þeim mun minni um hann, sem hann
er stvttri en nýja leiðin, og að jafnframt má vinna að þessum endurbótum smátt
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og smátt og þannig dreifa kostnaðinum á mörg ár, en nýja veginn yrði að fullgera á tiltölulega stuttum tíma, þá verður hvorki talið rétt eða hagkvæmt frá
fjárhagssjónarmiði að leggja nýjan veg til Hafnarfjarðar, heldur ber að nota
núverandi veg og gera á honum ýmsar endurbætur eftir því, sem umferðin vex“.
Samgöngumálanefnd fellst á ástæður og tillögur vegamálastjóra, þær er
að framan greinir, og leggur því til, að frv. verði fellt.
Alþingi, 20. apríl 1932.
Páll Hermannsson,
form., frsm.

Nd.

H. Steinsson,
fundaskr.

Ingvar Pálmason.

483. Frumvarp

til laga um breyting á póstlögum, nr. 5, 7. mai 1921.
(Eftir 2. mnr. i Nd.).
1. gr.
1 stað 1. málsgr. 2. gr. laganna komi: Póststjórnin veitir móttöku til umönnunar og skila.
Aftau við liðinn a. 1. i sömu grein bætist: allt að 2000 grömm. 1 stað „250
grömm (50 kvint) “ i sömu gr. lið b. komi: 2000 grömm.
2. gr.
4. gr. laganna skal orða svo:
Umönnun og skil á póstsendingum, sem getið er um í 2. gr., nær bæði til
flutnings milli pósthúsa og útburð þeirra til viðtakenda og til þess að safna
þeim saman úr bréfakössum.
Póststjórnin hefir heimild til að ákveða, hvort útburður póstsendinga
megi eiga sér stað á vissu svæði á kostnað póstsjóðs og hve langt frá póstliúsinu
staðartaxti megi gilda. Þó getur staðartaxti eigi gilt fyrir lengri veg en 7 kilómetra frá pósthúsi nema innan sveitar sé, og venjulega aðeins fyrir mndænli
hvers einstaks pósthúss eða fyrir sendingar, sem eigi eru fluttar með pósti út úr
pósthúsinu sjálfu. Staðartaxti má þó gilda um póstflutning milli Revkjavíkur og
Hafnarfjarðar.
3. gr.
6. gr. laganna skal orða svo:
Fyrir utan þau störf, sem nefnd eru í 2. og 4. gr., hefir póststjórnin heimild til að taka að sér önnur störf, sem samrýmanleg eru ætlunarverki hennar,
svo sem útburð póstsendinga með hraðboða, póstáritun blaða og rita, staðfesting á innihaldi póstsendinga, vátrvgging fram yfir áritað verð, útgáfu á skjl-
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ríkisspjöldum, útbýting á utanáskriftarlausum sendingum, flutning á farþegum
og póstbögglum með bilum.
Nánari ákvæði fyrir þessu starfi setur póststjórnin, svo og taxta bæði
fyrir þessi störf og innanbæjar- og innansveitarsendingar, staðartaxta, og ennfremur getur hún ákveðið aukagjald fyrir flutning póstsendinga með loftförum.
4. gr.
1 stað „Burðargjald“ i upphafi 11. gr, laganna komi: Rikisburðargjald
eða rikistaxti.
Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Burðargjald fvrir innansveitar- og innanbæjarsendingar, sem staðartaxti
er látinn gilda um, ákveður póststjórnin, sbr. 4. gr.
5. gr.
Á eftir 10. lið í 12. gr. laganna komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
Samkvæmt samningi við póststjórnina geta viðtakendur fengið sendar
til sin óborgaðar sendingar, enda þótt þær eftir eðli sinu ættu að vera fullborgaðar fyrirfram, gegn því að borga undir þær einfalt burðargjald.
Póststjórnin getur, þegar svo ber undir, heimtað tryggingu fyrir greiðslu
burðargjaldsins.
6. gr.
1. málsgr. 13. gr. laganna skal orða svo:
Burðargjald greiðist fyrirfram með því að nota gildandi frímerki, þar í
talin álímd og áprentuð almenn frimerki og þjónustufrímerki, og ástimplanir
frímerkjavéla, sem póststjórnin tekur gildar.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.

Ed.

484. Fnimvarp

til laga um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og
Markarfljóts.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
1- gr.
Til þess að bæta samgöngur um vatnasvæði Þverár og Markarfljóts i
Rangárvallasýslu og varna skemmdum og ágangi vatns, skal gera þessi mannvirki:
1. Brú á Þverá nálægt Dufþaksholti.
2. Brú á Affall nálægt Ossabæ.
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3. Brú á Markarfljót inóts við Litlu Díniou.
4. Nauðsynlegar fyrirhleðslur til þess að veita Markarfljóti og Álum að brúaropinu hjá Litlu Dímon.
5. Nauðsynlegar vegabætur i sambandi við brýrnar.
6. Nauðsynlegar fyrirhleðslur og önnur mannvirld til varnar yfirvofandi stórfelldum skemmdum á vatnasvæðinu að dómi atvinnumálaráðherra.
7. Flóðgáttir til áveitu, þar sem öruggt er og nauðsyn þykir.
2. gr.
Vegurinn frá vegamótum Fljótshlíðarvegur fyrir vestan Garðsauka um
brýr þær, sem taldar eru i 1. gr., skal vera þjóðvegur, og kostar rikissjóður að
öllu mannvirki þau, sem talin eru i 1. gr. 1.—5. lið.
Brýr á Þverá og Affall skal gera sem fulltraustar bráðabirgðabrýr.
Nauðsynlegar fyrirlileðslur og önnur mannvirld, sem talin eru i 1. gr. 6.
og 7. lið, skal kosta þannig:
Varnir fyrir innan Hliðarenda i Fljótshlíð fyrir ágangi Þverár kostar
rikissjóður að % hlutum, en sýslufélag Rangárvallasýslu að % hluta. Ennfremur í sömu blutföllum þær varnir, sem annarsstaðar verða nauðsynlegar vegna
aukins vatnsmagns af fyrirhleðslum, svo og endurbætur á Seljalandsgarðinum,
sem nauðsynlegar þykja i sambandi við brúargerð á Markarfljóti.
Varnir annarsstaðar og flóðgáttir kosta sömu aðilar að % og
hluta.
3. gr.

Sýslunefnd Rangárvallasýslu veitist heimild til að jafna niður, að einhverju eða öllu leyti, þeim hluta fyrirhleðslukostnaðarins, sem sýslufélaginu
ber að inna af hendi samkvæmt 2. gr., á þær jarðir i sýslunni, sem hagnað
hafa af fyrirhleðslunni.
Við niðurjöfnun þessa skal aðallega miðað við þær auknar nytjar, sem
jarðirnar hafa fengið vegna fyrirhleðslnanna. Skal sýslunefnd afla
ábyggilegra skýrslna um þetta áður en jafnað er niður gjaldinu, og skulu
skýrslurnar gefnar af tveim óvilhöllum mönnum, er til þess skulu sérstaklega
dómkvaddir. Verði þeir eigi sammála um einhver atriði, dómkveður héraðsdómari, ef hann á hér eigi hagsmuna að gæta, ella næsti héraðsdómari, þriðja
manninn sem oddamann.
Niðurjöfnun sýslunefndar geta jarðeigendur, sem gjaldið er jafnað niður
á, skotið til atvinnumálaráðherra, er lætur rannsaka málavöxtu og leggur á þá
fullnaðarúrskurð.
4. gr.

Sé gjald það, sem þannig er jafnað niður á jarðir þær, sem hér eiga hlut
að máli samkvæmt 3. gr., eigi greitt með þeim hætti, er sýslunefnd áskilur, getur hún látið taka eignarnámi jörð þá, sem vanskilin stafa frá, og verður sýslufélagið eigandi jarðarinnar. Greiðir það jarðeiganda það, sem umfram er af
matsverði jarðarinnar, gjaldi þvi og kostnaði, sem honum ber að greiða.
Til þess að meta jörð til eignarnáms samkvæmt því, sem hér segir, dónv
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kveður héraðsdóniari 3 óvilhalla menu, seni ekki eru við fyrirtækið riðnir.
Um mat þetta, og yfirmat, þurfi á því að halda, fer að öðrb leyti eftir ákvæðum
vatnalaganna frá 20. júní 1923.
5. gr.
Rikisstjórnin sér um framkvæmd allra þeirra mannvirkja, er um ræðir
í lögum þessum, en umsjón og viðhald mannvirkja þeirra, er um ræðir í 1. gr.
6. og 7. lið, að þeim loknum, annast sýslunefnd, þó með þeirri undantekningu,
er um getur i 7. gr. Kostnaði, sem af viðhaldi leiðir, getur sýslunefnd jafnað
niður á hlutaðeigandi jarðir, eftir sömu reglum og í 3. gr. segir um niðurjöfnun
á stofnkostnaðarhlutdeild sýslufélagsins.
Leiguliði á jörð skal skvldur, ef jarðeigandi krefst, að viðlögðum ábúðarmissi, að greiða hinn árlega niðurjafnaða viðhaldskostnað, en af stofnkostnaði
eigi meira en vexti af því, sem jarðeigandi hefir lagt fram.
ð. gr.
•
Bætur fyrir skemmdir á landi, er sannað þykir að fyrirhleðslur þær,
sem gerðar eru til þess að veita vötnunum í farveg Markarfljóts, hafi beinlinis
valdið, skal telja með kostnaði við verkið. Má ákveða slíkar skaðabætur eftir
samkomulagi milli landeiganda og umboðsmanns stjórnarvalda þeirra, sem
bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, eða ef um verulegt tjón er að
ræða, og skal þá ákveða hætur eftir mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Skal að öðru leyti fara um framkvæmd matsins og greiðslu skaðabóta svo sem fyrir er mælt í vatnalögunum frá 20. júní 1923.
7. gr.
Viðhald mannvirkja þeirra, sem gerð verða skv. lögum þessum, skal
kosta af sýslufélagi Rangárvallasýslu og rikissjóði i sömu hlutföllum og stofnkostnað. Framkvæmd viðhaldsins annast rikisstjórnin.
8. gr.
Ákvæði laga þessara um viðhald flóðgátta og inannvirkja til varnar
ágangi vatns skulu einnig gilda að þvi er snertir mannvirki, sem gerð hafa
verið samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917, um fyrirhleðslu fyrir Þverá og
Markarfljót.
9. gr.
Rikisstjórnin skal hafa eftirlit með því, að mannvirkjum þeim, er gerð
verða, sé vel við haldið, og skal sýslunefnd Rangárvallasýslu skylt að hlita
fyrirskípunum hennar hér að lútandi.
Um viðhaldið og allt það, er þar til heyrir, skal sýslunefnd gera samþykkt, og skulu þar greindar þær jarðir allar, sem verkið nær til samkvæmt
ákvæðum þessara laga. Samþykktin öðlast gildi, er hún hefir hlotið staðfesting atvinnumálaráðuneytisins.
Sektir má ákveða í samþykktinni fyrir brot gegn henni, og renna þær i
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sérstakan sjóð, til viðhalds fyrirlileðslunum. Með mál út af brotum gegn samþykktinni skal fara sem almenn Iögreglumál.
10. gr.
Rikisstjórninni er lieimilt að taka lán til framkvæmda þeirra, sem taldar
eru i 1.—4. lið 1. gr. laga þessara.
11- gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 69, 14. nóv. 1917, um fyrirhleðslu fyrir Þverá og Markarfljót.

Nd.

485. Frumvarp

til laga um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
íslandi skal skipt í 49 læknishéruð, þau er hér segir:
1. Reykjavikurhérað: Reykjavíkurkaupstaður og Seltjarnarneshreppur
inn að Elliðaám og Fossvogi, að meðtaldri Engey og Viðey. Læknissetur í
Reykjavík.
2. Hafnarfjarðarhérað: Hafnarfjarðarkaupstaður, Bessastaðahreppur,
Garðahreppur, Seltjarnarneshreppur fyrir ofan Elliðaár og Fossvog, Mosfellshreppur, Kjalarneslireppur og Kjósarhreppur. Læknissetur i Hafnarfirði.
Semja skal við einn lækni í Reykjavík um, að Iiann gegni sjúkravitjunum í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og í Reykjavikurhéraði utan kaupstaðarins, enda fari hann eftir taxta héraðslækna. Til þessa má verja fé eftir því
sem áætlað er í fjárlögum.
3. Skipaskagahérað: Ytri-Akraneslireppur, Iunri-Akraneshreppur, Skilmannahreppur, Leirár- og Melahreppur og Strandarhreppur. Læknissetur á
Akranesi.
4. Borgarfjarðarhérað: Skorradalshreppur, Andakílshreppur, Lundarreykjadalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur, Hvítársíðuhreppur,
Þverárhlíðarhreppur, Norðurárdalshreppur og Stafholtstungnahreppur. Læknissetur á Kleppjárnsreykjum.
5. Borgarneshérað: Borgarneshreppur, Borgarlireppur, Alftaneshreppur, Hraunhreppur, Kolbeinsstaðahreppur og Evjahreppur. Læknissetur i Borgarnesi.
6. Ólafsvikurhérað: Staðarsveit, Breiðavíkurhreppur, Neshreppur utan
Ennis, Ólafsvíkurhreppur og Fróðárhreppur. Læknissetur í Ólafsvík.
7. Stykkishólmshérað: Eyrarsveit, Stykkishólmshreppur, Helgafells-
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hreppur, Skógarstrandarhreppur og Miklaholtshreppur. Læknissetur í Stykkishólmi.
8. Dalahérað: Dalasýsla, nema Rauðseyjar og Rúfeyjar. Læknissetur í
Búðardal.
9. Reykhólaliérað: Geiradalshreppur, Reykhólahreppur og Gufudalshreppur. Læknissetur á Reykhólum.
10. Flaleyjarhérað: Flateyjarhreppur, Rauðseyjar og Rúfeyjar í Dalasýslu, Múlahreppur og Hjarðarnes að Vatnsfirði. Læknissetur í Flatey.
11. Patreksfjarðarhérað: Rauðasandshreppur, Patrekshreppur, Tálknafjarðarhreppur og Barðastrandarhreppur vestan Vatnsdalsár. Læknissetur á
Patreksfirði.
12. Bíldudalshérað: Suðurfjarðahreppur og Dalahreppur. Læknissetur
á Bíldudal.
13. Þingeyrarhérað: Auðkúlulireppur, Þingeyrarhreppur og Mýrahreppur, að undanteknum Ingjaldssandi. Læknissetur á Þingeyri.
14. Flateyrarhérað: Ingjaldssandur í Mýrahreppi, Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. Læknissetur á Flateyri.
15. Hólshérað: Hólshreppur. Læknissetur í Bolungavik.
16. lsafjarðarhérað: Eyrarhreppur og Isafjarðarkaupstaður. Læknissetur á Isafirði.
17. Ögurhérað: Súðavikurhreppur, Ögurhreppur, Reykjarfjarðarlireppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjailahréppur. Læknissetur í Ögri.
Ihúar i Álftafirði í Súðavíkurhreppi eiga þó jöfnum höndum tilkall lil
héraðslæknisins i Isafjarðarhéraði.
.
18. Hesteyrarhérað: Grunnavíkurhreppur og Sléttuhreppur. Læknissetur
á Hesteyri.
19. Reykjarfjarðarhérað: Árneshreppur og nyrzti hluti Kaldrananeslirepps að Kallbakskleif. Læknissetur i Árnesi.
20. Hólmavíkurhérað: Kaldrananeshreppur frá Kallhakskleif, Hrófbergshreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur.
Læknissetur í Hólmavik.
21. Miðfjarðarhérað: Húnavatnssýsla vestan Gljúfurár og Bæjarhreppur
i Strandasýslu. Læknissetur á Hvammstanga.
22. Blönduóshérað: Húnavatnssýsla austan Gljúfurár. Læknissetur á
Blönduósi.
23. Sauðárkrókshérað: Skefilsstaðalireppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókshreppur, Staðarhreppur, Seiluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur og Rípurhreppur. Læknissetur á Sauðárkróki.
24. Hofsóshérað: Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Fellshreppur, Haganeshreppur og Holtshreppur. Læknissetur á Hofsósi.
25. Siglufjarðarhérað: Siglufjarðarkaupstaður. Læknissetur á Siglufirði.
26. Ólafsfjarðarhérað: Ólafsfjarðarhreppur. Læknissetur i Ólafsfirði.
27. Svarfdælahérað: Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og Hrísev.
Læknissetur í Dalvik.
28. Akureyrarhérað: Arnarneshreppur, Skriðulireppur. Öxnadalshrepp-
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ur, Glæsibæjarhreppur, Akurevrarkaupstaður, Hrafnagilshreppur, Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur. Svalbarðsstrandarhreppur, Háls- og Illugastaðasóknir í Hálshreppi. Læknissetur á Akureyri.
29. Höfðahverfishérað: Grýtubakkahreppur og Draflastaðasókn i Hálshreppi. Læknissetur i Grenivík.
30. Reykdælahérað: Ljósavatnslireppur ofan fvrir Þóroddsstað, Bárðdælahreppur, Reykdælahreppur og Skútustaðahreppur. Læknissetur á Breiðajnýri.
31. Húsavíkurhérað: Ljósavatnslireppur upp undir Þóroddsstað. Aðaldælahreppur, Tjörneslireppur, Húsavikurhreppur, Flateyjarhreppur og Grímsey. Læknissetur á Húsavik.
32. Öxarfjarðarhérað: Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur, Fjallalireppur og Presthólahreppur. Læknissetur á Kópaskeri.
33. Þistilfjarðarhérað: Svalbarðshreppur, Sauðaneshrcppur og Skeggjastaðahreppur. Læknissetur á Þórshöfn.
34. Vopnafjarðarhérað: Vopnafjarðarhreppur. Læknisselur á Vopnafirði.
35. Hróarstunguhérað: Jökuldalslu-eppur beggja megin Jökulsár upp að
Gilsá, Hlíðarhreppur, Tunguhreppur, Hjaltastaðarlireppur, Eiðahreppur og
Borgarfjarðarhreppur. Læknissetur á Hjaltastað.
36. Fljótsdalshérað: Jökuldalshreppur beggja megin Jökulsár fyrir ofan
Gilsá, að meðtaldri Jökuldalslieiði, Möðrudal og Víðidal, Fellahreppur, Fljótsdalshreppur, Skriðdalshreppur og Vallahreppur. Læknissetur á Brekku.
37. Seyðisfjarðarhérað: Loðmundarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarhreppur og Seyðisfjarðarkaupstaður. Læknissetur á Seyðisfirði.
38. Norðfjarðarhérað: Mjóafjarðarhreppur, Neskaupstaður og Norðfjarðarlireppur. Læknissetur i Neskaupstað.
39. Reyðarfjarðarhérað: Helgustaðahreppur, Eskifjarðarlireppur, Revðarfjarðarhreppur og suðurbyggð Reyðarfjarðar. Læknissetur á Eskifirði.
40. Fáskrúðsfjarðarhérað: Fáskrúðsfjarðarlireppur, að undantekinni
suðurbyggð Reyðarfjarðar, og Stöðvarhreppur. Læknissetur á Fáskrúðsfirði.
41. Berufjarðarhérað: Breiðdalslireppur, Beruneshreppur og Geithellnalireppur. Læknissetur á Djúpavogi.
42. Hornafjarðarhérað: Austur-Skaftafellssýsla. Lækníssetur í Höfn.
43. Síðuhérað: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Leiðvallarhreppur, Álftaverslireppur og Skaftártungulireppur. Læknissetur á Breiðabólsstað á Síðu.
44. Mýrdalshérað: Hvanunshreppur, Dyrliólalireppur og iXustur-Eyjafjallahreppur. Læknissetur í Vik.
45. Vestmannaeyjahérað: Vestmannaevjar: Læknissetur i Vestmannaevjum.
46. Rangárhérað: Rangárvallasýsla, að undanskildum Austur-Eyjafjallahreppi. Læknissetur á Stórólfshvoli.
47. Eyrarhakkahérað: Villingalioltshreppur, Hraungerðishreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrarhreppur, Evrarbakkahreppur, SandvíkurAlþt. 1932. A. (.-15. löggjafnrþing).
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hreppur, Ölfushreppur, Selvogshreppur og Grafningshreppur. Læknissetur á
Eyrarbakka.
48. Grimsneshérað: Skeiðahreppur, Gnúpverjahreppur, HrunamannaHreppur, Biskupstungnahreppur, Grimsneshreppur, Laugardalshreppur og
Þingvallahreppur. Læknissetur í Laugarási.
49. Keflavíkurhérað: Vatnsleysustrandarlireppur, Keflavíkurhreppur,
Gei ðahreppur, Miðneshreppur, Hafnahreppur og Grindavíkurhreppur.
Læknissetur í Keflavík.
Ráðherra getur, ef nauðsyn krefur og eftir tillögum hlutaðeigandi
hreppsnefnda, leyft héraðslæknum að sitja um stundarsakir annarsstaðar
en á hinum lögskipuðu læknissetrum.
2. gr.
Konungur skipar landlækni og héraðslækna í öll þau héruð, sem talin
eru í 1. gr.
3. gr.
Landlæknir er ráðunautur ráðherra i öllu, sem viðkemur heilbrigðismálum. Hann hefir eftirlit með öllum læknum og heilbrigðisstarfsmönnum í
landinu, en einkum héraðslæknum og öðrum opinberum heilbrigðisstarfsmönnum.
Ráðherra setur landlækni erindisbréf, og fellur þá jafnframt úr gildi
erindisbréf landlæknis á fslandi, sett samkvæmt konunglegri tilskipun 25.
febrúar 1824.
4. gr.
Héraðslæknar hafa, liver innan síns liéraðs, eftirlit með lieilbrigðismálum og annast þar framkvæmdir opinberra heilbrigðisráðstafana samkvæmt
lögum og fyrirmælum ráðlierra og undir eftirliti landlæknis.
Héraðslæknar stunda ahnennar lækningar í héraði sínu, annast lyfjasölu, þar sem ekki er sérstök lyfjabúð, og eru skyldir að gegna aðkallandi
sjúkravitjunum hvenær sem þess er leitað, nejna þeir séu liindraðir af öðriun
embættisverkuni, sem eru meira aðkallandi, eða sjálfir sjúkir.
Nú er héraðslæknis vitjað úr öðru læknishéraði til konu í barnsnauð eða
i annari mjög brýnni nauðsyn, fyrir þá sök, að hægra er að ná til hans en viðkomandi læknis, og hefir liann þá sömu skvldur til að vitja sjúklingsins eins
og héraðsbúi hans ætti i hlut.
Héraðslæknar mega ekki, nema með sérstöku leyfi ráðherra, takasl á
liendur önnur föst, launuð störf en þau, sem við koma læknisstarfi þeirra. Þeir
mega veita forstöðu eða starfa við almennt sjúkrahús við liæfi liéraðs sins, en
víðtækari sjúkrahússtörfum mega þeir ekki gegna nema með sérstöku leyfi ráðherra.
Landlæknir setur héraðslæknuin erindisbréf, sem ráðherra staðfestir,
og fellur þá jafnframt úr gildi erindisbréf liéraðslækna á Islandi, sett samkvæmt konunglegri tilskipun 25. febrúar 1824,
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5. gr.
Héraðslæknirinn í Reykjavíkurhéraði sinnir ekki sjúkravitjunum nema
eftir fyrirmælum ráðherra, en gegnir að öðru levti liéraðslæknisstörfum i
bænum.
Hann aðstoðar stjórnarvöld við millilandasóttvarnir og veitir forstöðu sóttvarnarhúsi rikisins án sérstaks endurgjalds.
Honum er og heimilt að vera yfirlæknir við farsóttarhús Reykjavikur
eða tilsvarandi stofnun, sem bærinn kann að reka, en óheimilt að gegna víðtækari sjúkrahússtörfum.
6- gr.
Landlæknir og héraðslæknar hafa laun úr rikissjóði samkvæmt launalögum. Héraðslæknirinn í Reykjavík skal þó hafa hálf önnur héraðslæknislaun.
7. gr.
Verði héraðslæknir að takast ferð á hendur til þess að leysa af hendi
störf sín í þarfir hins opinbera eða einstakra manna, ber að sjá honum fyrir
flutningi ókeypis, og svo beina leið sem hægt er frá og til heimilis hans. Um
borgun fvrir störf héraðslækna og ferðir þeirra fer eftir gjaldskrá, er landíæknir semur og ráðherra staðfestir.
8. gr.
Læknar þeir, sem nú eru í einbættum, verða endurgjaldslaust að sætta
sig við þær brevtingar, sem verða á héruðum þeirra eða embættuin eftir lögum þessum.
9. gr.
Lög nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishéraða, lög nr. 58, 59 og 60,
30. júlí 1909, lög nr. 40, 11. júlí 1911, lög nr. 77, 28. nóv. 1919, og lög nr. 45, 27.
júní 1921, öll um breyting á löguin nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishéraða, og síðasta málsgrein 12. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna, eru úr gildi numin.
10. gr.
' Ákvæði laga þessara um Reykjavíkurhérað ganga i gildi þegar það hérað verður næst laust. Falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 52, 22. júni 1921, um
læknaskipun í Reykjavik, en bæjarlæknirinn verður héraðslæknir.
Nd.

486. Viðaukatillögur

við frv. til laga um bráðabirgðabrevtingu nokkurra laga.
Frá ljárveitinganefnd.
Aftan við 1. gr. komi 3 nýir liðir, svo bljóðandi:
5. Framkvæmd 2. og 3. gr. laga nr. 45, 10. nóv. 1913, um Bjargráðasjóð íslands, er frestað til ársloka 1933,
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6. Framkvæmd 12. gr. laga nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júní 1923, er frestað á árinu 1933.
7. Kennslueftirlit það, sem ræðir um i 6.-8. gr. laga nr. 35, 19. mai 1930,
fellur burt til ársloka 1933.
Nd.

487. Viðaukatillaga

við frv. til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.
Frá Magnúsi Guðmundssyni.

Aftan við 1. gr. komi nýr liður, svo hljóðandi:
Á árinu 1933 skal helmingur þeirra tekna, sem ræðir um i 1. gr.
laga nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð, renna i rikissjóð.

Ed.

488. Breytingartillögur

við frumvarp til laga um veiting ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ed.

Frumvarpsgreinina skal orða svo:
Ríkisborgararétt skulu öðlast:
Andersen, Engely Helluin Lvnge, mótorviðgerðamaður á Akureyri, fæddur
í Danmörku.
Andersson, Rasmus Reinhold, klæðskeri i Reykjavik, fæddur í Svíþjóð.
Andreasen, Ole Kristian, vélstjóri í Reykjavík, fæddur i Noregi.
Björn Pétursson, verkamaður á Mýrum i Skagafjarðarsýslu, fæddur á
íslandi.
Hansen, Hans Jakob, bakarameistari í Stykkishólmi, fæddur i Danmörku.
Höyer, Anders Cliristian Carl Julius, garðvrkjumaður i Hveradölum, fæddur í Danmörku.
Jacobsen, Jolian Jentoft Bek, verkamaður á Akureyri, fæddur i Noregi.
Jensen, Peter Adolf Aage Edvard, rafvirki í Reykjavík, fæddur i Danmörku.
Takács, Georg, læknisnemi i Reykjavík, fæddur i Ungverjalandi.

489. Nefndarálit

um frumvarp til laga úm bifreiðaskatt o. fl.
Frá meiri bluta fjárbagsnefndar.
Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 22. april 1932.
Ingvar Pálmason,
Einar Árnason,
form.

fundaskr. og frsm.
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490. Frumvarp

til laga um Jöfnunarsjóð.
Frá fjárhagsnefnd.
1. gr.
Þegar tekjur rikissjóðs á rekstrarreikningi fara frani úr lögbundnum og
óhjákvæmilegum útgjöldum, skal leggja það, sem afgangs er, i sjóð, er nefnist
Jöfnunarsjóður.
Sjóðinn skal ávaxta í banka, og má ekki veita lán úr honum.
2. gr.
Verði tekjuhalli á rekstrarreikningi rikissjóðs meiri en svo, að hægt sé
að greiða hann úr sjóði frá fvrra ári, skal hann greiddur úr Jöfnunarsióði, ef
fé hans hrekkur til.
3. gr.
Nú nægja ekki áætlaðar tekjur rikissjóðs í fjárlögum til þess að veita fé
til ólögbundinna framkvæmda, sem svara að minnsta kosti meðaltali 5 siðustu
ára, og má þá i fjárlögum ákveða að greiða úr Jöfnunarsjóði það, er á vantar.
4. gr.
Nú er meira fé í Jöfnunarsjóði en ætla má, að nægi til að inna af hendi
þau verkefni, sem i 2. og 3. gr. segir, og er fjármálaráðherra þá skvlt að verja
því til aukaafborgana af skuldum rikissjóðs.
5. gr.
Reikningur Jöfnunarsjóðs skal árlega fylgja landsreikningnum og endurskoðast með honum.
.
6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
Greinargerð.
Nefndin hefir haft til meðferðar frv. á þskj. 147 um Jöfnuftarsjóð ríkisins, samhljóða frv., er flutt var í Nd. á síðasta þingi. Við meðferðina gerbreyttist það frv. að efni, og fyrirsögnin breyttist einnig, svo að í rauninni varð úr því
nýtt frv. Hefir nefndin orðið sammála um að flytja nú þetta frv. óbreýtt eiris
og það var samþykkt við 3. umr. í Nd. á sumarþinginu 1931, og vísast um ástæður til umræðna þeirra, er fram fóru um málið á þvi þingi.
'
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Nd.

491. Breytingartillögur

við frv. til laga um bygging fyrir Háskóla íslands.
Frá Magnúsi Jónssyni.
1. Við 2. gr. Orðin »og að Reykjavikurbær leggi til vatn« o. s. frv. til enda
greinarinnar falli niður.
2. Við 3. gr. Við greinina bætist ný málsgrein, er svo bljóðar:
Leita skal samninga við bæjarstjórn Reykjavíkur um vatn úr hitaveitu
bæjarins, til þess að bita böfuðbygginguna og væntanlegan stúdentabústað.

Ed.

492. Frumvarp

til laga um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
Þeir, sem hafa landbúnað að atvinnu eða útgerð báta, sem eru 30 brúttó
smálestir að stærð samtals eða minna, eiga rétt á að fá gjaldfrest á skuldum
sínum eftir reglum þessara laga.
Fresturinn nær aðeins til liöfuðstóls þeirra skulda, sem stofnaðar eru
fyrir 1. jan. 1932 vegna landbúnaðar og bátaútvegs. Fresturinn nær ekki til
opinberra skatta og gjalda.
2. gr.
í sýslufélagi hverju og kaupstað skal skipa nefnd þriggja manna til að
inna af hendi það starf, sem lög þessi ákveða, og jafnmarga til vara. Nefnd
þessi, sem heitir skilanefnd, skal skipuð þannig, að atvinnumálaráðherra tilnefnir formann, en sýslunefnd eða hæjarstjórn hina 2. Um val varamanna fer
eftir sömu reglum. Skilanefndarinenn skulu vera búsettir á starfssvæði sinu.
3. gr.
Nú telur atvinnurekandi, sem um ræðir í 1. gr., sig ekki geta innt af
hendi umsamdar eða umkrafðar afborganir skulda, er á honum hvíla, og hann
nær ekki þeim samningum við lánardrottna sina, sem hann treystist að uppfylla, og er honum þá rétt að snúa sér til formanns skilanefndar með skriflega beiðni um að njóta vemdar þeirrar, sem lög þessi heimila. Beiðninni
skal fylgja:
a) Afrit af síðustu skattskýrslu.
b) Skrá yfir ábyrgðir beiðanda.
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c) Skýrsla um breytingar, sem orðið hafa á efnaliag eða ástæðuni skuldunauts síðan skattskýrsla var gefin.
d) Sundurliðuð skrá um skuldir, og skulu tilgreindir eigendur þeirra, greiðsluskilmálar og vaxtakjör.
4. gr.
Nú hefir skilanefnd borizt beiðni eins og i 3. gr. getur, og skal hún þá
þegar tilkynna það dómara þeim, sem i hlut á, enda er aðför gegn skuldunaut
og ábyrgðarmönnum hans óheimil fyrir þeim skuldum, sem lög þessi ná til,
þar til úrskurður skilanefndar um, að frestur verði ekki veittur, er fallinn.
Hið sama er um málssókn á hendur skuldunaut eða áhyrgðarmönnum hans,
nema um skuld sé að ræða, sem ekki er viðurkennd.
5. gr.
Skilanefnd skal, svo fljótt sem ástæður leyfa, taka gjaldfrestsbeiðni
til meðferðar og rannsaka Jiana nákvæmlega. Hún heimtar frekari skýrslur af
beiðanda, ef hún telur nauðsyn á. Hún á kröfu á að fá hjá formönnum skattanefnda allar þær upplýsingar um hag þeirra, sem skuldunautur er i ábyrgð
fyrir, er skattskýrslur þeirra geta veitt, enda er skilanefnd i öllum störfum
sínum bundin sömu þagnarskyldu og skattanefndir.
6. gr.
Þegar skilanefnd hefir fengið þau gögn, sem hún telur þörf á til þess að
úrskurða um málið, fellir hún úrskurð sinn eins fljótt og við verður komið, og
eigi síðar en 3 mánuðum eftir, að frestbeiðni barst henni, nema leita þurfi
skýrslna úr fjarlægum landslilutum. Lengur en 5 mánuði frá móttöku frestbeiðni má úrskurður þó aldrei dragast.
I skilanefnd ræður afl atkvæða úrslitum, enda taki 3 skilanefndarmenn
þátt í úrskurði.
7. gr.
Skilanefnd skal hafa gerðabók. Sýslumaður eða bæjarfógeti löggildir
hana, en í Reykjavík lögmaður. I gerðabók skal skrá allar ályktanir skilanefndar og stutt yfirlit yfir það, sem fram fer á fundum hennar. Þar skal og
getið móttökudags frestbeiðna.
,
,
8' gr;
.
Skilanefnd á rétt á, ef hún telur ástæðu til, að kalla fyrir sig skuldunaut, lánardrottna hans og þá, sem hann er í ábyrgð fyrir, eða umboðsmenn
þeirra, til þess að reyna að koma á samkomulagi um frest til handa skuldunaut. Ef samkomulag næst, skal niðurstaðan skráð í gerðabók, og gildir hún
sem úrskurður væri. Ef samkomulag næst ekki, gengur málið til úrskurðar
skilanefndar.
9- gr.
Einróma úrskurði skilanefndar verður ekki áfrýjað, en verði nefndarmenn ekki á eitt sáttir, getur skuldunautur eða skuldheimtumaður áfrýjað til
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atvinnumálaráðuneytisins, og kveður það upp fullnaðarúrskurð eins fljótt og
verða má.
Úrskurðir skilanefndar og ráðuneytis eru hindandi fvrir aðilja sem dómur væri.
10. gr.
Skilanefnd er óheimilt að úrskurða skuldunauti frest á afborgunum, ef
liún telur:
1. Að hann geti innt þær af liendi eftir samningum eða kröfum án verulegs
hnekkis þeirri atvinnu hans, sem í 1. gr. getur.
2. Að hann sé líklegur til að nota frestinn til að rýra tryggingar skuldunauta
sinna.
3. Að ástæður hans séu svo erfiðar, að ekki séu líkur til, að hann geti uppfyllt skuldbindingar sinar í venjulegu árferði.
4. Að hann eigi ekki fyrir skuldum, þegar lagt er til grundvallar:
a) Á fasteignum gildandi fasteignamat.
b) Á bústofni, búshlutum, bátum, veiðarfærum og öðrum eignum meðaltal þess verðs, sem lagt er til grundvallar mati við framtal til tekju- og
eignarskatts 3 siðustu árin.
c) Um ábvrgðir, hverjar likur séu til, að þær falli á hann.
11- gr.
Nú telur skilanefnd, að skuldunautur falli ekki undir ákvæði 10. gr., og
úrskurðar hún honum þá frest á þeim afborgunum, sem hann, að áliti hennar,
getur ekki innt af hendi án verulegs hnekkis fvrir atvinnu þá, sem í 1. gr.
getur.
12. gr.
Skilanefnd má ekki úrskurða skuldunaut lengri frest en 1 ár, talið frá
úrskurðardegi.
13. gr.
Fjármálaráðherra hefir heimild til, að fengnum tillögum þeirra lánsstofnana, sem gefa út vaxtabréf, að ákveða dráttarvexti af vaxtabréfalánum.
14. gr.
Nú kemur það í ljós, að skuldunautur liefir skýrt skilanefnd rangt frá
fjárhag sínum, eða hagur hans liefir breytzt í verulegum atriðum, og getur
nefndin þá fellt úr gildi úrskurð sinn eða hreytt honum, ef atvik eru þannig,
að þau hefðu leitt til annarar niðurstöðu, ef kunn hefðu verið, er úrskurðað
var í byrjun.
15. gr.
Nú sannast það, að skuldunautur notar frest, sem hann hefir fengið
samkvæmt lögum þessum, til þess að rýra tryggingar skuldheimtumánna sinna
í sviksamlegum tilgangi, og varðar það refsingu eftir 26. kap. hinna almennu
hegningarlaga. Auk þess fellur úrskurður skilanefndar úr gildi þegar er brot er
sannað. .
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16. gr.
Ef lög þessi valda þeim stofnunum, sem gefið hafa út vaxtabréf, erfiðleika um innlausn þeirra bréfa, sem út eru dregin til greiðslu, er fjármálaráðherra heimilt áð taka fyrir liönd ríkissjóðs lán, allt að 200000 kr., til greiðslu
á þeim, ef ekki er til þess veitt fé í fjárlögum. Þetta lán telst veitt þeim skuldunautum, sem greiðslufrest fengu, er tryggt með lögveði næst á eftir þeirri skuld,
sem afborgunin er hluti af, og endurgreiðist ríkissjóði á þann hátt og með þeim
vöxtum, að ríkissjóíjur sé skaðlaus af.
Nú lenda aðrar lánsstofnanir, þar með talin verzlunarfyrirtæki, svo sem
kaupfélög og.kaupmenn, í greiðsluörðugleikum, að öllu eða nokkru leyti vegna
ákvæða þessara laga, og verða bú þeirra þá ekki tekin til gjaldþrotaskipta að
þeim nauðugum meðan lög þessi eru i gildi, ef skattframtöl þeirra eða efnahagsreikningar sýna, að þau eða þeir eigi fyrir skuldum.
17. gr.
Atvinnumálaráðlierra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.
18. gr.
Kostnaður af framkvæmd þessara laga greiðist að hálfu úr rikissjóði, en
að hálfu úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.
19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. júlí 1933.

Ed.

493. Frumvarp

til laga um Brunabótafélag íslands.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
Samhljóða þskj. 345, með þeirri breytingu, að
25. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 15. okt. 1932.
Frá sama tíma eru úr gildi felld lög nr. 54, 3. nóv. 1915, um stofnun
Brunabótafélags Islands, lög nr. 53, 28. nóv. 1919, um breyting á þeim lögum.
Frá 15. okt. 1934 falla ennfremur úr gildi Iög nr. 35, 27. júní 1921, um
vátryggingu sveitabæja og annara húsa i sveitum utan kauptúna, svo og um
lausafjártryggingar, en brunabótasjóðir samkvæmt 1. gr. þeirra laga vesrða frá
saina tíma eign sveitarfélaga þeirra, er hlut eiga að máli, og má ekki skerða þá
innstæðu án samþykkis sýslunefndar.
Alþt. JÍÍ32. A. (45. löggjafarþing).
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494. Nefndarálit

um frv. til laga um bifreiðaskatt.
Prá miuui bluta fjárhagmefndar.
Ég hefi eigi getað fallizt á, að þetta frv. yrði gert að lögum, m. a. af
því, að ég tel, að löggjöf um þetta yrði að byggjast á öðrum grundvelli að þvi
er notkun fjárins snertir en þeim, sem lagður er í frv.
1 sjálfu sér er ég þvi ekki mótfallinn, að skattur sé lagður á benzín til
bifreiða, ef það er gert i því ákveðna augnamiði að koma vegum þeim, sem
bifreiðaruar nota, i nýtfzku borf, gera á þeim fullkomið, varanlegt og ryklaust
slitlag. Hefir þessi leið verið farin annarsstaðar. En frv. þetta ætlar mikinn
meiri hluta fjárins til þess almenna viðhalds á þjóðvegum, sem ríkissjóður
kostar nú, og það er sama sem að þetta verði almennur tekjustofn fyrir ríkissjóðinu. Til þess að löggjöf um þetta gæti orðið viðunanleg, að minum dómi,
þyrfti einkum að gera skil fyrir eftirfarandi atriðum:
1. Eftir þvi, sem vegakerfi landsins enn er háttað, eru bifreiðar komnar
i notkun á nokkrum stöðum, sem eru algerlega einangraðir frá þvi, þar á meðal
i kaupstöðunum ísafirði, Siglufirði, Seyðisfirði, Neskaupstað og Vestmannaeyjum. Mér virðist rétt að láta sérstaka sjóði lil varanlegra umbóta á götum og
vegum þessara einangruðu staða fá öil gjöld af bifreiðum i hverju umdæmi
fyrir sig, þangað til þeir kynnu að komast í samband við bið almenna vegakerfi.
2. Mikill þorri þeirra bifreiða, sem fara um þjóðvegakerfi landsins, er
skrásettur í kaupstöðum og verzlunarstöðum þeim, sem njóta sambands við
vegakerfið. Þörfin á þvi að koma vegum í nýtízku horf með malbikun eða
biksteypu er langmest i kaupstöðum og verzlunarstöðum, af því að þar er
umferðin mest, slitið á vegunum mest og rykið til mestra óþæginda og heilsutjóns. Ég tel þvi, að við skiptingu fjárins yrði að ætla þessum stöðum riflegan
hluta, að minnsta kosti á meðan þeir eru að koma götum sinum og vegurn
i viðunandi horf. En til þess að leggja fram ákveðnar tillögur um slíka
skiptingu, þarf sérstaka rannsókn á umferð, tölu skrásettra bifreiða og vegafjárþörf þessara staða.
3. Að þvi er þjóðvegina snertir legg ég áherzlu á, að sem allra mestur hluti af þvi fé, sem til þeirra ætti að renna eftir þessari löggjöf, gangi til
þess að gera varanlegt og ryklaust slitlag á þeim þjóðvegarköflum, sem mest
eru notaðir af bifreiðum.
Eins og eðlilegt er, hefir risið megn mótstaða gegn þessum skatti frá
þeim mönnum, sem stunda bifreiðaflutning sem atvinnu. Þeir telja það ranglátt að skattleggja þessa sérstöku tegund af samgöngum jafnframt því, sem
nærfellt allar aðrar samgöngur i landinu njóta beinna fjárframlaga úr rikissjóði. Ég tel þessa mótbáru réttmæta, meðan löggjöfinni er ekki þannig hagað, að sú atvinnugrein, sem á að bera skattinn, njóti sérstaks hagnaðar af
notkun þess fjár. Sé fénu varið sem næst eingöngu til að koma upp nútima-
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hæfum bifreiðavegum i stað ófullnægjandi malarvega, tel ég, að báðir hafi
haginn — bifreiðarnar fá nauðsynlega vegabót og viðhaldið léttist á rikissjóði.
Þar sem málið hefir ekki ennþá fengið þann undirbúning, sem þarf
út frá þvi sjónarmiði, sem hér er greint, legg ég til, að þvi verði visað til
stjórnarinnar.
Alþingi, 22. april 1932.
Jón Þorláksson.

Nd.

495. Nefndarálit

við frv. til laga um verðhækkunarskatt.
Frá minni hluta fjárhagsnefndar.
Með frv. þessu mun vera ætlazt til þess, að verðhækkun fasteigna skiptisl í tvo fiokka, annarsvegar verðhækkun, sem eigandinn hefir sjálfur valdið
og því er ekki rétt að skattleggja, og hinsvegar verðhækkun, sem hann hefir
ekki valdið og þvi sé rétt að taka nokkurn hluta af lil opinberra þarfa.
Þessi skipting næst þó ekki með frumvarpinu nema að litlu leyti. Þar
er aðeins tekið tillit til þess, sem eigandinn hefir beinlinis valdið. En auk þess
valda eigendur oft verðhækkun eigna óbeinlinis með öðrum aðgerðum, og
eiga fullan rétt á arði þeim, sem af því leiðir, eins og þeir verða að bera hallann, ef illa tekst.
Þó að ekki sé ávallt hægt að rekja verðhækkun fasteigna til aðgerða
eiganda, er alls ekki bægt að fullyrða, að hún stafi af framkvæmdum þess
opinbera. Þar sem bæir vaxa, er það mjög oft vegna rekstrar einstakra manna,
og jafnvel það, sem framkvæmt er i nafni þess opinbera, er borið uppi af
þeim sömu mönnum að mestu leyti.
Þá má enn benda á verðhækkun, sem stafar af allt öðrum ástæðum,
t. d. við það, að verðmæti skapast, sem ekki voru kunn áður. Má nefna sem
dæmi fossa, sem menn hafa ekki vitað, að verðmæti væri i, eða efni i jörðu
verður verðmætt vegna uppgötvana. Hefir jafnan verið viðurkenndur réttur
landeiganda til slikra verðmæta.
Minni hlutanum er ekki heldur kunnugt um, að löggjöf i þessa átt sé
til annarsstaðar. Þar, sem einhverskonar verðhækkunarskattur hefir verið lagður
á eða heimilaður, er hann jafnan miðaður við ákveðnar aðgerðir þess opinbera. Þannig er t. d. um verðhækkunarskatt út af járnbrautarlagningu, hafnargerð eða skipulagsbreytingu á bæjum, og munu þeir þó oftast heimilaðir
sveitar- og bæjarfélögum og innan mjög þröngra takmarka. En meginmunurinn er sá, að miðað er við beinar og alveg ákveðnar aðgerðir þess opinbera. Er á því geysimunur eða stefnu þessa frumvarps, sem veitir aðeins
undanþágu frá skattinum þar, sem um beinar og ákveðnar aðgerðir eigandans er að ræða.
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Þá má næst minnast á verðhækkunarskatt þennan almennt. Hann er
miðaður algerlega við verð, talið i krónum, þ. e. i verðmæli, sem jafnan er
breytingum háður, og þeim oft stórkostlegum. Þetta veldur þvi, að vel getur
svo farið, að verðhækkunarskattur verði krafinn af »verðhækkun«, sem er það
aðeins í orði kveðnu. Breytist verðgildi peninganna verulega i þá átt, að
gjaldeyririnn rýrni að verðmæti, getur meira að segja íarið svo, að skattskyld
verðhækkun i krónum sé raunverulega verðlækkun. Grundvöllur frumvarpsins er þvi eins ótryggur og frekast er unnt. Á hinn bóginn hafa flutningsmenn
lýst þvi yfir, að þeir hafi ekki getað fundið annan grundvöll til þess að
byggja þessa löggjöf á, og er það i rauninni yfirlýsing um, að þessi löggjöf
sé ófær.
Um ýmsa augljósa smiðagalla á frumvarpinu hirðir minni hlutinn ekki
að ræða, þar sem hann, samkvæmt framansögðu, hlýtur að leggja til, að frumvarpið verði fellt.
Alþingi, 22. april 1932.
Magnús Jónsson,
fundaskr., frsm.

Ed.

ólafur Thors.

496. Frumvarp

til laga um útflutning hrossa.
(Eftir 2. umr. i Ed.).
1- gr
A erlendan markaö má ekki flvtja eldri liross en 10 vetra og ekki yngri
hross en 3 vetra. Atvinnumálaráðherra getur þó leyft útflutniug á einstökum
lirossum, sem eru eldri en 10 vetra og yngri en 3 vetra, ef sérstakar ástæður
eru fyrir hendi, sem mæla með því.
2. gr
A tímahilinu 15. október til 1. júní er óheimilt að flytja liross á erlendan
markað. Frá 1. marz til 1. júní má þó flytja út liross á aldrinum 4—10 vetra,
enda séu þau feit og hafi notið innifóðurs ekki skemur en 1 mánuð. Þó þarf
leyfi atvinnumálaráðlierra til slíks útflutnings í hvert sinn, enda hafi haun áður
sett reglur um meðferð hrossanna, frá því þau eru keypt og þar til þau eru
látin í skip.
3- gr.
Áður en liross séu flutt úr landi, hvort heldur er til einstakra manna eða
til sölu á erlendum markaði, skulu þau skoðuð á útflutningsstaðnum af dýralækni. Þó getur atvinnumálaráðherra skipað aðra menn en dýralækna til þess
að hafa eftirlit með útflutningnum, ef fjarlægðir eða aðrar sérstakar ástæður
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bamia, að dýralæknir geti framkvæmt skoðunina. Skoðunarmenn semji skrá yfir
lún útfluttu liross í áframhaldandi töluröð, og festi samtímis við hvert hross
spjald, þar sem tilgreind er skrásetningartala þess, kynferði, aldur, htur og hæð.
Embættisdýralæknar skulu hver í sínu umdæmi skyldir til þess að annast skoðun á útflutningshrossum. Atvinnumálaráðherra ákveður þóknun fyrir skoðun
lirossanna og eftirlit með útflutningnum, og greiðist liún úr rikissjóði.
4. gr.
Dýralækni eða öðrum eftirlitsmanni, sem atvinnumálaráðherra kann að
liafa falið eftirlit með hrossaútflutningi (sbr. 3. gr.), er skylt að líta eftir og fullvissa sig um, að rúm það í skipunum, sem hestarnir eru fluttir í, sé nægilega
stórt, loftgott, stíurnar traustar og að brynningaráhöld séu hagkvæm og í lagi.
Ennfremur að hrossunum sé ætlað nægilegt og gott vatn og fóður og að skípstjóri hafi til umráða nægilegan mannafla til þess að annast hirðingu hrossanna í skipinu. Á stíugólf og gangrúm, sem hross eru leidd um, skal strá hálmi
eða sandi, eða gera þau ósleip á annan hátt. Sjá skal fyrir góðri loftræsting,
þar sem hross eru höfð, og birtu, eftir þvi sem ástæður frekast leyfa.
5. gr.
Skylt er dýralækni (eftirlitsmanni) að kyrrsetja og banna útflutning á
lirossum, sem eru mögur og illa útlítandi, glaseygð, meidd, liölt, með mjög snúna
liófa, áberandi skakka eða hnýtta fætur, áberandi bilun í fótmn eða með öðrum verulegum lýtum og göllum.
6. gr.
Þeim, sem senda hross til útlanda, er skvlt að tilkynna það dýralækni
(eftirlitsmanni) með nægum fyrirvara, ennfremur láta dýralækni í té næga
aðstoð við skoðunina.
7. gr.
Dýralækni og skipstjóra er skylt að láta fylgja farmskrá skipsins vottorð
um aldur, stærð, lieilbrigði og útlit lirossanna á útskipunardegi, sbr. 3. málsl.
3. gr.
8- grAtvinnumálaráðlierra getur sett nánari reglur um útbúnað skipa, sem
flytja hross, vatns- og fóðurbirgðir, liirðingu lirossa í skipunum, um það,
livernig eftirlitinu skuli hagað, og annað það, er þurfa þvkir vegna útflutningsins.
9. gr.
Brot gegu löguui þessum og reglum þeim, sem settar kunna að verða samkvæmt 8. gr., varða sektum frá 50—3000 kr., sem renna í ríkissjóð. Með mál út
af slíkum brotuin skal farið sem almenn lögreglumál.
10. gr.
Með lögum þessmn eru numin úr gildi lög nr. 73, 22. nóv. 1907, um útflutning lirossa, svo og lög nr. 47, 3. nóv. 1915, og lög nr. 34, 19. maí 1930, um
breyting á þeim lögmn.
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497. Lög

um kosningu sáttanefndarmanna og varasáttanefndarnianna í Reykjavík.
(Afgreidd frá Ed. 22. apríl).
1- gr.
Sáttaiiefndarmenn og varasáttarnefndarmenn i Reykjavik skulu kosnir
af bæjarstjórninni. Þeir skulu kosnir állir samtimis, þá er lög þessi öðlast gildi,
með lilutfallskosningu og til 3 ára i senn.
2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin þau ákvæði i 12. gr. tilskipunar
10. júlí 1795, um stofnun sáttanefnda, sem koma í bága við lög þessi.

Ed.

498. Tillaga

til þingsályktunar um ákvörðun á tölu starfsmanna við starfrækslugreinir og
stofnanir ríkisins.
Frá minni liluta rikisgjaldanefndar (JónÞ).
Efri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að undirbúa tafarlaust og leggja
fyrir Alþingi frumvarp til laga um tölu starfsmanna árið 1933 við sérhverja
starfrækslugrein ríkisins og ríkisstofnun.
Greinargerð.
I flestum greinum ríkisstarfrækslunnar er starfsmannahald stærsti kostnaðarliðurinn, og til þess að fjárveitingarvaldið hafi full tök á þeim útgjöldum,
þarf að ákveða bæði laun starfsfólksins, sem ávallt verða í misnnmandi flokkum, og tölu starfsmanna í hverjum launaflokki. Hér á landi er sem stendur
komið of mikið los á livorttveggja, bæði ákvörðun launanna fyrir mismunandi
flokka starfsmanna og ákvörðun starfsmannafjöldans í hverjum flokki. Sumir
starfsmenn taka að vísu laun eftir launalögum frá 1919, en þau ná ekki til þess
mikla fjölda af starfsmönnum í nýjum starfrækslugreinum og stofnunum, sem
Iiafa myndazt siðan. Hefir ákvörðun þeirra starfslauna dregizt úr höndum löggjafarvaldsins og í liendur ráðherranna og forstöðumanna starfsgreina og stofnana langt umfram það, sem rétt er. Þetta atriði verður ekki leiðrétt nema með
setningu nýrra ahnennra launalaga, og vænti ég, að rikisstjórnin sinni því máli
svo fljótt sem unnt er, án þess að um það sé gerð sérstök ályktun. Um liitt atriðið, tölu starfsmanna, hefir ekki verið venja hér á landi að ákveða með laga-
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setningu. En þetta er venja annarsstaðar, og eru t. d. i Danmörku árlega sett lög
inn þetta, sem einskonar fylgilög við fjárlögin. Legg ég til, að sama venja sé upp
tekin liér, og tel, að þetta mundi talsvert stuðla að því að gera áætlanir fjárlaganna um kostnað við starfsmannahald ábyggilegri en þær reynast nú, og vera
nauðsynlegt aðhald fyrir framkvæmdarvaldið gegn fjölgun starfsmanna.
Tillaga þessi náði ekki samþykki hinna annara nefndarmanna og er því
flutt af minni liluta nefndarinnar (JónÞ).

Nd.

499. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 487 [Bráðabirgðabreyting nokkurra lagaþ
Frá Magnúsi Guðmundssyni.
Upphaf till. orðist svo:
Á árunum 1932 og 1933 o. s. frv.

Ed.

500. Frumvarp

til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
1. Framkvæmd laga nr. 50, 10. nóv. 1913, um að landssjóður leggi
Landsbankanum til 100 þúsund krónur á ári í næstu 20 ár, er frestað til
ársloka 1933.
2. Tekjur eftir lögum nr. 56, 31. mai 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, renna í ríkissjóð til ársloka 1933.
3. Tekjur eftir lögum nr. 58, 8. sept. 1931, mn einkasöiu rikisins á tóbaki, skulu renna í ríkissjóð til ársloka 1933.
1. Framkvæmd laga nr. 63, 8. sept. 1931, nm hýsing prestssetra, er frestað til ársloka 1933.
5. Framkvæmd 2. og 3. gr. laga nr. 15, 10. nóv. 1913, um Bjargráðasjóð Islands, er frestað til ársloka 1933.
6. Framkvæmd 12. gr. laga nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júni 1923, er frestað á árinu 1933.
7. Keimslueftirlit það, sem ræðir um í 6.—8. gr. laga nr. 35, 19. maí 1930,
fellur burt til ársloka 1933.
8. Á árunmn 1932 og 1933 skal helmingur þeirra tekna, sem ræðir um i 1. gr.
laga nr. 54, 7. maí 1928, um Menningarsjóð, renna í ríkissjóð.
2. gr.
Lög þessi Öðlast þegar gildi.
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501. Breytingartillögur

við frv. til laga um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.
Frá Magnúsi Guðmundssyni.
1. Við 1. gr. 16. Á undan »Eyrarhreppur« kemur: Súðavikurhreppur.
2. Við 1. gr. 17.
a. »Súðavikurhreppur« falli niður.
b. Fyrlr »Læknissetur í Ögric kemur: Læknissetrið skal ákveðið með atkvæðagreiðslu héraðsbúa, þeirra er kosningarrétt hafa í sveitarstjórnarmálum.
c. 2. málsgr. (»lbúar i Álftafirði ... lsafjarðarhéraði«) falli niður.

Nd.

502. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 450 [Síldarmatj.
Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 7. Ný grein á eftir:
Peir, sem verka sild til útflutnings, skulu i lok hverrar viku tilkynna
yfirmatsmanni i umdæminu tölu þeirra tunna, er þeir hafa verkað, og á
bvern hátt sildin er verkuð.

Nd.

503. Nefndarálit

um frv. til laga um afnám laga nr. 17 1930, um stofnun flugmálasjóðs íslands.
Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Um mál þetta hefir eigi fengizt samkvæði nefndarmanna. Minni hl.
(JJós og GÍ) leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og niður felldur
flugmálaskattur af sild með öllu. Meiri hluti telur aftur, eins og málinu er
nú komið, ógerlegt að fella þetta gjald niður, nema svo væri, að fyrirhuguðum flugferðum yrði jafnframt tryggð með öðrum hætti álika upphæð og fiugmálaskatti nemur. Þvi hefir oft verið haldið fram, og með nokkrum rétti, að
flugskattur eftir 1. nr. 17 1930 kæmi óeðlilega hart niður á sildveiðamönnum
og að þeim standi eigi nær en öðrum landsmönnum að kosta flugferðir. Um
nytsemi flugferða fyrir sildveiðamenn og réttmæti gjaldsins má lengi deila, en
óneitanlegt er það, að flugferðir á tveim siðustu árum hafa þó að mestu lotið
að sildarleit, beint eða óbeint, og þótt ekki verði árangur þeirrar sildarleitar
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til verðs metinn, þá er af leitaruppdráttum o. fl. ljóst, að veiðileit með flugvélum er mjög likleg til að verða bæði sildveiðamönnum og öðrum, sem veiði
stunda, að liði, einkum þegar frekari reynsla er fengin. Hinsvegar má þess
einnig geta, að kostnaður af innlendum flugferðum hefir að þessu Ient að
meira leyti á rikissjóði og fórnfúsum blutböfum Flugfélags íslands en á síldveiðamönnum, enda alveg óskoðað mál, bvaða atvinnugrein fórnar mestu á
altari alþjóðar og þiggur minnst. Samanburður i þeim efnum mundi leiða úl
i öfgar einar og á bér ekki við. Hér verður að lita á aðrar og veigameiri
ástæður, sem eiga að ákveða meðferð þessa máls.
Nú befir Flugfélag íslands, vegna fjárskorts, orðið að bætta störfum,
eftir að bafa haldið uppi tilraunaflugi og sildarleit með ærnum kostnaði um
nokkur undanfarin ár, keypt 3 flugvélar og lagt mikið fé til byggingar flugböfn, flugskála og annara tækja, er rekstur flugvéla útheimtir. Til að fullnægja útlendum lánardrottnum að nokkru, er þvi félaginu sá kostur ger að
afhenda vélarnar og aðrar eignir með mjög niðursettu verði, jafnframt og
starfsemi þess fellur niður og þau hreyfanlegu flugtæki eru á brautu flutt.
Hinsvegar hafa nú þau tiðindi gerzt, eins og kunnugt er, að vestræna
tlugfélagið Transamerican Airlines Corporation hefir fengið sérleyfi til millilandaflugs með viðkomum bérlendis, en félag þetta hefir gefið fyrirheit um
að kaupa flugvélar þær, sem I'lugfélag íslands befir notað, og halda uppi flugferðum hér á sumri komanda, ef um kaup vélanna semdi og flugmálaskatturinn eftir umræddum lögum væri því tryggður. Hefir félagið nýlega tilkynnt,
að fulltrúi þess kæmi hingað bráðlega til samninga og undirbúnings þeim
innlendu flugferðum.
Meiri hluti nefndarinnar álítur því ekki timabært að samþykkja frumvarpið, en Ieggur til, að það verði afgreitt með svofelldri
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
.
Með þvi að flugmálaskattur eftir lögum nr. 17 1930 hefir engin úrslitaábrif um afkomu síldveiðanna hér á landi, en hinsvegar sterkar likur fyrir
þvi, að bagfelldir samningar takist um frambald þess innlenda flugs, ef flugskatturinn helzt óbreyttur, telur deildin eigi rétt að afgreiða frv. og tekur fyrir
næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 20. apríl 1932.
Sveinn Ólafsson,
form., frsm.

Bjarni Ásgeirsson.

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

Bergur Jónsson.
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504. Nefndarálit

um frumvarp til laga um greiðslu söltunarlauna úr búi Síldareinkasölu íslands.
Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Uni frv. þetta befir ekki náðst samkomulag í nefntlinni. Minni liluti
(JJós og GÍ) vill fylgja frv. lítt eða ekki breyttu, en meiri bluti telur það ekki
til samþvkktar fallið eða fært að gripa inn i skipti þrotabúsins með þeim ivilnunum til hauda einstökum skuldheimtumönnum, sem frv. ræðir um, og það því
síður, sem þeir skuldheimtumenn hafa fengið meiri liluta fjárheimtunnar greiddan, þótt aðrir skuldheimtumenn með hliðstæðar kröfur hafi ekkert fengið.
Vér lítum auk þess svo á, að forgangskröfuréttur síldarsaltendamia sé
engan veginn skýlaus eða að rikissjóði beri að fella niður forgangskröfur sínar
að opinberum gjöldum til hagsmuna fyrir skuldheimtumenn þá, er ætla má, að
beri tiltölulega betri lilut frá borði en flestir aðrir kröfuhafar í búinu. Hitt mætti
álita sanni nær, þegar lokið væri rannsókn og skiptum þrotabúsins og sýnt, að
einstakir skuldheimtumenn hefðu beðið niikinn lialla af viðskiptiuiuni, að leita
einhverra uppbóta fyrir þá, sem skarðastan hlut hefðu borið frá borði, og myndi
slík fjárkrafa þá eðlilega verða að koma frani eins og beiðni um styrk vegna
tjóns eða óhappa.
Eftir framansögðu leggjum vér til, að mál þetta verði afgreitt með svofelldri
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem ennþá er eigi upplýst um greiðsluhalla í þrotabúi Síldareinkasölu íslands eða kunnugt orðið, hverjir skiptavinir liennar muni liarðast verða
úti við gjaldþrotaskiptin, telur deildin eigi hlýða að veita með lagaboði einstökuin skuldlieimtumönnum sérréttindi til skuldheimtu úr búinu eða að ræða frv.
þetta frekar, og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.
Sveinn Ólafsson,
form., frsm.

Nd.

Alþingi, 20. apríl 1932.
Bjarni Asgeirsson.

Bergur Jónsson.

505. Breytingartillögur

við frv. til laga um brúargerðir.
Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 2. gr. A. III. Aftan við liðinn koma nýir töluliðir:
17. Hvannadalsá.
18. Selá.
19. Unaðsdalsá.
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21.
22.
23.
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Botnsá.
Langardalsá.
Kleyfaá.
Eyrardalsá.

Nd.

506. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.
Frá Jóni A. Jónssyni.
Á eftir II. B. 1. kemur nýr liður:
Frá verzlunarlóð Bolungavikur að Hnífsdal.

Nd.

'

507. Breytingartíllaga

við frv. til laga um skipun læknishéraða o. s. frv.
Frá Vilmundi Jónssyni.
Við 10. gr. Aftan við greinina bætist: Að öðru leyti ganga lögin i gildi 1. jan. 1933.

Ed.

508. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 16, 20. júni 1923, um varnir gegn
kynsjúkdómum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með frv. óbreyttu.
Einar Árnason,
form.

Ed.

Alþingi, 23. april 1932.
Jón Jónsson,
Pétur Magnússon,
fundaskrifari.
frsm.

509. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í samningi milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svfþjóðar
um viðurkenningu dóma og fullnægju þeirra.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 23. april 1932.
Einar Árnason,
Jón Jónsson,
Pétur Magnússon,
form.
fundaskrifari.
frsm.

988

Ed.
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510. Lög

um próf Ieikfiini- og íþróttakennara.
(Afgreidd frá Ed. 23. apríl).
1. gr.
Eftir 1. okt. 1934 verður liver sá leikfinii- eða iþróttakennari, sem fær
fast starf eða er ráðinn til íþrótta- eða leikfimikennslu við ríkisskóla eða skóla,
sem rikið styrkir, að hafa lokið prófi eftir fvrirmælum þessara laga í uppeldisfræði, kennsluæfingum, líkamsfræði og leikfimi, eða í öðrum íþróttum, sem
kenndar kunna að verða liér á landi. Sama er um leikfimi- og iþróttakennara,
sem eru fastir starfsmenn iþróttafélaga eða ungmennafélaga.
o
lvennslumálaráðuneylið selur reglur um leikfimi- og iþróttakennslu, þar
sem liöfð er full liliðsjón af mismunandi aðstöðu liinna ýmsu skóla og kröfum
þeim, sem til þeirra eru gerðar.
3. gr.
Prófnefnd 3 manna, og skipar kennslumálaráðherra einn, fræðslumálastjóri annan og íþróttasamband íslands liinn þriðja, dæmir um kunnáttu þeirra
inanna, sem vilja starfa sem íþrótta- eða leikfimikennarar samkvæmt 1. gr.
Leggur nefndin úrskurð á, hvort þeir skuli ganga undir próf að öllu leyti eða i
einstökum greinum, eða livort áður fengin prófgögn séu fullnægjandi. Prófnefndin skal skipuð til 3 ára í senn, og fær hún þóknun eftir sömu reglum sem
prófdómendur við ríkisskólana. Rétt er prófnefnd að kveðja sér til aðstoðar, er
lienni þykir þess þörf, tvo sérfróða menn, og liafa þeir þá atkvæðisrétt sem hinir
reglulegu nefndarmenn.

Ed.

511. Lög

um nýjan veg frá Lækjarbotnnm austur i Ölfus.
(Afgreidd frá Ed. 23. april).

1- gr.
Nýjan veg skal leggja af Suðurlandsbraut lijá Lækjarbotnum sunnau við
Lyklafell, um svo nefnd Þrengsli og Eldborgarhraun, niður í Ölfus vestanvert
allt að Suðurlandsbrautinni nálægt Reykjum.
2. gr.
Skal fyrst lokið auslurkafla vegar þessa, þaðan er liann liggur frá núverandi vegi um Svínahraun, skanimt fvrir neðan Kolviðarhól, allt austur að vegamótum í Ölfusi.
Vegarkafli þessi skal fyrst i stað gerður sem vetrarleið.
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3- gr.
Skal gæta þess sérstaklega um legu vegarins og gerð, að hann verjist
sem bezt snjó.
4. gr.
Vegur þessi skal vera þjóðvegur og skal telja kostnað við vegagerðina í
fjárlögum, svo sem annan kostnað við lagningu nýrra akvega. Viðhald vegarins skal greiða af fé því, sem árlega er veitt i f járlögum til viðhalds þjóðvegum.
5. gr.
Meðan sá kafli vegarins, er um getur í 2. gr., er aðeins vetrarleið, skal
halda við þjóðveginum um Hellisheiði sem aðalflutningaleið, en sýni rannsókn, að hagkvæmara verði að leggja veginn sem beinasta leið vfir heiðina, en
malbika þennan kafla, skal það gert.
6- gr.
Þá er nýr vegur frá Lækjarbotnum að vegamótum Suðurlandsbrautar í
Svínahrauni er fullgerður, leggst niður núverandi vegur á þessum kafla.

Ed.

512. Frumvarp

til laga um viðbótar-tekju- og eignarskatt.
Flni.: Ingvar Pálmason, Páll Herniannsson.
1- gr.
Leggja skal viðbótar-tekju- og eignarskatt á skattþegna landsins eftir þeini
regluin, sem settar eru í lögum þessum.
2. gr.
Til grundvallar fyrir skattaálagningu samkv. 1. gr. ber að leggja skattskyldar tekjur árið 1931 og 1932 og eignir í lok sömu ára samkvæmt ákvörðunum skattanefnda (skattstjóra) eða yfirskattanefnda árið 1932 og 1933, með
þeim hrevtingum, sem leiðir af ákvæðum 6. gr. þessara laga um persónufrádrátt.
3. gr.
Tekjuskattur sá, sem um ræðir í 1. gr., reiknast af skattskyldum tekjum
samkvæmt lögum þessum þannig:
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Af
_
—
—
_
—
—
_
—
—
—
_
—
_
_
_
—
—
—
—

2000 kr. greiðist kr.
3000
4000 —
—
—
5000 _
_ _
6000 —
—
—
7000 —
— —
8000 _ • —
—
9000 _
— _
10000 _
—
—
12000 _
_
_
14000 ___
16000 _
_
_
18000 _
_
_
20000 _
_
_
25000 _
_
_
30000 _
_
_
35000 _
_
_
40000 _
_
_
45000 _
_
—
50000 _
_
_

40
90
160
250
360
490
640
810
990
1370
1770
2190
2630
3090
4290
5590
6990
8490
10090
11790

og
_
_
_
_
—
_
_
—
_
—
—
_
—
_
—
_
—
_
_

5%
7—
9_
11—
13—
15—
17—
18—
19—
20_
21—
22_
23—
24—
26—
28—
30—
32—
34—
36—

af afgangi, að 3000
— —
_ 4000
.—
_ 5000
— —
— 6000
— _
_ 7000
_ 8000
— _ _
_ 9000
— —
— 10000
— —
_ 12000
___ —
_ 14000
_ _ —
_ 16000
— —
— 18000
.—. —
_ 20000
— _ _
— 25000
— —
_ 30000
__ __
— 35000
— —
— 40000
_ —
— 45000
— —
_ 50000
— því, sem þar er fram yfir.

4. gr.
Tekjuskattur samkv. lögum þessum sé lagður á alla skattþegua, félög sem
eiustaklinga. A félög skal þó aldrei leggja Iiærri skatt sanikvæmt lögum þessum
en svo, að samanlagður skattur þeirra samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt,
nr. 74, 27. júní 1921, og viðbótarskattur samkvæmt lögum þessum nemi jafnri upphæð og einstaklinga með sömu tekjur.
5. gr.
Eignarskattur sá, sem um ræðir í 1. gr., leggst á allar skattskyldar eignir
og skal vera 100% af þeim eignarskatti, sem lagður verður á þær eignir árið
1932 og 1933 samkv. lögum nr. 74, 27. júní 1921.
6- gr.
Aður en fundnar eru skattskyldar tekjur samkv. lögum þessum, ber að
draga frá beinum tekjum skattþegna, eins og þær verða ákveðnar árið 1932 og
1933 af skattanefndum (skattstjóra) eða yfirskattanefndum, sem bér segir:
a) Fyrir einstakling: 1000 kr.
b) Fyrir hjón: 1800 kr.
c) Fyrir börn og aðra skylduómaga, sem um ræðir í 13. gr. laga nr. 74, 27.
júni 1921: 600 kr. fyrir livern.
7. gr.
Skattanefndir (skattstjóri) annast um álagningu skatts samkv. lögum
þessum. Um kærur út af skattálagningu samkvæint þeim gilda ákvæði laga nr.
74, 27. júní 1921, um þau efni.
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8. gr.
Innheimtu skatts þess, sem á lagður er samkv. löguni þessum, annast
lögreglustjórar, en í Reykjavík tollstjóri, eftir nánari fyrirmælum ríkisstjórnarinnar. Heimilt er ríkisstjórninni með reglugerð að ákveða fleiri en einn gjalddaga á skatti samkv. lögum þessum og lögum nr. 74, 27. júní 1921, og breytingum á þeiin lögum, ennfremur að skylda kaupgreiðendur til þess að halda eftir
og skila í rikissjóð upp i skattgreiðslur manna hluta af kaupi þeirra, sem nægir
fyrir skattgreiðslunni. Er rikisstjórninni heimilt að láta gera sérstök skattmerki
til notkunar við innheimtu skattsins.
9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. des. 1933.

Greinargerð.
I frumvarpi þessu er gert ráð fvrir verulegri liækkun á tekju- og eignarskatti. Er hækkuninni þannig fyrir komið, að hún kemur meira niður á einlileypum mönnum en fjölskyldumönnum, vegna þess, að persónufrádrátturinn
við ákvörðun viðbótarskatts er settur hærri en samkvæmt núgildandi skattalögum. Eins og skattstiginn i frumvarpinu og ákvæði um persónufrádrátt bera með
sér, kemur viðbólarskatturinn ekki til greina neina um sæmilegar tekjur sé að
ræða. Einhleypir eiga að greiða viðbótarskatt samkvæmt frumvarpinu, ef þeir
liafa minnst 3000 kr. lireinar tekjur, en sá, sem hefir 5 manna fjölskyldu og
þar yfir, á að greiða skatt samkvæmt því, ef hann hefir ininnst 5600 kr. í hreinar tekjur.
Viðbótarskattur af þessum tekjum nemur samkvæmt frumvarpinu kr.
40.00. Fer viðbótarskattur síðan lilutfallslega hækkandi, eftir þvi sem um hærri
tekjur er að ræða. Fer liér á eftir tafla, er sýnir skattgreiðslur af tekjum ínanna,
ef frumvarp þetta öðlast samþvkki. Er i töflu þessari m. a. sýnt, live miklu viðhótarskatturinn samkvæmt frumvarpinu og skattur samkvæmt núgildandi skattalögum nema samtals, og einnig hvað þeir verða samanlagt að hundraðatali af
skattskyldum tekjum samkvæmt þessu frumvarpi:
Nto. tekjur

Fjölsk.

3000
5600
5000
7600
7000
9600
9000
11600
11000
13600

1
5
1
5
1
5
1
5
1
5

Skattsk. tekjur Skattsk. tekjur
skVi núg. Iðgum
skv. frumv.

2500
3100
4500
5100
6500
7100
8500
9100
10500
11100

2000
2000
4000
4000
6000
6000
8000
8000
10000
10000

Skattur skv.
núg. lögum

32
45
92
117
192
229
332
381
512
573

Viöbótarsk.
skv. frumv.

40
40
160
160
360
360
640
640
990
990

Skattur
alls

72
85
252
277
552
589
972
1021
1502
1563

Skattur alls °/u af
skattsk. tekjum
samkv. frumv.

3,60
4,25
6,30
6,92
9,20
9,81
12,15
12,76
15,02
15,63
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Nto. tekjur

Fjölsk.

13000
15600
15000
17600
17000
19600
19000
21600
21000
23600
26000
28600
31000
33600
36000
38600
41000
43600
51000
53600

1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5

Skattsk. tekiur Skattsk. tekjur
skv. núg. lögum
skv. frumv.

12500
13100
14500
15100
16500
17100
18500
19100
20500
21100
25500
26100
30500
31100
35500
36100
40500
41100
50500
51100

12000
12000
14000
14000
16000
16000
18000
18000
20000
20000
25000
25000
30000
30000
35000
35000
40000
40000
50000
50000

Skattur skv.
núg. lögum

732
805
992
1077
1302
1389
1632
1741
2009,50
2126,50
2987
3107
3992
4118
5047
5179
6152
6290
8457
8601

Viðbótarsk.
skv. frumv.

1370
1370
1770
1770
2190
2190
2630
2630
3090
3090
4290
4290
5590
5590
6990
6990
8490
8490
11790
11790

Skattur
alls

2102
2175
2762
2847
3492
3579
4262
4371
5099,50
5216,50
7277
7297
9582
9708
12037
12169
14642
14780
20247
20391

Skattur alls % af
skaftsk. tekjum
samkv. frumv.

17,51
18,12
19,87
20,33
21,88
22,36
23,67
24,31
25,49
26,82
28,92
29,58
31,94
32,36
34,39
34,76
36,65
36,95
44,81
47,82

I frumvarpinu cr og gert ráð fyrir, að eignarskatturinn verði hækkaður
uin 100% frá því, sem nú er. Eignarskatturinn er nú injög lágur. Þannig eru nú
greiddar i eignarskatt af 50 þús. kr. skuldlausri eign 71 kr., og 100 þús. kr. eign
221 kr. Samkvæmt fruinvarpinu mundi bera að greiða 112 kr. af 50 þús. og 442
kr. af 100 þús. kr. eign skuldlausri. Geta slíkt eigi talizt háar greiðslur af slikum
eignum.
Ýmsum erfiðleikum er hundið að komast að raun um, hve miklu skattauki
samkv. frmnvarpi þessu muni nema. Veldur því hvorttveg'gja, að hreytt er um
persónufrádrátt frá núgildandi skattalögum, og þó frekar, að eigi verður miðað
við skatttekjur manna undanfarin ár, sökum breytinga þeirra á tekjum manna
og fjárhagsástæðum yfirleitt, sem orðið liafa á síðastliðnu ári og enn eru eigi til
yfirlitsskýrslur um. Ef miðað er við reynslu undanfarinna ára og þá mestu
lækkun, sein orðið Iiefir á tekju- og eignarskatti frá ári til árs, og ríflega gert
fyrir innheimtuvanhöldum, eða um heliningi meira en meðalvanhöld hafa verið
siðan núgildandi tekju- og eignarskattslög' komu í gildi, ætti tekjuskatturinn, sem
álagður er, samkv. gildandi skattalögum á árinu 1932, að reynast innheimtur
ca. 720 þús. kr. og eignarskatturinn ca. 180 þús. kr., eða samtals um 900 þús. kr.
Ef þessi áætlun er síðan lögð til grundvallar við áætlun um það, hve viðbótarskatturinn muni nema miklu innheimtur, þá inun nærri lagi að áætla viðbótartekjuskattinn samkv. frumvarpinu að meðaltali 160% af tekjuskattinum samkv.
núgildandi lögum. Skattstiginn i frumvarpinu er að visu frá 135%—190% liærri
en núgildandi skattstigi, og m. a. s. 190G á þeim tekjum, sem líklegar eru til
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þess að gefa mikinn skatt. En liér vegur á móti, að töluvert af núverandi skattgreiðendum losnar við að greiða viðbótarskatt við liækkun persónufrádráttar.
Að öllu athuguðu virðist því eigi óvarlegt að reikna með 160 % hækkun, eða um
1150 þús. kr. Eignarskatturinn hækkar um 100%, eða um 180 þus. kr., samkv.
áætlun um eignarskattinn 1932 liér að framan. Tekjuauki af þessu frumvarpi
virðist því eigi óvarlega áætlaður 1330 þús. kr.
Þar sem um verulega hækkun á tekju- og eignarskatti er að ræða samkv.
þessu frumvarpi, þótti rétt að setja í frumvarpið heimild fyrir rikisstjórnina til
þess að ákveða fleiri en einn gjalddaga á skattinum, og einnig heimild fyrir
hana til þess að ákveða, að haldið skuli eftir hluta af launum manna upp í skattgreiðslur. Geta ákvæði þessi orðið til mikils gagns hæði fyrir ríkissjóð og skattgreiðendur.

Nd.

513. Frumvarp

til laga um síldarmat.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1- gr.
Öll síld, sem ætluð er til útflutnings, hvort heldur hún er söltuð, krvdduð,
sykursöltuð eða á annan hátt verkuð, og flutt er út í lagarheldum tunnuin, skal
vera matsskyld til útflutnings, þegar hún liefir legið 20 daga eða lengur i salti,
og skal mat fara fram á henni þegar hún er flutt á skipsfjöl. Matið framkvæma
opinherir niatsmenn. Skulu þeir hanna útflutning á þeirri síld, sem að þeirra
dómi er óliæf verzlunarvara.
Undanskilin mati þessu skal þó síld, sem flutt er út í dósum eða smáílátum, hituð eða sérstaklega meðfarin.
Nú er óskað mats á nýveiddri síld, eða ágreiningur rís milli kaupanda og
seljanda um gæði vörunnar, og skal matsmönnum þá skvlt að meta eða skera úr.
2. gr.
Yfirsíldarmatsmaður skal skipaður af atvinnumálaráðherra, eftir tillögum sildarsaltenda og sildarútflytjenda.
Hefir hann umsjón með síldarmati á öllu landinu og skal hann hafa að
árslaunum 4000 krónur, er greiðast úr ríkissjóði. Auk þess skal honum greiddur
nauðsynlegur símakostnaður, ferðakostnaður og fæðispeningar á eftirlitsferðum hans um landið, eftir reikningi, sem atvinnumálaráðlierra úrskurðar.
Undirmatsmenn skulu skipaðir af lögreglustjóra í hverri veiðistöð, eins
margir og nauðsyn krefur, eftir tillögum yfirmatsmanns.
Atvinnumálaráðherra setur yfirmatsmanni og undirmatsmönnum erindishréf, en yfirmatsmaður ákveður starfssvið hvers þeirra, og skulu þeir hlýða
fyrirskipunum lians í hvívetna.
Alþt. 1932. A. 145. löggjafarbing).
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Kaup undirmatsmanna ákveður vfirmatsmaður, og greiðist það af sildareiganda eða umboðsmanni hans.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýðnast ákvæðum þeim, er sett verða um starf þeirra, og rækja stöðu sina með alúð og
kostgæfni.
Yfirsíldarmatsmaður felur einhverjum undirmanna sinna að gegna vfirmatsstarfi í umhoði sínu á hverri útflutningshöfn, þegar liann er fjarverandi.
3. gr.
Yfirsíldarmatsmaður skal ferðast um á milli staða þeirra, þar sem síld er
söltuð, og hafa eftirlit með og leiðbeina um mat síldar og meðferð alla, svo og
veita undirmatsmönnum fræðslu í starfi þeirra. Skal hann, ef þörf gerist og atvinnumálaráðherra samþvkkir, ferðast til síldarneyzlulandanna, til þess að afla
sér þekkingar um meðferð á síld og vörugæði hennar. Iíostnaður við slikar ferðir yfirmatsmanns greiðist úr ríkissjóði.
Yfirsíldarmatsmaður og undirmatsmennirnir í umhoði hans hafa úrskurðarvald um söltunarhæfi síldar og um vörugæði hennar. Skal kaupanda og
seljanda skylt að hlíta úrskurði þeirra, ef á milli ber. Úrskurðum þeirra má þó
skjóta til dómstólanna. Ef svo reynist, að úrskurður síldarmatsmanns liafi verið
rangur eða hlutdrægur og liann hafi á þann hátt hakað öðrum tjón, skal lionum
þegar vikið frá starfanum og hann látinn sæta ábyrgð og hæta þeim, er fyrir
tjóni varð.
4. gr.
Alla síld, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka eftir gæðum. Flokkunina skal framkvæma samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur.
Undir sild, sem ætluð er til útflutnings, má einungis nota hreinar og ógallaðar tunnur, enda séu þær úr góðu efni og vel smiðaðar. Getur matsmaður
hannað útflutning á síld í þeim tunnuin, sem hann telur til þess óhæfar. Gamlar eða notaðar síldartunnur má ekki flytja til landsins til notkunar undir síld til
útflutnings, nema með samþykki atvinnumálaráðherra, að fengnum tillögum
vfirsildarmatsmanns.
Sildartunnur skulu jafnan geymdar á góðum stað og á svo góðum undirlögum, að þær liggi hvergi við jörð eða í bleytu. Skulu matsmann gæta þess vel,
að tunnurnar séu vel hreinar, þá er þær eru fluttar út. Yfirsíldarmatsmaður
getur ákveðið, hvaða salttegundir megi nota í sild til útflutnings, og hversu mikið það skuli vera minnst í tunnu hverja.
5. gr.
Þegar sild hefir legið 20 daga eða lengur eftir söltun og skal flytjast út,
skal eigandi eðá umráðamaður hennar tilkynna það yfirmatsmanni svo tímanlega, að hann geti látið fara fram skoðun á síldinni áður en liún er flutt í skip.
Matið framkvæma undirmatsmennirnir eftir fyrirmælum vfirmatsmannsins, og
skal, ef eigi finnast skemmdir, teljast nægilegt að rannsaka 1—6 tunnur af
lmndraði, en ef skemmda verður vart, skal rannsaka nánar eftir fyrirmælum
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yfirmatsmanns. Banna skal útflutning á þeirri sild, sem að dómi matsmanna er
óhæf verzlunarvara.
Nú er síld, söltuð eða á annan hátt verkuð, eigi orðin 20 daga gömul
þegar hún er flutt út, og er þá eigi skylt að meta hana til útflutnings. En hafi
síld verið metin ný, og sé hún flutt út áður en 20 dagar eru liðnir frá söltun
liennar, skal um þá síld votta, að hún sé metin ný, en ásigkomulag vörunnar
eigi vottað að öðru leyti.
6. gr.
Allri sild, sem matsskyld er, sbr. 1. gr., og send er héðan á erlendan markað, skal fylgja matsvottorð yfirsildarmatsmanns eða þess matsmanns, er hann
liefir gefið umboð til að gefa út slikt vottorð, ef hann einhverra orsaka vegna
getur ekki verið viðstaddur þegar vottorð þarf að gefa. Matsvottorð þetta skal
rita á farmskírteini þau, er fylgja hverri síldarsendingu. I vottorðinu skal fram
tekið um gæði síldarinnar, hve margar tunnur af hundraði hafi verið rannsakaðar og vegnar, hver sé meðalþyngd í tunnu og hver sé meðaltala silda í tunnu.
Skal í vottorðum þessum leitazt við að gefa kaupandanum sem bezta trvggingu
fyrir ásigkomulagi síldarinnar, eins og hún er, þegar henni er skipað út. 1 vottorðinu skal einnig tekið fram, að ferming skipsins hafi farið fram undir eftirliti matsmanns, enda getur hann stöðvað fermingu, ef ekki er í livívetna farið eftir
fyrirskipunum hans um umbúnað og frágang síldarinnar í skipinu. Yfirsildarmatsmaðurinn semur fyrirmynd að farmskírteini með árituðu matsvottorði,
sem atvinnumálaráðunevtið síðan lætur prenta, og skulu lögreglustjórar eða umboðsmenn þeirra sjá um það, að farmskírteini vfir metna síld séu rituð á þessi
eyðublöð, og votti þeir undirskrift matsmanna á farmskírteinunum.
7. gr.
Alla matsskylda sild, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu merki,
sem nánar verður ákveðið í reglugerð. Skal það málað á efri botn hverrar tunnu.
Ennfremur skal setja í þar til gerða reiti söltunardag, merki, er tilgreini
veiðiaðferð, gæðamerki og flokkunarmerkí síldar eftir stærð, sbr. 4. gr. Ennfremur neðan undir merkjunum einkennisstafi þess, er síldina verkar, og útflvtjenda hennar.
8. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 100—5000 kr. sektum, er renna i ríkissjóð, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt hinum almennu hegningarlögum.
9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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514. Breytingartillaga

frv. til 1. um sildarmat.
Frá Jóni A. Jónssyni.
Á eftir 7. gr. kemur ný grein:
Þeir, sem verka sild til útflutnings, skulu i lok hverrar viku tilkynna
yfirmatsmanni í umdæmiuu tölu þeirra tunna, er þeir hafa verkað, og á
hvern hátt síldin er verkuð.
(Greinatala breytist samkv. þvi.)

Ed.

515. Frumvarp

til laga um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.
(Eftir 3. umr. í Nd).
Samhljóða þskj. 485, með þeirri breytingu, að
10. gr. hljóðar svo:
Ákvæði laga þessara um Reykjavíkurhérað ganga i gildi þegar það
hérað verður næst laust. Falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 52, 22. júní 1921,
um læknaskipun i Reykjavik, en bæjarlæknirinn verður héraðslæknir. Að öðru
leyti ganga lögin í gildi 1. jan. 1933.

Nd.

516. Breytingartillögur

við frv. til laga um viðauka við lög nr. 14, 15. júni 1926, um breyting á lögum
nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á gufuskipum.
Frá Magnúsi Jónssyni, Steingr. Steinþórssyni og Héðni Valdimarssyni.
1. Við 1. gr. Á eftir orðunum »vel og samvizkusamlega, geta . . .« komi:
fengið inngöngu í vélgæzludeild vélstjóraskólans (sbr. 2. gr. laga um atvinnu við vélgæzlu á gufuskipum, nr. 43, 3. nóv. 1915).
Það, sem eftir er greinarinnar, falli niður.
2. Við 2. gr. Greinin falli niður.

Ed.

517. Breytingartillögur

við frv. til laga um útflutning hrossa.
Frá Jóni Jónssyni.
1. Við 2. gr. Tveir siðustu málsliðir greinarinnar orðist svo: Þó getur atvinnumálaráðherra, með sérstöku leyfi í hvert sinn, veitt undanþágu, ef
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nauðsyn ber til, enda hafi hann áður sett reglur um meðferð hrossanna
frá þvi þau eru keypt, þar til þau eru látin i skip.
2. Við 3. gr. Þriðji málsliður falli niður.
3. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Dýralækni og skipstjóra er skylt að láta fylgja farmskrá skipsins vottorð um heilbrígði og útlit hrossanna á útskipunardegi, svo og um aldur
og stærð þeirra, ef þess er óskað af útflytjanda.

Nd.

518. Frumvarp

til laga uni útvarp og birtingu veðurfregna.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Útvarpa skal veðurskeytum að minnsta kosti fjórum sinnum á sólarliring
frá útvarpsstöðinni í Reykjavik. Þó má fela loftskeytastöðinni .í Reykjavík að
annast útsendingu veðurfregna að næturlagi, ef það þvkir hagkvæmara.
2. gr.
A stöðum, þar sem úfræði er og þar sem meiri liluti íhúa héraðs eða sjávarþorps 21 árs eða eldri hefir farið þess á leit á opinberum fundi, eða með skriflegri áskorun, skulu hreppsnefndir eða bæjarstjórnir sjá um að fá hæfan og áreiðanlegan mann eða konu til þess að birta og festa upp á aðgengilegum stað,
svo oft sem þurfa þykir, veðurfregnir þær, sem veðurstofan gefur út og útvarpað er frá útvarpsstöðinni eða loftskeytastöðinni í Reykjavik. Þóknun fyrir
birtingu veðurskevta greiðist úr viðkomandi bæjar- eða sveitarsjóði.
3. gr.
Veðurfregnir skulu skrifaðar á þar til gerð eyðuhlöð, og skal festa þau
upp í kassa með glerrúðu, á stað, þar sem umferð er mest, eða þar sem líklegt
er, að flestir geti haft þeirra not, og skulu þau fest upp í kassann strax eftir að
þau voru móttekin.
Veðurstofa Islands leggur til og sendir ókeypis eyðublöð undir veðurfregnirnar, þegar hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn óskar þess.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.
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519. Frumvarp

til laga uni veiting ríkisborgararéttar.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nd.

Ríkisborgararétt skulu öðlast:
Andersen, Engely Hellum Lynge, mótorviðgerðainaður á Akureyri, fæddur
í Danmörku.
Andersson, Rasmus Reinhold, klæðskeri í Reykjavík, fæddur í Svíþjóð.
Andreasen, Ole Kristian, vélstjóri í Reykjavík, fæddur í Noregi.
Björn Pétursson, verkamaður á Mýrum í Skagafjarðarsýslu, fæddur á
íslandi.
Hansen, Hans Jakob, bakarameistari í Stykkisbólmi, fæddur í Danmörku.
Höyer, Anders Christian Carl Julius, garðyrkjumaður i Hveradölum, fæddur í Danmörku.
Jaeobsen, Jolian Jentoft Bek, verkamaður á Akureyri, fæddur í Noregi.
Jensen, Peter Adolf Aage Edvard, rafvirki í Reykjavík, fæddur i Danmörku.
Takács, Geprg, læknisnemi í Reykjavík, fæddur í Ungverjalandi.

520. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á bafnarlögum fyrir Reykjavikurkaupstað, nr. 19,
11. júli 1911.
Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 1. gr.
Fyrir »að netalögum eyja þeirra« kemur: miðja vegu milli lands og
eyja þeirra.

Ed.

521. Breytingartillogur

við frv. til laga um bifreiðaskatt o. fl.
Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 1. gr.
a. Við a.-lið. Fyrir »4« komi: 3.
b. Við c. 1. Fyrir »6 — sex« komi: 8 — átta.
c. Við c. 2. Fyrir »12 — tólf« komi: 16 — sextán.
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522. Þingsályktun

ura Hinn almenna menntaskóla í Reykjavík.
(Afgreidd frá Nd. 25. april).
Neðri deild Alþingis ályktar að fela rikisstjórninni að breyta reglugerð
Hins almenna menntaskóla i Reykjavík i samræmi við yfirlýstan vilja allra þingflokka í efri deild Alþingis á þingunum &29 og 1930, þó með þeirri breytingu, að
framvegis verði, auk fjögurra ára lærdómsdeildar, starfrækt tveggja ára gagnfræðadeild með óskiptum bekkjum.

Nd.

523. Frumvarp

til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 7,15. júní 1926, um raforkuvirki.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1. gr.
Á eftir 3. gr. nefndra laga komi ný grein, er verður 4. grein, svo hljóðandi'
Nú hefir einstakur maður eða félag' fengið leyfi til að stofnsetja og starfrækja raforkuver eða raforkuveitu til almenningsþarfa, og skal þá ákveða
gjald á raforku í gjaldskrá, er lilutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórn samþykkir og ráðherra staðfestir.
Gjaldskrá skal endurskoða á árs fresti, ef annaðhvort Ieyfishafi eða
sveitar- eða bæjarstjórn óskar þess, og eigi sjaldnar en fimmta hvert ár.
2. gr.
4. gr. laganna verði 5. gr. og á eftir henni komi ný grein, er verði 6. gr.,
svo hljóðandi:
Nú hefir sveitar- eða bæjarstjórn stofnsett raforkuver eða raforkuveítu
og starfrækir til almenningsþarfa í umdæmi sínu, og getur hún þá áskilið sér
einkarétt til sölu í umdæminu á rafmagnstækjum og öðrum lilutum raforkuvirkja, sem nota á i sambandi við raforkuveituna.
3. gr.
5. gr. laganna verði 7. gr. og orðist þannig:
Ráðherra setur reglugerð um raforkuvirki. Til raforkuvirkja teljast hér
raforkuver, raforkuveita og rafmagnstæki, laus og föst.
I reglugerð skal setja ákvæði um:
a. Gerð, uppsetningu og starfrækslu raforkuvirkja, til öryggis gegn hættu og
tjóni og til varnar gegn truflunum á viðtöku útvarps og loftskeyta, svo og
um gerð, uppsetningu og starfrækslu annara virkja, sem sett eru eða notuð svo nálægt raforkuvirkjum, að tjón eða hætta getur stafað af.
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b. Takmörkun á innflutningi, sölu og notkun tækja og annara hluta raforkuvirkja, er ekki fullnægja þessum skilyrðum.
c. Skyldu til þess að gefa skýrslu um þau raforkuvirki, sem fyrir hendi eru
þegar reglugerðin öðlast gildi, og um ný virki og aukning eldri virkja,
svo og að hlíta fyrirmælum ráðherra um rannsókn á slikum virkjum.
d. Eftirlit með raforkuvirkjum í liúsrúmi, þar sem hætt er við sprengingum eða þar sem erfitt er að lialda við nægilega fullkominni einangrun
vegna raka eða annara orsaka, svo og með raforkuvirkjuin, sem ætla má,
að hafi í för með sér sérstaka haéftu fyrir líf manna eða mikil verðmæti,
og með raforkuvirkjum í leikhúsum og sainkomuhúsum. Eigandi virkjanna greiðir kostuað við eftirlitið, eftir nánari fyrirmælum í reglugerð.
e. Löggilding á hæfum raforkuvirkjurum.
f. Skyldu rafveitustjórna til að liafa eftirlit með því, að rafmagnslagnir
og tæki, er notuð eru i sambandi við raforkuveitur þeirra, brjóti eigi í
bága við ákvæði settra reglugerða, og um heimild fyrir eftirlitsinann ríkisins að láta stöðva um stundarsakir starfrækslu raforkuveitna eða láta
loka fyrir rafmagnsstrauminn hjá einstökum mönnum eða fyrirtækjum,
er þverskallast við að lilita settri reglugerð, svo og að taka löggildingu eða
söluleyfi um lengri eða skemmri tíma af þeim, sem liafa gerzt brotlegir
við reglugerðina.
g. Sektir, allt að 1000 kr., fyrir brot á reglugerðinni.
4. gr.
Á eftir 6. gr. laganna, sem verður 8. gr., komi tvær nýjar greinar, er
verða 9. og 10. gr., svo liljóðandi:
a. Ráðherra skipar eftirlitsinann með raforkuvirkjum, til að annast eftirlit, skýrslugerð og annað, sem honum verður falið samkvæmt lögum þessum og þeim reglugerðum, sem settar verða sainkvæmt þeim. Ráðherra
getur einnigfalið honurn eftirlit með framkvæmdum á ákvæðum reglugerða
urn varnir gegn útvarpstruflunum, um loftnet fyrir útvarpstæki o. fl.
Eftirlitsmaður skal liafa lokið fullnaðarprófi við rafmagnsdeild
verkfræðaháskóla.
b. Heimilt er ráðherra að ákveða í reglugerð, að eigendur raforkuvera skuli
greiða af þeim árlegt gjald til eftirlits ríkisins með raforkuvirkjum. Skal
gjald þetta miðast við stærð rafala í orkuveri, og má eigi nema meiru en
einni krónu af liverju kilówatti málraun þeirra. Ráðherra setur ákvæði uin
innheimtu gjalds þessa, og má taka það lögtaki.
Kostnaður við eftirlitið greiðist úr ríkissjóði, að svo miklu leyti,
sem ekki er öðruvísi ákveðið í lögum þessum og í reglugerðum, er settar
verða samkvæmt þeim. Veitist fé til þess árlega í fjárlögum.
5. gr.
7., 8. og 9. gr. laganna verði 11., 12. og 13. gr., og tilvisanir þeirra í 5. og
7. gr. verði tilvísanir i 7. og 9. gr.
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6. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn
í texta laga nr. 7, 15. júní 1926, og gefa þau út svo breytt.

Nd.

524. Nefndarálit

um frv. til laga um greiðslu söltunarlauna úr búi Sildareinkasölu íslands.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þessa máls.
Meiri hluti nefndarinnar hefir afgreitt frumvarpið með rökstuddri dagskrá.
Minni hlutinn (JJós og Gl) vill samþykkja frumvarpið óbreytt af efni til, en
telur hinsvegar rétt að gera þá breytingu á trumv., að færa það í heimildarlagaform, og breyta auk þess að nokkru orðalagi 1. gr., og leggur þvi til, að
frumv. verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGU.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er atvinnumálaráðherra að greiða sildarsaltendum frá siðastliðnu sumri söltunarlaun þau, er þeir eiga þar inni, enda sé jafnframt felld
niður jafnhá upphæð af forgangskröfum (tollkröfum) rikissjóðs i bú síldareinkasölunnar.
Alþingi, 25. apríl 1932.
*
Guðbr. ísberg,
Jóhann Þ. Jósefsson,
frsm.
fundaskrifari.

Nd.

525. Nefndarálit

um frv. til laga um sauðfjármörk.
Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þessa máls.
Minni hl., þeir MG og PO, leggur á móti frumvarpinu, en meiri hl. leggur til,
að það verði samþykkt með nokkrum breytingum. Meiri hl. álítur, að ekki
verði hjá því komizt að fyrirbyggja sem fyrst þann glundroða, sem sammerkingar valda viða á landinu, en sá glundroði fer sívaxandi, sem kunnugt er,
eftir því sem samgöngur fara batnandi milli hinna ýmsu héraða landsins,
sem áður voru í þessu falli afskorin hvert frá öðru, og eftir því sem mörkum
fjölgar. Nefndin álítur, að frv. þetta, ef að lögum verður, muni verða mikil bót
í þessu efni og eigi því að afgreiða. Hinsvegar lítur hún svo á, að rétt sé að
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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fresta framkvæmd málsins nokkuð, bæði með tilliti til fjárhagsörðugleika yfirstandandi tima, og sömuleiðis til hins, að sumar sýslur hafa nýlega prentað
markaskrár sinar, og virðist þvi rétt að gefa þeim nokkurn frest áður samskonar útgjöld verða lögð á þær á ný.
Aðrar breytingar mun nægja að skýra í framsögu.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

BREYTINGARTILLÖGUR.
Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Atvinnumálaráðherra skipar 2 menn í markadóm. Auk þeirra er sauðfjárræktarráðunautur Búnaðarfélags íslands sjálfkjörinn formaður markadóms og um leið markavörður.
Markadómur skal úrskurð gefa raeðal annars um rétt manna til að
halda sauðfjármarki, er þeir hafa áður haft, eða er í gildandi markaskrá,
þegar um sammerkingar eða námerkingar er að ræða, þar, sem lög þessi
leggja bann við. Ennfremur veitir hann heimild til að taka upp nýtt mark
eða flytja mark milli héraða. Útlagðan kostnað dómsins skal greiða úr
rikissjóði, eftir reikningi, er atvinnumálaráðherra úrskurðar.
Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Draga skal fénað þannig, að fyrst ræður sýslubrennimark, þá hreppsbrennimark og siðast eyrnamark. Sé kind hornmörkuð eða brennimerkt
öðrum en þeim, er eyrnamarkið á, skal hún þeim dregin, er á horneða brennimarkið. Beri hornmarki og brennimarki ekki saman, skal
brennimarkið ráða. Frá þessu skal þvi aðeins vikja, að annað sannist
réttara.
Við 14. gr. Síðari málsgrein greinarinnar orðist svo:
Allt það fé, sem ekki finnst eigandi að, skal vera eign þess sveitarfélags eða upprekstrarfélags, sem kostnað ber af fjallleitum og réttahaldi,
þar sem það finnst, og skal farið með það sem hlutaðeigandi fjallskilareglugerð mælir fyrir um. Þó skal óskilafé, ef það er merkt hreppsbrennimarki, vera eign þess sveitarfélags, er brenuimarkið á.
Við 15. gr.
a. Fyrir orðin »Akureyringa og Siglfirðinga« í annari málsgrein greinarinnar komi: markaeigenda á Akureyri og Siglufirði.
b. Fyrir »Vestmannaeyjasýslu« i fjórðu málsgrein greinarinnar komi:
Vestmannaeyjakaupstaðar.
Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er markadómi að banna öll mikil særingarmörk. Afeyrt er engum heimilt að nota.
Við 22. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi ganga í gildi 1. janúar 1935.
Alþingi, 25. april 1932.
Bjarni Ásgeirsson,
form., frsm. meiri hl.

Steingr. Steinþórsson,
fundaskr.

Þorleifur Jónsson.
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526. Breytingartillaga

við frv. til 1. um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. mai 1927 (þskj. 463).
Frá Jóni Jónssyni og Magnúsi Torfasyni.
Á undan 1. gr. komi ný gr.:
21. gr. fátækralaganna orðist þannig:
Eftir 16 ára aldur vinnur hver sá, sem hefir íslenzkan rikisborgararétt, sér framfærslurétt i þeirri sveit, þar sem haun hefír dvalizt 2 ár samfleytt búandi, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang, enda hafí hann ekki
þegið endurkræfan eða óendurkræfan sveitarstyrk á siðustu 2 árum.
(Greinatalan breytist eftir atkvæðagreiðslu.)

Nd.

527. Frumvarp

til laga uni lieimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán fyrir
Landsbanka Islands.
Flm.: Ásgeir Ásgeirsson.
1. gr.
Ríkisstjórninni, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að ábyigjast viðbótarrekstrarlán fyrir Landsbanka Islands hjá erlendum banka eða bönkum, allt að
100000 sterlingspund, eða tilsvarandi fjárhæð í annari erlendri mynt. — Lánið
sé ekki tekið til lengri tíma en eins árs í senn.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frv. er borið fram í samráði við bankastjórn Landsbankans og samkvæmt svo liljóðandi bréfi frá bankaráðinu:
„Á fundi bankaráðs Landsbanka Islands, sem haldinn var í gær, bar formaður upp svo hljóðandi tillögu:
„Þar sem í ráði mun vera, að ríkisstjórnin leiti heimildar Alþingis um
ábyrgð á allt að £100000.00 bráðabirgðaláni lianda Landsbanka Islands eða Landsbanka Islands og rikissjóði, samkvæmt vilyrði um lánveitingu frá Barclavs Bank,
Ltd., þá lýsir bankastjórn Landsbankans vfir því, að þó hún skoði þessa lánslieimild réttmæta tryggingarráðstöfun, þá ætlist hún ekki til þess að Landsbankinn noti neitt af þessu lánsfé, og lætur þá skoðun jafnframt í ljósi, að all-
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ar nýjar bráðabirgðalántökur á yfirstandandi tima scu stórhættulegar og til
þeirra megi ekki grípa, nema einhverjir ófyrirsjáanlegir atburðir geri það
óhjákvæmilegt“.
Þessi tillaga var samþykkt ineð samhljóða atkvæðum bankaráðsmannanna og bankastjóranna.
Þetta tilkynnist yður hér með.
Virðingarfyllst.
Formaður Bankaráðs Landsbanka Islands. .
Jón Árnason“.

Nd.

528. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán fyrir
Útvegsbanka Islands h/f.
Flm.: Ásgeir Ásgeirsson.
1. gr.
Rikisstjórninni, fyrir liönd ríkissjóðs, er heimilt að ábvrgjast fyrir eitt
ár í senn rekstrarlán fyrir Útvegsbanka íslands h/f, er hann tekur hjá einni eða
fleiri lánsstofnunum, allt að 100000 sterlingspundum, eða tilsvarandi fjárliæð í
annari mynt.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þegar samþykkt voru lögin mn ábvrgð á innstæðufé hjá Útvegsbanka
Islands h/f, var Alþingi það kunnugt, að allmikið fé hafði verið tekið út úr
bankanum, fram vfir það, sem eðlilegt var. Þótt sú úttekt hafi stöðvazt jafnskjótt og ábyrgðin var samþvkkt og heldur hafi aukizt innlánsfé síðan, þá er
það ekki nema brot af því, er út liafði verið tekið frá því bankinn hóf starfsemi sína.
Þegar þar við bætist hin mikla skuldaaukning við bankann vegna verðfalls á íslenzkum afurðum árin 1930 og 1931, þá má það vera hverjum auðsætt,
að bankinn getur eigi af eigin rammleik sinnt nauðsynlegum lánbeiðnum viðskiptamanna sinna á yfirstandandi útgerðartímabili.
Er því farið fram á það i frv., að ríkisstjórninni sé gefin heimild til þess
að ábvrgjast allt að 100 þúsund sterlingspunda lán lianda Útvegsbanka Islands
h/f, til þess að liann geti greitt úr brýnustu þörfum viðskiptamanna sinna.

Þingskjal 528—529

1005

Bankaráð Útvegsbankans ritaði fjármálaráðherra, 2. apríl, svo hljóðandi
bréf um málið:
„Eins og hv. fjármálaráðherra er kunnugt af viðtali við oss, er meginhlutinn af fé því, 150000 sterlingspund, er tekið var með ábyrgð ríkissjóðs handa
Útvegsbankanum á síðastliðnu ári, fast í útlánuin bankans, sem stafar fyrst og
fremst af hinum miklu erfiðleikum, sem atvinnuvegir landsinanna eiga við að
búa, og í öðru lagi af því, að fé hefir verið tekið út úr bankanum frekar en eðlilegt er, allt fram til 25. febrúar, að sú úttekt stöðvaðist, þegar ríkissjóður tók
ábyrgð á innstæðum í bankanum. Þar að auki gekk nokkur hluti hins nvja láns
til þess að greiða fasta skuld hjá Hambrosbanka, en það var skilyrði fyrir lánveitingunni, að sú skuld yrði þá greidd.
1 vetur hefir bankinn þvi ekki að neinu verulegu leyti getað veitt lán til
útgerðarinnar, en nú fer sá tími í hönd, sem mest er þörf á rekstursfé.
Oss telst svo til, að i Vestmannaeyjuin þurfi að veita lán, er eigi nemi minna
en 700 til 800 þús. krónur og til útgerðarinnar hér i Reykjavík og annarsstaðar
eigi láegri f járhæð en 1200 til 1500 þús. krónur, þar sem vér búumst við, að veita
þurfi, að venju, lán til verkunar á fiskinum að meira eða minna leyti.
Hér er aðeins átt við lán vegna viðskiptamanna Útvegsbankans og oss
hefir skilizt, að eigi geti verið um nein veruleg endurkaup að ræða frá Landsbankanum á þessu ári, og teljum vér því brýna nauðsyn á þvi, að útvegað sé nvtt
lánsfé í þvi skyni, er að ofan getur, teljuin vér fullvíst, að það muni ekki fást
nema ineð ábyrgð ríkissjóðs.
Fyrir því leyfum vér oss fyrir liönd Útvegsbanka Islands h/f að snúa
oss til yðar, hv. fjármálaráðherra, og fara þess á leit, að þér beitið vður fyrir
því, að heimild verði gefin af Alþingi handa ríkisstjórninni til þess að ábyrgjast allt að 100 þús. sterlingspunda rekstrarlán handa Útvegsbanka íslands li/f.
Þótt lán þetta fengist, mundum vér þó eigi taka það fyrr en vér höfum
fengið loforð um slík afborgunarkjör á skuldum hjá aðal-lánardrottnum bankans, að öruggt sé, að ekkert af þessu nvja láni festist, lieldur geti haldið áfram
sem hreint rekstrarlán, er greiðist að fullu árlega.
Með mikilli virðingu, Fulltrúaráð Útvegsbanka Islands h/f.
(Sign.) Sv. Guðmundsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Magnús Torfasou,
Lárus Fjeldsted, Eggert Claessen“.

Ed.

529. Frumvarp

til laga um síldarmat.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.
öll síld, sem ætluð er til útflutnings, hvort heldur hún er söltuð, krydduð,
sykursöltuð eða á annan hátt verkuð, og flutt er út í lagarheldum tunnum, skal
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vera matsskyld til útflutnings, þegar hún hefir legið 20 daga eða lengur í salti,
og skal mat fara fram á henni þegar liún er flutt á skipsfjöl. Matið framkvæma
opinherir matsmenn. Skulu þeir banna útflutning á þeirri síld, sem að þeirra
dómi er óhæf verzlunarvara.
Undanskilin mati þessu skal þó síld, sem flutt er út í dósum eða smáilátum, bituð eða sérstaklega meðfarin.
Xú er óskað mats á nýveiddri síld, eða ágreiningur rís niilli kaupanda og
seljanda um gæði vörunnar, og skal matsmönnum þá skylt að meta eða skera úr:
2. gr.
Yfirsíldarmatsmaður skal skipaður af atvinnumálaráðherra, eftir tillögum síldarsaltenda og sildarútfiytjenda.
Hefir hann umsjón með síldarmati á öllu landinu og skal hann hafa að
árslaunum 4000 krónur, er greiðast úr ríkissjóði. Auk þess skal honum greiddur
nauðsynlegur símakostnaður, ferðakostnaður og fæðispeningar á eftirlitsferðum hans um landið, eftir reikningi, sem atvinnumálaráðherra úrskurðar.
Undirinatsmenn skulu skipaðir af lögreglustjóra í hverri veiðistöð, eins
margir og nauðsyn krefur, eftir tillögum yfirmatsmanns.
Atvinnumálaráðherra setur yfirmatsmanni og undirmatsmönnum erindisbréf, en yfirmatsmaður ákveður starfssvið hvers þeirra, og skulu þeir hlýða
fyrirskipunum hans i hvívetna.
Kaup undirmatsmanna ákveður yfirmatsmaður, og greiðist það af sildareiganda eða umboðsmanni hans.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýðnast ákvæðum þeim, er sett verða um starf þeirra, og rækja stöðu sína með alúð og
kostgæfni.
Yfirsíldarmatsmaður felur einhverjum undirmanna sinna að gegna yfirmatsstarfi í umboði sínu á liverri útflutningshöfn, þegar hann er fjarverandi.
3. gr.
Yfirsíldarmatsmaður skal ferðast um á milli staða þeirra, þar sem sild er
söltuð, og hafa eftirlit með og leiðbeina um mat síldar og meðferð alla, svo og
veita undirmatsmönnum fræðslu í starfi þeirra. Skal liann, ef þörf gerist og atvinnumálaráðlierra samþykkir, ferðast til síldarneyzlulandanna, til þess að afla
sér þekkingar um meðferð á sikl og vörugæði hennar. Kostnaður við slíkar ferðir vfirmatsmanns greiðist úr rikissjóði.
Yfirsíldarmatsmaður og undirmatsmcnnirnir í umboði hans hafa úrskurðarvald um söltunarliæfi síldar og um vörugæði hennar. Skal kaupanda og
seljanda skylt að hlíta úrskurði þeirra, ef á milli ber. Úrskurðum þeirra má þó
skjóta til dómstólanna. Ef svo reynist, að úrskurður síldarmatsmanns hafi verið
rangur eða hlutdrægur og liann liafi á þann liátt bakað öðrum tjón, skal honum
þegar vikið frá starfanum og hann látinn sæta áhyrgð og bæta þeim, er fyrir
tjóni varð.
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4. gr.
Alla síld, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka eftir gæðum. Flokkunina skal framkvæma samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur.
Undir sild, sem ætluð er til útflutnings, má einungis nota hreinar og ógallaðar tunnur, enda séu þær úr góðu efni og vel smíðaðar. Getur matsmaður
hannað útflutning á sild i þeim tunnum, sem hann telur til þess óhæfar. Gamlar eða notaðar síldartunnur má ekki flytja til landsins til notkunar undir síld til
útflutnings, nema með samþvkki atvinnumálaráðherra, að fengnum tillögum
yfirsíldarmatsmanns.
Síldartunnur skulu jafnan geymdar á góðum stað og á svo góðum undirlögum, að þær liggi hvergi við jörð eða í hlevtu. Skulu matsmenn gæta þess vel,
að tunnurnar séu vel hreinar, þá er þær eru fluttar út. Yfirsildarmatsmaður
getur ákveðið, livaða salttegundir megi nota í síld til útflutnings, og hversu mikið það skuli vera minnst í tunnu hverja.
5. gr.
Þegar síld hefir legið 20 daga eða lengur eftir söltun og skal flytjast út,
skal eigandi eða umráðamaður hennar tilkvnna það yfirmatsmanni svo tímanlega, að hann geti látið fara fram skoðun á síldinni áður en hún er flutt í skip.
Matið framkvæma undirniatsmennirnir eftir fyrirmælum yfirmatsmannsins, og
skal, ef eigi finnast skemmdir, teljast nægilegt að rannsaka 4—6 tunnur af
hundraði, en ef skemmda verður vart, skal rannsaka nánar eftir fyrirmælum
yfirmatsmanns. Banna skal útflutning á þeirri síld, sem að dómi matsmanna er
óhæf verzlunarvara.
Nú er síld, söltuð eða á annan hátt verkuð, eigi orðin 20 daga gömul
þegar liún er flutt út, og er þá eigi skylt að meta hana til úiflutnings. En liafi
síld verið metin ný, og sé liún flutt út áður en 20 dagar eru liðnir frá söltun
hennar, skal um þá sild votta, að hún sé metin ný, en ásigkomulag vörunnar
eigi vottað að öðru leyti.
6. gr.
Allri sild, sem matsskyld er, sbr. 1. gr., og send er héðan á erlendan markað, skal fvlgja matsvottorð yfirsildarmatsmanns eða þess matsmanns, er liann
hefir gefið umboð til að gefa út slíkt vottorð, ef liann einhverra orsaka vegna
getur ekki verið viðstaddur þegar vottorð þarf að gefa. Matsvottorð þetta skal
rita á farmskírteini þau, er fvlgja liverri síldarsendingu. I vottorðinu skal fram
tekið um gæði síldarinnar, hve margar tunnur af hundraði hafi verið rannsakaðar og vegnar, hver sé meðalþyngd í tunnu og hver sé meðaltala sílda i tunnu.
Skal í vottorðum þessum leitazt við að gefa kaupandanum sem bezta tryggingu
fyrir ásigkomulagi síldarinnar, eins og hún er, þegar henni er skipað út. í vottorðinu skal einnig tekið fram, að ferming skipsins liafi farið fram undir eftirliti matsmanns, enda getur hann stöðvað fermingu, ef ekki er í hvívetna farið eftir
fyrirskipunum hans um umbúnað og frágang sildarinnar í skipinu. Yfirsíldarmatsmaðurinn semur fyrirmynd að farmskírteini með árituðu matsvottorði,
sem atvinnumálaráðuneytið síðan lætur prenta, og skulu lögreglustjórar eða um-
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boðsmenn þeirra sjá um það, að farmskírteini yfir metna síld séu rituð á þessi
eyðublöð, og votti þeir undirskrift matsmanna á farmskírteimmum.
7. gr.
Alla matsskylda síld, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu merki,
sem nánar verður ákveðið í reglugerð. Skal það málað á efri botn liverrar tiinnu.
Ennfremur skal setja i þar til gerða reiti söltunardag, merki, er tilgreini
veiðiaðferð, gæðamerki og flokkunarmerki síldar eftir stærð, sbr. 4. gr. Ennfremur neðan undir merkjunum einkennisstafi þess, er sildina verkar, og útflytjenda hennar.
8. gr.
Þeir, sem verka síld til útflutnings, skulu í lok bverrar viku tilkynna yfirmatsmanni i umdæminu tölu þeirra tunna, er þeir bafa verkað, og á hvern hátt
síldin er verkuð.
9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 100—5000 kr. sektum, er renna i rikissjöð, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt liinum almennu liegningarlögum.
10. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ed.

530. Breytingartillaga

við tillögu til þingsályktunar um ákvörðun á tölu starfsmanna við starfrækslugreinir og stofnanir ríkisins.
Frá meiri hluta ríkisgjaldanefndar.
Tillögugreinin orðist svo:
Efri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að undirbúa frv. til laga um
tölu starfsmanna við sérhverja starfrækslugrein rikisins og rikisstofnun og
láta fylgja frv. til fjárlaga framvegis.
Ed.

531. Lög

um Brunabótafélag íslands.

,

(Afgreidd frá Ed. 2(5. apríl).
1- gr.
Brunabótafélag íslands, stofnað með lögum 3. nóv. 1915, er gagnkvæmt
ábvrgðarfélag með ábyrgð ríkissjóðs fyrir allt að 800000 krónum og ábvrgð vátryggjenda eftir því, sem lög þessi ákveða.
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2. gr.
Félagið tekur að sér eldsvoðatryggingar á húseignum utan Reykjavíkur
og á lausafé, allt eftir þeim nánari ákvæðum, sem lög þessi og reglugerðir setja.
3. gr.
Skylt er að tryggja i félaginu allar húseignir í kaupstöðum og kauptúnum, þar með talin hús i smíðum, hvort sem þær eru eign einstakra manna, félaga eða opinberar eignir. Sömuleiðis er skylt frá 15. okt. 1934 að tryggja í félaginu öll ibúðarhús utan kaupstaða og kauptúna, úr hverju efni sem þau eru
byggð, svo og gripahús, hlöður og geymsluhús, sem þeim eru áföst þannig, að
þau megi teljast vera i sameiginlegri brunahættu við íbúðarhúsin; ennfremur
kirkjur, skólahús og samkomuhús.
4. gr.
Heimilt er félaginu að taka eldsvoðaábyrgð á öllum öðrum húsum í sveitum, svo sem gripahúsum og hlöðum. Sömuleiðis er félaginu heimilt að taka í
ábyrgð í sveitum utan kauptúna innanstokksmuni og aðra búslóð, ennfremur
hey í hlöðum og undir beru lofti og loks búpening í húsum. I kauptúnum og
kaupstöðum er félaginu einnig heimilt að taka í ábyrgð innanstokksmuni og
búslóð, sem húseigandi á i hinum tryggðu húsum.
5. gr.
Vátryggingarupphæð húsa ákveðst með virðingargerð, og vátryggir félagið allt verð húsanna, þó má tryggja hús í smíðum samkvæmt skýrslu eiganda. Lausafé skal tekið i ábyrgð eftir skrá, er eigandi semur með áætluðu
sanngjörnu verða munanna.
6. gr.
Tryggingar félagsins skiptast í tvo flokka, og mvndast af iðgjöldum til
félagsins tveir tryggingarsjóðir, hvor fyrir sinn flokk:
1. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir tryggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 1. flokkur.
2. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir tryggingar í sveitum utan kauptúna,
hvort sem þær eru i skylduábyrgð eða frjálsri tryggingu, 2. flokkur.
7. gr.
Félagið leitar endurtryggingar eða samtryggingar (,,coassurance“) hjá
öðrum tryggingarfélögum, fyrst og fremst innlendum, þannig að upphæðir þær,
sem félagið hefir í eigin ábyrgð, fari ekki fram úr því, sem hér segir, á hverri
einstakri áhættueiningu:
í kauptúnum og kaupstöðum

1. Steinhús ..................................... kr.
2. Timburhús eldvarnarklædd .... —
3. önnur hús ............................... —
Áhættueining getur hér verið einstakt hús
Alþt. 1932. A. (46. löggjafarþing).

20000,00
15000,00
10000,00
eða fleiri en eitt

í sveitum utan kauptúna.

kr.
—
—
hús,

12000,00
10000,00
8000,00
ef um sam127
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brunahættu cr að ræða, hvorttveggja að meðtöldu lausafé, sem trvggt kann að
vera í húsunum.
8. gr.
Allir þeir, sem vátryggja í Brunabótafélagi íslands samkvæmt 6. gr. 1. og
2. tölulið, eru félagsmenn þess. Félagsmenn ábyrgjast hver í sínum flokki hver
gagnvart öðrum, að iðgjaldasjóður þess flokks standi í skilum. Þó nær skuldhinding þessi aðeins lil eigna þeirra, sem vátryggðar eru í félaginu.
Skaðabóta má krefjast af félagsmönnum aðeins á þann hátt, að heimt sé
inn aukagjald, er eigi sé hærra nokkurt ár en helmingur hins árlega iðgjalds,
er tiltekið er í brunaskírteininu.
...
9' gr’
Rikissjóður ábyrgist með allt að 800000 kr., að félagið uppfylli skvldur
sinar. Geti félagið eigi af eigin rammleik borgað skaðabætur, er skylt er að
greiða, leggur ríkissjóður til það, er vantar, þó aldrei meira en áðurnefnda
upphæð.
Ef félagið hefir orðið að leita aðstoðar rikissjóðs til þess að greiða skaðabætur, skal styrkur sá, er félagið hefir fengið af ríkissjóði, endurgreiðast smátt
og smátt eftir þvi sem efni félagsins-levfa. Nú nemur það, er lagt hefir verið
fram af ríkissjóði, meira en 50000 kr., og skal félagið þá gera vátryggjendum að
greiða aukagjöld þannig, að það, sem fram yfir er 50000 kr., endurgreiðist rikissjóði á 10 árum i seinasta lagi, ef unnt er, en ávallt skal gæta ákvæða 8. greinar
um stærð aukaiðgjalda.
10. gr.
Vátryggingar á lausafé og húseignum samkvæmt 4. gr. gilda til þess tima,
sem tiltekið er í vátrvggingarskírteini.
Enga fasteign, sem er i skylduábyrgð, má fella úr tryggingu fyrir þá sök,
að iðgjald sé eigi greitt.
11. gr.
Félagið tekur ekki ábyrgð á tjóni, sem orsakast af landskjálfta eða ófriði,
né lieldur af tjóni, sem af því leiðir, að vátryggjandi, kona lians eða nánustu erfingjar eru valdir að brunanum af ásettu ráði, eða fyrir stórkostlegt hirðuleysi.
Félagið á auk þess rétt á að draga fjórðung af brunabótum, er vátryggjandi hefir út af eldsvoðanum verið dæmdur í sekt fyrir brot gegn brunamálalögunum, cða ef hann liefir gengizt undir það sjálfviljugur að greiða slíka sekt.
12. gr.
Skaðabætur má eigi greiða af hendi fyrr en haldin hefir verið réttarrannsókn út af brunanum. Þó iná félagið gera undantekningu frá þessu, ef
tjónið nemur eigi meiru en 500 kr.
13.
.
Bætur fyrir tjón á húsum má aðeins greiða til þess að gera við hús, sem
skemmzt hefir við bruna, eða endurbyggja á sama stað hús, er brunnið hefir,
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eða þar sem félagið, í samráði við byggingarnefndir í kaupstöðum og kauptúnum og hreppsnefndir í sveitum, ákveður, og er félaginu skylt að tryggja það,
áður en brunabæturnar eru greiddar, að þeim sé réttilega varið. Félaginu er
heimilt að veita undanþágu frá bvggingarskvldu samkvæmt ákvæðum fyrri
málsgreinar þessarar greinar, þó svo, að 10-20% af brunabótaupphæðinni sé
þá dregið frá, nema almannahagur heimti, að vikið sé frá þessu ákvæði um
frádrátt.
14. gr.
Þegar eignir þær, er tryggðar eru lijá félaginu, eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til brunabótafjárins. Glati veðsetjandi rétti sínum til brunabótanna, á veðbafi engu að síður heimtingu á greiðslu þeirra, svo sem með
þarf, til þess að borga kröfuskuld hans með eins árs vöxtum, ef annað veð eða
aðrar eignir veðsetjanda hafa ekki hrokkið til.
15. gr.
Iðgjöld af fasteignum í skyldutryggingu hvíla á eignunum sjálfum og
ganga i tvö ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum, er á þeim liggja, nema
sköttum til ríkissjóðs.
Öll skyldubundin iðgjöld til félagsins, virðingargjöld og skírteinagjöld
má heimta með lögtaki.
16. gr.
Eindagi á öllum iðgjöldum fasteigna í skyldutryggingu skal vera 15.
október. Nú eru eignir vátryggðar á öðrum tima, og skal þá ávallt fyrsta vátryggingartímabilið teljast til 15. okt. þess, er næstur kemur eftir að vátryggingin byrjar, nema vátryggt sé til skemmri tíma. Öll iðgjöld greiðast fyrirfram fyrir vátryggingartímabilið.
17. gr.
Nánari ákvæði um verksvið félagsins, virðingar, iðgjöld, endurtryggingu,
brunatjón og brunabætur, ábyrgð félagsmanna og annað fyrirkomulag á málum
þess, setur rikisstjórnin með reglugerð.
18. gr.
Félagið skal hafa heimili og varnarþing í Reykjavik og stendur undir
umsjón ríkisstjórnarinnar.
19. gr.
.....................
Félaginu stjórnar framkvæmdarstjóri, er skipaður er af ríkisstjórninni.
Félagið greiðir laun framkvæmdarstjóra og annan starfrækslukostnað.
20. gr.
Sjóðir félagsins skulu geymdir og ávaxtaðir sem hér segir:
a. Handbært fé á vöxtum i peningastofnunum, sem fjármálaráðherra samþykkir.
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b. Að öðru leyti í tryggum handhafaverðbréfum, sem fjármálaráðherra samþykkir.
Heimilt er þó, með samþykki atvinnumálaráðherra í hvert sinn, að verja
af fé sjóðanna til sérstakra útlána gegn næguin tryggingum, ef þau á einhvern
hátt eru til stuðnings starfsemi félagsins.
Ársreikningur Brunabótafélagsins skal endurskoðaður samkvæmt ákvæðum laga nr. 61, 8. sept. 1931, um ríkisbókhald og endurskoðun.
...
21*
Félagið hefir umboðsmann í kaupstöðum og kauptúnum. sem eru sérstakur hreppur. Að öðru leyti ræður félagið umboðsmenn eftir því, sem þörf er á.
.
...
22>
Iðgjaldasjóði kaupstaða og kauptúna, sem félagið varðveitir samkv. 7.
gr. laga nr. 54, 3. nóv. 1915, skal varið þannig, að fyrst séu greiddar af sameiginlegum eignum sjóðanna skuldir einstakra sjóða við Brunabótafélag Islands
og það, er hinir einstöku kaupstaðir og kauplún kunna að hafa greitt til að bæta
brunatjón umfram iðgjöld, en afgangurinn sé látinn renna i tryggingarsjóð
kaupstaða og kauptúna.
Hinn sameiginlegi brunabótasjóður samkv. 18. gr. laga nr. 35, 27. júní
1921, skal mynda tryggingarsjóð sveitabæja utan kaupstaða og kauptúna.
23. gr.
Brjóti vátryggjandi móti lögum þessum eða reglum þeim og skilyrðum, sem sett eru samkvæmt þeim, varðar það réttindamissi til brunabóta eftir
málavöxtum, svo sem reglugerð nánar tiltekur.
I reglugerð má ákveða sektir fvrir brot á ákvæðum hennar, 10—500 kr.,
er renni í sjóð þann, sem brotið er við.
24. gr.
Með mál út af brotuin á lögum þessuin skal farið sem almenn lögreglumál.
25. gr.
Lög þessi öðlast gildi 15. okt. 1932.
Frá sama tíma eru úr gildi felld lög nr. 54, 3. nóv. 1915, um stofnun
Brunabótafélags íslands, lög nr. 53, 28. nóv. 1919, uin breyting á þeim lögum.
Frá 15. okt. 1934 falla ennfremur úr gildi lög nr. 35, 27. júní 1921, um
vátryggingu sveitabæja og annara húsa í sveitum utan kauptúna, svo og um
lausafjártryggingar, en brunabótasjóðir samkvæmt 1. gr. þeirra laga verða frá
sama tima eign sveitarfélaga þeirra, er lilut eiga að máli, og má ekki skerða þá
innstæðu án samþykkis sýslunefndar.
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532. Lög

um samgöngubætur og fyrirlileðslur á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts.
(Afgreidd frá Nd. 26. apríl).
1- gr.
Til þess að bæta samgöngur um vatnasvæði Þverár og Markarfljóts í
Rangárvallasýslu og Yarna skemmdum og ágangi vatns, skal gera þessi mannvirki:
1. Brú á Þverá nálægt Dufþaksholti.
2. Brú á Affall nálægt Ossabæ.
3. Brú á Markarfljót móts við Litlu Dímon.
4. Nauðsynlegar fyrirhleðslur til þess að veita Markarfljóti og Álum að brúaropinu hjá Litlu Dímon.
5. Nauðsynlegar vegabætur í sambandi við brýrnar.
6. Nauðsynlegar fyrirhleðslur og önnur mannvirki til varnar yfirvofandi stórfelldum skemmdum á vatnasvæðinu að dómi atvinnumálaráðherra.
7. Flóðgáttir til áveitu, þar sem öruggt er og nauðsyn þykir.
2. gr.
Vegurinn frá vegamótum Fljótshlíðarvegur fyrir vestan Garðsauka um
brýr þær, sem taldar eru í 1. gr., skal vera þjóðvegur, og kostar ríkissjóður að
öllu jnannvirki þau, sem talin eru í 1. gr. 1.—5. lið.
Brýr á Þverá og Affall skal gera sem fulltraustar bráðabirgðabrýr.
Nauðsynlegar fyrirhleðslur og önnur mannvirki, sem talin eru í 1. gr. 6.
og 7. lið, skal kosta þannig:
>
Varnir fyrir innan Hlíðarenda í Fljótshlíð fyrir ágangi Þverár kostar
ríkissjóður að % hlutum, en sýslufélag Rangárvallasýslu að Vs hluta. Ennfremur í sömu hlutföllum þær varnir, sein annarsstaðar verða nauðsynlegar vegna
aukins vatnsinagns af fyrirlileðslum, svo og endurbætur á Seljalandsgarðinum,
sem nauðsynlegar þykja i sambandi við brúargerð á Markarfljóti.
Varnir annarsstaðar og flóðgáttir kosta sömu aðilar að % og % hluta.
3. gr.
Sýslunefnd Rangárvallasýslu veitist heimild til að jafna niður, að einhverju eða öllu leyti, þeim liluta fyrirhleðslukostnaðarins, sem sýslufélaginu
ber að inna af hendi samkvæmt 2. gr., á þær jarðir í sýslunni, sem hagnað
liafa af fyrirhleðslunni.
Við niðurjöfnun þessa skal aðallega miðað við þær auknar nytjar, sem
jarðirnar hafa fengið vegna fyrirlileðslnanna. Skal sýslunefnd afla
ábyggilegra skýrslna um þetta áður en jafnað er niður gjaldinu, og skulu
skýrslurnar gefnar af tveim óvilhöllum mönnum, er til þess skulu sérstaklega
dómkvaddir. Verði þeir eigi sammála um einhver atriði, dómkveður héraðs-
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dómari, ef liann á hér eig'i hagsmuna að gæta, ella næsti liéraðsdómari, þriðja
manninn sem oddamann.
'
Niðurjöfnun sýslunefndar geta jarðeigendur, sem gjaldið er jafnað niður
á, skotið til atvinnumálaráðherra, er lætur rannsaka málavöxtu og leggur á þá
fullnaðarúrskurð.
,

.

4'

Sé gjald það, sem þannig er jafnað niður á jarðir þær, sem hér eiga hlut
að máli samkvæmt 3. gr., eigi greitt með þeim hætti, er sýslunefnd áskilur, getur liún látið taka eignarnámi jörð þá, sem vanskilin stafa frá, og verður sýslufélagið eigandi jarðarinnar. Greiðir það jarðeiganda það, sem umfram er af
matsverði jarðarinnar, gjaldi þvi og kostnaði, sem lionum ber að greiða.
Til þess að meta jörð til eignarnáms samkvæmt þvi, sem hér segir, dómkveður liéraðsdómari 3 óvilhalla menn, sem ekki eru við fyrirtækið riðnir.
Um mat þetta, og yfirmat, þurfi á því að halda, fer að öðru leyti eftir ákvæðum
vatnalaganna frá 20. júni 1923.
5. gr.
Ríkisstjórnin sér um framkvæmd allra þeirra mannvirkja, er um ræðir
í lögum þessum, en umsjón og viðhald mannvirkja þeirra, er um ræðir i 1. gr.
6. og 7. lið, að þeim loknum, annast sýslunefnd, þó með þeirri undantekningu,
er um getur í 7. gr. Kostnaði, sem af viðhaldi leiðir, getur sýslunefnd jafnað
niður á hlutaðeigandi jarðir, eftir sömu reglum og í 3. gr. segir um niðurjöfnun
á stofnkostnaðarhlutdeild sýslufélagsins.
Leiguliði á jörð skal skyldur, ef jarðeigandi krefst, að viðlögðum ábúðarmissi, að greiða liinn árlega niðurjafnaða viðhaldskostnað, en af stofnkostnaði
eigi meira en vexti af því, sem jarðeigandi hefir lagt fram.
6. gr.
Bætur fyrii' skemmdir á landi, er sannað þykir að fyrirhleðslur þær,
sem gerðar eru til þess að veita vötnunum í farveg Markarfljóts, hafi beinlínis
valdið, skal telja með kostnaði við verkið. Má ákveða slíkar skaðabætur eftir
samkomulagi milli landeiganda og umboðsmanns stjórnarvalda þeirra, sem
bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, eða ef um verulegt tjón er að
ræða, og skal þá ákveða hætur eftir mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum háðum málsaðiljum. Skal að öðru leyti fara um framkvæmd matsins og greiðslu skaðahóta svo sem fyrir er mælt í vatnalögunum frá 20. júní 1923.
7. gr.
Viðhald mannvirkja þeirra, sem gerð verða skv. lögum þessum, skal
kosta af sýslufélagi Rangárvallasýslu og ríkissjóði í sömu hlutföllum og stofnkostnað. Framkvæmd viðhaldsins annast rikisstjórnin.
8. gr.
Ákvæði laga þessara um viðliald flóðgátta og mannvirkja til varnar
ágangi vatns skulu einnig gilda að því er snertir mannvirki, sem gerð hafa
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verið samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917, um fyrirhleðslu fyrir Þverá og
Markarfljót.
9- gr.
Ríkisstjórnin skal hafa eftirlit með þvi, að mannvirkjum þeim, er ger'ð
verða, sé vel við haldið, og skal sýslunefnd Rangárvallasýslu skylt að hlíta
fyrirskipunum hennar hér að lútandi.
Um viðhaldið og allt það, er þar til hevrir, skal sýslunefnd gera samþykkt, og skulu þar greindar þær jarðir allar, sem verkið næ’r til samkvæmt
ákvæðum þessara laga. Samþykktin öðlast gildi, er hún hefir hlotið staðfesting atvinnuinálaráðuneytisins.
Sektir má ákveða í samþykktinni fyrir brot gegn lienni, og renna þær i
sérstakan sjóð, til viðhalds fyrirhleðslunum. Með mál út af brotum gegn samþykktinni skal fara sem almenn lögreglumál.
10. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka lán til framkvæmda þeirra, sem taldar
eru í 1.—4. lið 1. gr. laga þessara.
11. grMeð lögum þessuin eru úr gildi numin lög nr, 69, 14. nóv. 1917, um fyrirhleðslu fyrir Þverá og Markarfljót.
Nd.

533. Lög

um undirbúning á raforkuveitum til ahnenningsþarfa.
(Afgreidd frá Nd. 26. apríl).
1. gr.
Yegamálastjóra er falið að rannsaka og gera tillögur um lieildarlilhögun
á raforkuveitum til almenningsþarfa í þeim lilutum landsins, þar sem hann að
undangenginni athugun telur hentugt að fullnægja raforkuþörfum almennings
með orkuveitum frá háspennuveri, er taki yfir meira en einn hrepp eða kaupstað. Með rannsókn þessari skal leysa úr því, liver fallvötn séu hentust til virkjunar fyrir hvern landshluta og yfir hve stórt svæði henti að leggja veitutaugar
frá hverju þeirra. Svo skal og gera kostnaðaráætlanir um þessi mannvirki og
áætlanir um rekstrarafkomu og styrkþörf hvers orkuvers með tilheyrandi taugakerfi. Gera skal frumdrætti af fyrirhuguðum mannvirkjum, eftir því sem nauðsyn krefur vegna þessara kostnaðaráætlana.
2. gr.
Rannsóknir þessar framkvæmir vegamálastjóri og fastlaunaðir starfsmenn
hans án sérstaks endurgjalds, eftir því sem þeim vinnst timi til frá öðrurn störf-
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uni. Ef rikisstjórnin hefir verkfræðing ineð sérmenntun í rafniagnsfræði í þjónustu sinni, skal hann einnig vera vegamálastjóra til aðstoðar við rannsóknir
þessar án sérstaks endurgjalds.
3. gr.
Jafnóðuin og starfinu niiðar áfram skal vegamálastjóri leggja skýrslur
og áætlanir fyrir atvinnumálaráðuneytið. Ráðherra er heimilt að skipa fimm
manna raforkumálanefnd ríkisstjórninni til aðstoðar i þessum efnum.
1 nefndinni eiga sæti þrír menn, tilnefndir hver af sinum þingflokki, þeim sem
nú eru, forstjóri Rafmagnsveitu Reykjavikur, að áskildu samþykki rafmagnsstjórnar kaupstaðarins, og liinn finimti skrifstofustjóri eða fulltrúi úr ráðunevti
atvinnu- og samgöngumála, og er liann formaður nefndarinnar. Bresti tilnefningu eða samþykki einhvers framangreindra aðilja, velur ráðherra mann í
þess stað.
Raforkumálanefndin starfar kauplaust, og skal verkefni hennar vera að
undirbúa tillögur og lagafrumvörp þessum málum viðvikjandi, sem koma eiga
fyrir Alþingi. Atvinnumálaráðuneytið og vegamálastjóri láta nefndinni í té aðstoð eftir þörfum án sérstaks endurgjalds.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd,

534. Frumvarp

til laga um byggingu fyrir Háskóla Islands.
(Eftir 2. umr. í I'Jd.).
1- gr.
Á árunum 193-4—1940 er landsstjórninni heimilt að láta reisa byggingu
fyrir Háskóla Islands. Höfuðbyggingin má kosta allt að 600 þúsundum króna,
og skal verkið framkvæmt eftir því, sem fé er veitt í fjárlögum. Skal svo hagað
bvggingunni, að taka megi nokkurn hluta liússins til afnota fyrir háskólann,
þótt byggingin sé ekki fullger.
2. gr.
Skilyrði fvrir þvi, að ríkissjóður leggi fram fé til háskólabyggingar samkvæmt 1. gr., er það, að samkomulag náist við bæjarstjórn Reykjavíkur um,
að Reykjavíkurbær gefi liáskólanum til kvaðalausrar eignar 8—10 hektara af
íandi á þeim stað, sem kennslumálaráðherra og háskólaráði þykir hentugt
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3. gr.
Landsstjórninni heimilast að ætla húsrúni fyrir kennslu í uppeldisvísinduin í væntanlegri háskólabvggingu, og að ætla svæði undir hehnavistarhús
fyrir kennaraefni á þeim hluta lóðarinnar, sem ætlaður verður fyrir sjálfstæðar
smábyggingar.
Leita skal samninga við hæjarstjórn Reykjavikur um vatn úr hitaveitu
bæjarins, til þess að hita höfuðbygginguna og væntanlegan stúdentabústað.

Nd.

535. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á hafnarlögum fyrir Reykjavikurkaupstað, nr.
19, 11. júlí 1911.
Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 1. gr. Eftir »í lögsagnarumdæmi Reykjavikur« kemur: Þó heflr Viðey óskertan og kvaðalausan rétt til bryggju- og hafnargerðar, þó lengra
nái frá landi en netalög, enda eru þau skip, sem afgreidd eru i Viðey, ekki gjaldskyld til Reykjavíkurhafnar.

Ed.

536. Nefndarálit

um frv. til laga um fímmtardóm.
Frá meiri hl. allsherjarnefndar.
Við undirritaðir leggjum til, að frumvarpið verði samþykkt, annar (JónJ)
þó með nokkrum breytingartillögum, er hann mun bera fram á sérstöku
þingskjali.
Alþingi, 26. april 1932.
Einar Árnason,
form. og frsm.

Ed.

Jón Jónsson,
fundaskr.

537. Breytingartillögur

við frv. til laga um fimmtardóm.
Flm.: Pétur Magnússon og Jón Jónsson.
1. Við 8. gr.
Á eftir 3. lið komi svolátandi nýr liður, og liðatala breytist samkv. því:
4. Hafa sýnt það, með þvi að greiða fyrstir dómsatkvæðí í 4 málum, og
sé að minnsta kosti eitt þeirra einkamál, að þeir séu hæfir til að skipa
sæti i dóminum.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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2. Við 21. gr.
Eftir 1. málslið 1. málsgr. komi nýr málsliður, svo hljóðandi:
;
í dómi ber að ákveða þeim sanngjarna þóknun fyrir málflutninginn.
3. Við 24. gr.
:
Upphaf 2. málsgr. orðist svo:
Dómsmálaráðherra skal, ef fimmtardómur leggur það til, svipta o. s. frv.:
4. Við 35. gr.
Upphaf gr. orðist svo:
Dómsmálaráðherra er skylt að veita leyfi til áfrýjunar, ef málsaðili
eða umboðsmaður hans óskar þess, þótt frestur o. s. frv.
5. Við 49. gr.
1 stað »þingfesta« komi: máltlutningur á fram að fara.

Nd.

538. Nefndarálit

um frv. til laga um breyt. á lögum nr. 70, 27. júní 1921, um útflutningsgjald (þskj. 221).
Frá fjárhagsnefnd.
Það væri réttmætt nú i hinni hörðu kreppu atvinnuveganna, að Iétta eða *
fella niður útflutningsgjald af islenzkum framleiðsluvörum, þ. á. m. sildaraf- i
urðum. En eins og ástæður eru um þörf rikissjóðs til tekna, þá er þó ekki i
hægt að gera það, nema að afla tekna i staðinn, en til þess er ekki bent á
nokkra leið í þessu frv. Og eins og horfur eru á um úrlausn tollamála, sem;
í’ggJa fyrir þessu þingi, þá verður því síður séð, að tekjuþörf ríkissjóðs leyfi
lækkun á þessum tolli, né öðrum, sem á hvila.
Af framantöldum ástæðum sér nefndin ekki fært að mæla með, að frv.
verði samþykkt, en leggur til, að því sé visað til rikisstjórnarinnar.
Alþingi, 27. apríl 1932.
Halldór Stefánsson,
form., frsm.

Nd.

Magnús Jónsson,
fundaskrifari.
Steingr. Steinþórsson.

Bernh. Stefánsson.

539. Nefndarálit

um frv. til laga um breyt. á lögum nr. 15, 14. júni 1929, um útflutningsgjald i
af sild o. fl. (þskj. 222).
Frá fjárhagsnefnd.
Þetta frv. stendur í sambandi við frv. á þskj. 221, um breytingu á
útflutningsgjaldslögunum. Með tilyisun til þess, sem um það frv. er sagt i nál. i
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fjhn. á þskj. 538, leggur nefndin til, að þetta frv. fái sömu afgreiðslu og sé
visað til rikisstjórnarinnar.
Alþingi, 27. apríl 1932.
Halldór Stefánsson, ,
form., frsm.
'

Sþ.

Magnús Jónsson,
fundaskr.
Steingr. Steinþórsson.

Bernh. Stefánsson.

540. Tillaga

til þingsályktunar um ráðstafanir gegn áfengisbruggun og öðrum áfengislagabrotum.
Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Ingvar Pálmason, Pétur Ottesen.
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að gera ailt, sem í hennar
valdi stendur, til þess að útrýma áfengisbruggun i landinu, og leggja fyrir
lögreglustjóra landsins að framfylgja áfengislögunum til hins ýtrasta og láta
þá menn, sem uppvisir verða að brotúm gegn þeim, tafarlaust sæta refsingu
eins og lög standa til.

Ed.

541. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 12, 31. maí 1927.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin lítur svo á, að breyting sú, sem frv. fer fram á að gera á núgiidandi lögum, geti verið varhugaverð, með þvi hún geti orðið til að ýta
undir skiptingu hreppa i allt of smá sveitarfélög, sem þá þyldu ilia áföll, sem
alltaf geta komið fyrir einstök sveitarfélög. Hinsvegar er það siður en svo
útilokað með núgildandi löggjöf, að kauptún þau, er hér ræðir um, geti orðið
sérstök sveitarfélög, ef ástæður eru þannig, að það sé æskilegt, þvi að 3. gr.
sveitarstjórnarlaganna heimilar það, en tryggir aðeins betur, að ekki sá rasað
fyrir ráð fram um stofnun óstarfhæfra sveitarfélaga.
Nefndin leggur því til, að frv. verði fellt.
Alþingi, 26. april 1932.
Einar Árnason,
form.

Jón Jónsson,
fundaskrifari, frsm.

Pétur Magnússon.
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Nd.

542. Breytingartillaga

í

við frv. til laga nm útvarp og birtingu veðurfregna.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Utvarpa skal veðurfregnum frá útvarpsstöðinni í Reykjavík að minnsta
kosti 4 sinnum á sólarbring — þar af einu sinni að næturlagi — 9 mánuði
ársins, frá 1. september til 31. mai. Á tímabilinu 1. júni til 31. ágúst skal
útvarpa veðuríregnum þrisvar á dag. Fela má þó loftskeytastöðinni i Reykjavík
að annast útsendingu veðurfregna að næturlagi, ef það þykir hagkvæmara.

Ed.

543. Breytingartillaga

við frv. til laga um brúargerðir.
Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 2. gr. III. 12.
1 stað liðarins komi:
12. Hvitá i Árnessýslu bjá Kiðjabergi.
Greinargerð.
Árnesingar leggja mun meiri áherzlu á að fá brú vfir Hvitá hjá Kiðjabergi
en Iðu, enda talið, að bjargast megi við kláfferju til læknisvitjana i Laugarás.

Nd.

544. Frumvarp

til laga uni heimild fyrir Rangárvallasýslu til að starfrækja ungmeimaskóla með
skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
Heimilt er sýslunefnd Rangárvallasýslu að ákveða það lýðskólafyrirkomulag innan sýslunnar, að allir ungir menn verkfærir, á aldrinum 18 ára,
vinni kauplaust líkamleg störf í þarfir sýslufélagsins 7 vikur að vorlagi, gegn
ókeypis húsvist og kennslu við verklegt og hóklegt nám í skóla 6 mánaða tíma
næsta vetur á eftir að vinnan hefir farið fram.
• Þó skulu undanþegnir skylduvinnu allir þeir, er innan 18 ára aldurs hafa
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tekið próf í héraðsskóla í annari sýsln. Sömuleiðis allir þeir, er stundað hafa
nám innan 18 ára í gagnfræðaskólum eða menntaskólum.
2. gr.
Nú lizt sýslunefndinni að starfrækja lýðskóla með sliku fyrirkomulagi
fyrir karlmenn, og skal það þá með levnilegri atkvæðagreiðslu horið undir alla
kjósendur til sýslunefndar, og skal um atkvæðagreiðsluna fara á sama hátt og
segir í lögum um kosningar til Alþingis.
3. gr.
Ef % hlutar allra kosningabærra manna í sýslunni samþykkja starfrækslu lýðskóla með slíku fvrirkomulagi, þá skal fullkomið skólahús, þegar fé
er veitt til þess í fjárlögum, af þeirri stærð, er áætlað nemendatal i sýslunni útheimtir, byggt á kostnað ríkissjóðs á þeim stað, er sýslunefndin ákveður og yfirstjórn fræðslumála getur fallizt á.
4. gr.
Hætti sýslunefndin að starfrækja skólann með þessu fyrirkomulagi áður
en 40 ár eru liðin frá þeim tíma, að skólahúsið var fullgert, skal sýslan endurgreiða til rikissjóðs byggingarkostnaðinn á 40 árum. Þó skal dragast frá 1/40
hluti þess fjár fyrir hvert ár, sem skólinn hefir verið starfræktur samkvæmt
lögum þessum.
5. gr.
Með reglugerð, er sýslunefndin semur og samþykkir og yfirstjórn fræðslumála staðfestir, skal ákveða stjórn, tilhögun vinnunnar og skólans.
Þar má setja ákvæði um undanþágu að því er aldurstakmark nemenda
snertir, svo og sektarákvæði gagnvart þeim, sem eru þess valdandi, að nemandi kemur eigi til skólavinnunnar, þegar hann er kallaður.
Skulu sektirnar renna i sýslusjóð.
.
Loks má í reglugerð setja ákvæði um það, að þann tíma skólaársins, er
vinnan og skólinn stendur eigi yfir, sé hverjum nemanda heimilt að leita sér
atvinnu þar, sem hann vill, án þess að leysa lausamennskuleyfi, og sömuleiðis
ákvæði um það, að ef einhver nemandi vill eigi nota rétt sinn til skólans, þá
standi plássið hverjum þeim opið, er stunda vill nám í skólanum lengur en
einn vetur.

Ed.

545. Frumvarp

til laga um útvarp og hirtingu veðurfregna.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
Útvarpa skal veðurfregnum frá útvárpsstöðinni í Reykjavík að ininnsta
kosti 4 sinnum á sólarhring — þar af einu sinni að næturlagi — 9 mánuði árs-
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ins, frá 1. septeniber til 31. maí. A tímabilinu 1. júni til 31. ágúst skal útvarpa i
veðurfregnum þrisvar á dag. Fela má þó loftskeytastöðinni í Reykjavík að ann- i
ast útsendingu veðurfregna að næturlagi, ef það þvkir bagkvæmara.
2. gr.
A stöðum, þar sem útræði er og þar sem meiri liluti ibúa héraðs eða sjáv- \
arþorps 21 árs eða eldri befir farið þess á leit á opinberum fundi, eða með skrif- í
legri áskorun, skulu breppsnefndir eða bæjarstjórnir sjá um að fá hæfan og á- [
reiðanlegan mann eða konu til þess að birta og festa upp á aðgengilegum stað,
svo oft sem þurfa þykir, veðurfregnir þær, sem veðurstofan gefur út og útvarpað er frá útvarpsstöðinni eða loftskeytastöðinni í Revkjavik. Þóknun fyrir
birtingu veðurskeyta greiðist úr viðkomandi bæjar- eða sveitarsjóði.
3. gr.
Veðurfregnir skulu skrifaðar á þar til gerð eyðublöð, og skal festa þau
upp í kassa með glerrúðu, á stað þar sem umferð er mest, eða þar sem líklegt
er, að flestir geti haft þeirra not, og skulu þau fest upp í kassann strax eftir að
þau voru móttekin.
Veðurstofa íslands leggur til og sendir ókeypis eyðublöð undir veðurfregnirnar, þegar hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn óskar þess.
4. gr.
Lög þessi Öðlast gildi 1. janúar 1933.

Ed.

546. Breytingartillaga

við frv. til 1. um breyt. á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927.
Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 5. gr. 1. málslið bætist: og gilda lil 31. des. 1935.

Ed.

547. Breytingartíllögur

við frv. til laga um brúargerðir.
Flutningsmaður; Halldór Steinsson.
Við 2. gr. Á eftir A. III. 1. komi 2 nýir liðir:
a. Staðará i Staðarsveit.
b. Vatnsholtsá i Staðarsveit.
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548. Tillaga

til þingsályktunar uni ineðferð lánsfjár og starfsfjár.
Flin.: Jónas Þorbergsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora.á rikisstjórnina að undirbúa og
leggja fvrir næsta Alþingi frumvarp til laga um meðferð lánsfjár og starfsfjár
bæjarfélaga, stofnana og atvinnufyrirtækja, þar sem ríkissjóður á hagsmuna
sinna að gæta og þar sem stofnanir eða fvrirtæki eru rekin að meira eða minna
leyti á ábyrgð rikisins.
Löggjöf þessi skal miða til þess:
1) Að færa launagreiðslur bæjarfélaga og stofnana, þar sem ríkissjóður hefir
hagsmuna að gæta, til samræmis við launagreiðslur fyrir hliðstæð störf
við stofnanir rikisins og til hæfis fjárhagslegri getu þjóðarinnar.
2) Að setja skilyrði fyrir lánveitingum úr hönkum, er rikissjóður ábvrgist, og
skulu skilyrðin miða til þess:
a. Að koma til leiðar liagkvæmara og kostnaðarminna skipulagi í stjórn
útgerðar og verzlunar í landinu.
■
b. Að koma til leiðar hlutaskiptum í útgerð, þar sem henni verður við
komið.
Greinargerð.
Alþingi hefir með skipun þingnefndar, sem ætlazt mun vera til, að starfi
einnig milli þinga, gert ráðstöfun til þess, að leitazt verði fyrir um sparnað i
rekstri rikisins og stofnana þess.
Nú hefir ríkið hagsmuna og fjár síns að gæta víðar í þjóðfélaginu heldur
en í rekstri þeirra stofnana, sem starfa beinlínis á veguin þess.
Ríkið stendur þegar í mikluni ábvrgðum fvrir ýms hæjar- og sýslufélög
án þess að hafa eða gera sér far um að hafa íhlutun um það, hvernig fjárhagsmálum þeirra er stjórnað.
Ríkið leggur árlega fram mikið fé og gengur í miklar áhyrgðir fvrir einstök félög og stofnanir, þar sem um áhættusaman atvinnurekstur er að ræða
(Eimskipafélag Islands, útgerðar- og samvinnufélög o. fl.), án þess að gera sér
far um minnstu íhlutun um meðferð á starfsfé þessara stofnana.
Bankar landsins starfa nú allir á ábyrgð ríkisins. Á síðastliðnum tug ára
mun beint tap á starfsfé þessara stofnana nema nálægt 35 milljónum króna.
Hefir rikið á þessu tímabili bundizt gifurlegum ábvrgðum og beinum fjárframlögum, til þess að forða bönkunum frá fjárskorti og jafnvel hruni.
Þrátt fyrir það, að ýmsar stofnanir þjóðfélagsins starfa þannig að mjög
miklu leyti með fé ríkisins, og í raun réttri á ábyrgð þess, hefir ríkið engar
ráðstafanir gert til þess að stilla í hóf launagreiðslum við þessar stofnanir og
meðferð starfsfjár þeirra í daglegri starfrækslu. Munu þessar stofnanir ekki bafa
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af sjálfshvötum gert slíkar ráðstafanir. Enda er það kunnugt, að launakjör svonefndra starfsmanna rikisins flestra eru lítt sambærileg við launakjör manna
við ýmsar þær stofnanir, sem starfa með fé þess að einhverju levti og að miklu
leyti á ábvrgð þess, og sem ættu, eigi siður en sjálfar ríkisstofnanirnar, að sníða
sér stakk eftir vexti þjóðarinnar og f járliagslegri getu. Þannig hafa sumir bankastjórar tvöföld laun til móts við hæstlaunuðu embættismenn ríkisins, og forstjórar sumra stofnana annara viðlíka há laun. Munu og starfsmannalaun í
slíkum stofnunum að öðru levti tera sniðin að nokkru til hlutfalls við þessi
gífurlega háu forstjóralaun.
Með tillögunni er farið fram á það, að með lögum verði launagreiðslum
í stofnunum, sem eru að miklu levti handbendi rikissjóðs, stillt til hófs og
samræmis við launagreiðslur fyrir hliðstæð störf í stofnunum ríkisins. Liggur
í augum uppi, að gífurlegur mismunur á launagreiðslum í þessum stofnunum
og ríkisstofnunum er bæði ranglátur og mjög skaðlegur ríkisstofnununum, þar
sem hann gerir þeim örðugt fyrir um að hafa í þjónustu sinni góða starfskrafta
og að fá störfin unnin með trúmennsku og starfsgleði. Loks eru slíkar launagreiðslur í ósamræmi við fjárhagslegar ástæður stofnana þjóðarinnar og þjóðarinnar allrar.
Samkvæmt 2. tölulið tillögunnar er gert ráð fyrir, að með lögum verði
sett skilyrði fyrir lánveitingum úr bönkunum. Um nokkrar starfsdeildir bankanna (veðdeildir, Byggingar- og landnámssjóð, Ræktunarsjóð) eru þegar með
lögum settar ákveðnar reglur og skilyrði fvrir lánveitingum. Hinsvegar votta
hin gifurlegu fjártöp bankanna á undanförnum árum um það, að tryggingum
gegn lánveitingum þeirra hefir verið meira en lítið áfátt. Enda mun það vera
á almanna vitorði, að mestur hluti af lánum bankanna til þess atvinnurekstrar,
sem er háður mestri áhættu, hafa verið veitt gegn ónógri og jafnvel engri
tryggingu.
Samkvæmt undangenginni revnslu má telja, að mestur hluti af sjávarútgerð landsins sé i raun réttri rekinn á ábvrgð ríkisins, að því leyti sem hún
starfar mestmegnis með fé bankanna. Fjártöp útgerðarfyrirtækjanna koma niður á bönkunum. Og þegar bankarnir síðan komast í fjárhagsörðugleika, verður
ríkið að hlaupa undir bagga og leggja fram stórfé og ábyrgðir.
Það verður að teljast algerlega ósamrýmanlegt við heilbrigða skynsemi
og gætni í stjórn fjármála af hendi rikisins, að afhenda þannig gifurlega mikla
fjármuni í hendur ýmsum stofnunum og áhættufyrirtækjum í landinu án
minnstu íhlutunar um meðferð slíks lánsfjár og starfsfjár. Meðan slíkt eftirlitsleysi ríkir og sú óspilunarsemi, sem því verður jafnan samfara, halda fjárinunir bankanna og þar með allrar þjóðarinnar áfram að renna út í sandinn.
Haldbezta trygging lánsfjár og starfsfjár verður sú, að fénu sé jafnan
beitt með hófsemi og fyrirhyggju. Tillagan gerir ráð fyrir, að með skilyrðum
fyrir lánveitingum verði leitazt við að hafa áhrif á stjórn atvinnurekstrar, sérstaklega sjávarútgerðarinnar. Það er kunnugt, að óhóflega miklu fé er varið
til útgerðarstjórnar togaraflotans. Togarar í landinu munu vera 38. Þessum
flota er stjórnað af 19 skrifstofum; þó eru framkvæmdarstjórar fleiri en skrif-
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stofurnar, eða 24. Af þessu mætti verða ljóst, að óeðlilega miklu fé sé varið til
þess að stjórna þessum atvinnurekstri, seni þó á við mikla örðugleika að stríða.
I öðru lagi er í tillögunni gert ráð fyrir, að með skilyrðum fvrir lánveitingum verði leitazt við að koma á hlutaskiptum i sjávarútgerð, þar sem þeím
verður komið við. Hingað til hefir við flest hin stærri útgerðarfyrirtæki ráðið
blint handahóf um kaupgreiðslur, þar sem kaupgjaldið er ákveðið fyrirfram,
áður en vitað verður um niðurstöðu atvinnurekstrarins á hverjum tíma. Sú
skoðun er nú mjög að ryðja sér til rúms, að kaupgjaldi við útgerðarfyrirtækin
eigi að ráða „sannvirði vinnimnar“ á liverjum tíma. Sjá allir heilvita menn, að
sannvirði vinnunnar verður ekki fundið fyrirfram, heldur verður að leita þess
eftir á, þ. e. með lilutaskiptum. Jafnframt slíkri tilliögun yrðu að koma tryggingarsjóðir hak við atvinnuvegina, sem bæru atvinnufvrirtækin og verkalvðinn
yfir örðugleikatímabilin.
Nánar í framsögu.
/
Ed.

549. Lög

uiii hreyting á póstlögum, nr. 5, 7. maí 1921.
(Afgreidd frá Ed. 27. apríl).
1- gr.

I stað 1. málsgr. 2. gr. laganna komi: Póststjórnin veitir móttöku til umönnunar og skila.
Aftan við liðinn a. 1. í sömu grein bætist: allt að 2000 grömm. 1 stað „250
grömm (50 kvint)“ í sömu gr. lið b. komi: 2000 grömm.
2. gr.

4. gr. laganna skal orða svo:
Umönnun og skil á póstsendingum, sem getið er um i 2. gr., nær bæði til
flutnings milli pósthúsa og útburð þeirra til viðtakenda og til þess að safna
þeim saman úr bréfakössum.
Póststjórnin hefir heimild til að ákveða, hvort útburður póstsendinga
megi eiga sér stað á vissu svæði á kostnað póstsjóðs og hve langt frá pósthúsinu
staðartaxti megi gilda. Þó getur staðartaxti eigi gilt fyrir lengri veg en 7 kílómetra frá pósthúsi nema innan sveitar sé, og venjulega aðeins fyrir umdæmi
hvers einstaks pósthúss eða fyrir sendingar, sem eigi eru fluttar með pósti út úr
pósthúsinu sjálfu. Staðartaxti má þó gilda um póstflutning milli Reykjavikur og
Hafnarfjarðar.
3. gr.

6. gr. laganna skal orða svo:
Fyrir utan þau störf, sem nefnd eru í 2. og 4. gr., hefir póststjórnin heimild til að taka að sér önnur störf, sem samrýmanleg eru ætlunarverki hennar,
Alþt. 1932. A. (43. löggjafarþing).
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svo sem útburð póstsendinga með hraðboða, póstáritun blaða og rita, staðfesting-á innihaldi póstsendinga, vátrygging fram yfir áritað verð, útgáfu á skilríkisspjöldum, útbýting á utanáskriftarlausum sendingum, flutning á farþegum
og póstbögglum með bílum.
Nánari ákvæði fyrir þessu starfi setur póststjórnin, svo og taxta bæði
fyrir þessi störf og innanbæjar- og innansveitarsendingar, staðartaxta, og ennfremur getur hún ákveðið aukagjald fyrir flutning póstsendinga með loftförum.
4. gr.
í stað „Burðargjald“ í upphafi 11. gr. laganna komi: Ríkisburðargjald
eða ríkistaxti.
Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Burðargjald fvrir innansveitar- og innanbæjarsendingar, sem staðartaxti
er látinn gilda um, ákveður póststjórnin, sbr. 4. gr.
5. gr.
Á eftir 10. lið í 12. gr. laganna komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
Samkvæmt samningi við póststjórnina geta viðtakendur fengið sendar
til sín óborgaðar sendingar, enda þótt þær eftir eðli sínu ættu að vera fullborgaðar fyrirfram, gegn því að borga undir þær einfalt burðargjald.
Póststjórnin getur, þegar svo ber undir, heimtað tryggingu fyrir greiðslu
burðargjaldsins.
6. gr.
1. málsgr. 13. gr. laganna skal orða svo:
Burðargjald greiðist fvrirfram með því að nota gildandi frímerki, þar i
talin álimd og áprentuð almenn frímerki og þjónustufrimerki, og ástimplanir
frímerkjavéla, sem póststjórnin tekur gildar.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.

Ed.

550. Breytingartillögur

við trv. til laga um breyt. á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927.
Frá allsherjarnefnd.
1. Við 2. gr. í stað »febrúarmánaðar« á tveim stöðum komi: marzmánaðar.
2. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Nú fara samanlögð fátækraútgjöld sveitarfélags samkv. skýrslum
þeim, er i 2. gr. getur, meira en 2Or/o fram úr meðaltali fátækraútgjalda
á öllu landinu, miðað að V8 hluta við tölu þeirra karla og kvenna, er
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greiða eiga gjald til ellistyrktarsjóðs, að l/a2 hluta við skattskyldar tekjur,
að 7« hluta við skuldlausar eignir og að 7e hluta við fasteignamat, og
greiðast þá */’ hlutar af því, sem þar er frana yfir, úr rikissjóði. Þó greiðist aldrei minni upphæð en 100 kr.

Ed.

551. Breytingartillaga

við breytingartiilögur á þskj. 550 [FátækralögJ.
Frá Pétri Magnússyni og Einari Árnasyni.
Við 2. brlt. Orðin »meira en 20°/o« falli burt.

Ed.

552. Breytingartillaga

við breytingartillögur á þskj. 550 [Fátækralög].
Frá Jóni Jónssyni og Einari Árnasyni.
Við 2. í stað »7»« á fyrri staðnum komi: 7« — og í stað »7«« á fyrri
staðnum komi: 73« 4

Ed.

553. Breytingartillögur

við frumv. til laga um breyting á lögum nr. 16, 20. júní 1923, um varnir gegn
kynsjúkdómum.
Frá Bjarna Snæbjörnssyni.
1. Á eftir fyrsta lið 2. gr. komi nýr liður:
Sjúklingar skulu eiga aðgang að þeim sjúkrarúmum, sem samið hefir verið um í Jaessu skyni, eftir tilvísun þess læknis, er veitir kynsjúkdómasjúklingum ókevpis læknishjálp á staðnum, án tillits til heimilisfangs þeirra.
Sá læknir má og visa þangað kynsjúkdómasjúklingum, er greiða sjálfir
legukostnað sinn, eftir því sem rúm leyfir.
2. Á eftir 2. gr. frv. komi ný grein, sem verður 3. gr., svo hljóðandi:
Á eftir 6. gr. laganna komi ný grein, sem verður 7. gr., svo hljóðandi
(og breytist greinatala samkv. því):
Ákvæði 5. og 6. gr. ná aðeins til sjálfra kynsjúkdómanna, en ekki til
eftirstöðva þeirra eða fvlgikvilla, nema að því levti, sem þeir kunna að vera
samfara hinum upphaflega sjúkdómi á smitandi stigi.
3. 3. gr. verður 4. gr.
4. Á eftir 3. gr. frv., sem verður 4. gr., komi ný grein, sem verður 5. gr., svo
hljóðandi:
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra
inn í lög nr. 16 1923 og gefa þau út svo breytt.
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Nd.

554. Breytingartillaga

við breytingartillögu á þskj. 535 [Hafnarlög fyrir Reykjavikurkaupstað|.
Frá Jóni Ólafssyni.
Orðin »enda eru þau skip< og tillgr. út falli niður.

Nd.

555. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 75 1919, uin skipun barnakennara og laun þeirra.
Frá menntamálanefnd.
1- gr.
Aftan við 13. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Nú greiða bæjar- eða sveitarfélög starfsmönnum siniun liærri dýrtíðaruppbót en greidd er starfsmönnum ríkisins, og skulu þá kennarar, sem starfa
eftir lögum þessum, njóta jafnliárrar dýrtíðaruppbótar, enda greiðist niismunurinn af ldutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélagi.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Sú samræming á launakjörum barnakennara og annara starfsmanna
bæjar- og sveitarfélaga, sem bér er farið fram á, má ekki lengur dragast úr
bömlu. Nánar í framsögu.

Nd.

556. Breytingartillögur

við frv. til laga um viðauka við lög nr. 11, 15. júní 1926, um breyting á lögum
nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á gufuskipum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Við 1. gr.
a. Niðurlag fyrri málsgr., á eftir orðunum „fengið bjá lögreglustjóra“, falli
niður, en i þess stað komi: skirteini, er veiti þeim samskonar réttindi til
vélgæzlu á gufuskipum, sem þeir bafa liaft samkv. bráðabirgðaskírteini í
samtals 2 ár eða lengur. Líti lögreglustjóri svo á, að vafasamt sé, live viðtækan rétt til vélgæzlu lunsækjandi megi öðlast samkvæmt framansögðu,
sker atvinnumálaráðherra úr.
b. Önnur málsgr. greinarinnar falli niður.
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557. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög.
Frá allsherjarnefnd.
1. gr.
2. málsgrein 2. gr. laganna orðist þannig:
Auk þessa styrks fær livert sjúkrasamlag greitt úr ríkissjóði eftir á, samkvæmt ársreikningi þess, uppliæð, sem nemur 14 hluta af sjúkraliússkostnaði,
þó aldrei meira en kr. 1.50 á legudag hvern.
2. gr.
Á eftir c-Iið 2. tölul. 3. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Gift kona getur ekki orðið hluttækur félagi í sjúkrasamlagi, cf maður
hennar liefir hærri tekjur en hér greinir.
2. tölul. d. í sömu grein orðist þannig:
Eigi ekki skuldlausar eignir, er nemi meira en 10 þús. kr., ef um einstakling er að ræða, en ef hjón eru, 15 þús. kr.
5. tölul. sömu greinar orðist þannig:
Réttindi hluttækra samlagsmanna skulu vera: læknislijálp, sjúkrahússvist og lyf, samkvæmt því, sem nánar er tekið fram í samþykktum hvers samlags. En jafnan skal þó hver félagi greiða sjálfur lyf þau að fjórðungi, er hann
fær í heimahúsum eða utan sjúkrahúss.
Sjúkrasamlög skulu veita félögum sínum kost á að trvggja sér dagpeninga, sem þó mega ekki vera liærri en nemi % af venjulegum tekjum hlutaðeiganda. Dagpeningagreiðslur falla niður, ef sjúklingur hefir tekjur sínar
óskertar.
3. gr.
A eftir 3. gr. laganna koma tvær nýjar greinar, sem verða 4. og 5. gr.
svo hljóðandi:
a. (4. gr.). Komi það fyrir, að umsækjandi í sjúkrasamlagi hafi vísvitandi gefið rangar upplýsingar, t. d. um aldur, heilsufar, tekjur eða eignir, er hann
skyldur að endurgreiða allt, er samlagið liefir þurft að greiða vegna lians.
Ef tekjur eða eignir liluttæks samlagsmanns fara yfir hámark það,
sem ákveðið er í 2. gr., c- og d-liðum, er hann skyldur til að tilkynna það
stjórn samlagsins áður en einn mánuður er liðinn frá því honum er kunnugt um hreytinguna. Geri liann það ekki, er liann skyldur að endurgreiða
samlaginu allan þann kostnað, er það liefir greitt vegna lians frá þeim tíma,
er hann hætti að fullnægja framangreindum skilyrðum. Ekki eiga menn
þeir, sem um ræðir í 1. og 2. málsgr., neina kröfu um endurgreiðslu á
neinu af því fé, er þeir liafa greitt í samlagssjóð.
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b. (5. gr.). Nú nær sjúkrasamlag ekki viðunandi samningum við þá, er það
þarf að semja við. Er þá stjórnarráðinu heimilt að undanþiggja samlagið,
að meira eða minna leyti, þeirri skyldu að sjá félögum sinum fyrir læknislijálp, lyfjum og sjúkraliúsvist. Skal þá að loknu reikningsári greiða sainlagsmönnum sjálfum upp í sjúkrakostnað þeirra, samkvæmt kvittuðum
sundurliðuðum reikningum frá læknuni, lyfjabúðum eða sjúkraliúsum, eftir þvi sem fjárhagur samlagsins leyfir, þó aldrei meira en % af uppliæð
reikninganna.
Nú kemm? það fyrir, að stjórn sjúkrasamlags sér það, að útgjöld þessi
verða svo mikil, að hætta er á þvi, að samlagið komist í fjárþrot. Skal hún þá
kalla saman aukafund í samlaginu, og ráðstafar hann, á hvern hátt ráða skuli
fram úr málinu. Er þá heimilt samkvæmt álvktun þessa fundar, hvenær sem er
á reikningsárinu:
1) Að hækka iðgjöld samlagsmanna, svo sem þurfa þykir.
2) Að undanþiggja samlagið, að meira eða minna leyti, þeirri skyldu að sjá
félögum sínum fvrir læknishjálp, lyfjum og sjúkrahúsvist.
Akvarðanir slíkra funda öðlast þó ekki gildi fyrr en þær liafa verið staðfestar af stjórnarráði Islands, og hefir það vald til að breyta þeim, ef nauðsynlegt þykir.
4. gr.
4. og 5. gr. laganna verða 6. og 7. gr.
5. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfesting konungs, skal færa breytingar þær
og viðauka, sem ræðir um í þeim og í lögum nr. 28, 14. júní 1929, 1. gr., inn í
texta laga um sjúkrasamlög, nr. 81, 28. nóv. 1919, og gefa þau út sem lög um
sjúkrasamlög.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.

Frv. þessu fylgdi eftirfarandi erindi og greinargerð frá stjórn Sjúkrasamlags Reykjavíkur. Nefndin hafði sent landlækni frv. til umsagnar og upplýsinga í málinu og lætur prenta álit hans og skýringar sem fylgiskjal með frv.
„Reykjavík, 23. febrúar 1932.
Vér leyfum oss bér með að senda hinni háttvirtu allsherjarnefnd neðri
deildar Alþingis hjálagt frumvarp um breytingu á lögum um sjúkrasamlög, í
þeirri von, að nefndin sjái sér fært að flytja það á þessu þingi, sem nú situr
að störfum.
Vér teljum mjög nauðsynlegt, að frumvarp þetta verði að lögum, vegna
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þess, að það getur orðið til eflingar fvrir starfsenii sjúkrasanilaganna liér á landi.
Vér geruni einnig fastlega ráð fyrir því, að allir telji þá starfsemi til hinna mestu
heilla fvrir þjóðina, bæði fjárhagslega og menningarlega.
Akvæði núgildandi laga um sjúkrasamlög eru flest síðan 1915 og 1917
— einstaka yngri. Það virðist því ekki vera ólíklegt, að þörf sé orðin á breytingum og viðaukum. — 1917 var t. d. daggjald i sjúkrahúsi aðeins 2 kr.
Meðfylgjandi frumvarp er samið með hliðsjón af revnslu þeirri, er fengizt
liefir af starfsemi Sjúkrasamlags Revkjavikur, sem er elzta almenna sjúkrasamlagið hér á landi.
Um einstakar greinar frumvarpsins leyfum vér oss að taka þetta fram:
Um 1. gr.
Þar er farið fram á að liækka að mun styrk þann, er samlögin njóta frá
ríkissjóði. Er þar — ásamt fjárþörf samlaganna — stuðzt við lög Dana um
sjúkrasamlög, en þeir munu vera sú þjóð, sem mesta liefir revnsluna og þekkinguna í þessum efnuin. En auk þessa styrks munu dönsku samlögin fá greitt
úr ríkissjóði 15% af lyfjakostnaði og 15% af læknakostnaði. Þar að auki njóta
samlögin ýmsra mikilla hlunninda við sjúkraliús rikisins.
Um 2. gr.
Breytingar á c- og d-liðum 2. tölul. 3. gr. eru aðallega til að taka af allan efa um þessi atriði.
Brevtingin á 5. tölul. sömu gr. snertir aðallega dagpeninga trygginganna.
Vér teljum miklu heppilegra, að samlagsmenn eigi kost á að tryggja sér dagpeninga, en séu hinsvegar ekki skvldir til þess, eins og núgildandi lög virðast ætlast
til. Sjúkrasamlögin liér á landi eru svo f járvana og starfsemi þeirra yfirleitt svo
skammt á veg komin ennþá, að þau geta ekki veitt dagpeningatryggingar, sem
verulega munar um. Auk þess mun það vera reynsla erlendra sjúkrasamlaga, að
dagpeningatrvggingin sé sú grein starfseminnar, sem krefjist einna mestrar
varúðar.
Um 3. gr.
a. Um þennan liluta þarf ekki að fjölyrða. Það er nauðsynlegt að liafa einliver
viðurlög við röngum upplýsingum og vanrækslu á að gefa réttar upplýsingar. Vér teljum, að viðurlögin geti ekki mildari verið en hér er gert ráð fyrir.
b. Þar er gert ráð fyrir nevðarráðstöfunum, ef vandræði steðja að sjúkrasamlagi.
Núgildandi lög telja aðeins skyldur sainlaganna um að veita læknislijálp,
sjúkrahúsvist og lyf að % hlutum. Sainlögin virðast vera nauðbeygð til þess
að ganga að þeim skilmálum, er læknar, sjúkrahús og lyfjabúðir setja um viðskipti sín við þau. Þessi aðstaða getur orðið samlögunum stórliættuleg, því
vegna hennar hafa þau raunverulega engan möguleika til þess að semja um
þessi viðskipti sín, frekar en fyrrnefndir aðilar góðfúslega leyfa þeim.
Svipað er að segja uin aðstöðu stjórnar i sjúkrasamlagi. Hún liefir
ekki vald til að gera neinar gildandi ráðstafanir, þótt liún sjái á miðju reikningsári, að útgjöldin séu að vaxa samlaginu svo yfir höfuð, að til fjárskorts
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geti komið. Vér teljum því nauðsynlegt, að þessar fyrrnefndu neyðarráðslafanir verði löglieimilaðar. Akvæðið um staðfestingu stjórnarráðsins lilýtur að
tryggja það, að þessum ákvæðum verði ekki beitt að ástæðulausu.
Um 5. gr.
Stjórnartíðindin fyrir 1919 eru nú ófáanleg, og þá um leið lögin um
sjúkrasamlög. Það má því telja nauðsynlegt, að lögin verði nú gefin út í lieild.
Eins og vér höfum tekið fram hér að framan, væntum vér þess, að liáttvirt allsherjarnefnd og háttvirtir alþingismenn yfirleitt sjái, að hér er menningarstarfsemi að verki, og væntum vér þess þvi, að þeir leggi lienni þann liðsauka,
sem lienni er nauðsynlegur, svo að hún geti lialdið áfram. Ef háttvirt Alþingi
aftur á móti daufhevrist við óskum um fjárliagslegan stuðning, er ekki annað
sýnna en að stórlega muni draga úr starfsemi sjúkrasamlaganna, svo að þau
verði jafnvel að liætta störfum.
Vér trúum ekki að óreyndu, að til þess þurfi að koma.
Virðingarfyllst.
F.h. Sjúkrasamlags Reykjavíkur.
Jón Pálsson,
p. t. form.

Guðgeir Jónsson,
p. t. ritari.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis“.

Fylgiskjal.

LANDLÆKNIRINN. Reykjavik, 14. apríl 1932.
Hér með aftur fruinvarp til laga um hreyling á lögum nr. 81, 28. nóv.
1919, um sjúkrasamlög.
Nefndinni til leiðheiningar um það, hvern kostnað ákvæði 1. greinar
frumvarpsins mundu hafa í för með sér fyrir ríkissjóð, læt ég lienni í té meðfylgjandi skýrslu um dagpeningagreiðslur, sængurkvennakostnað og sjúkrahúsakostnað lögskráðra sjúkrasamlaga í landinu síðastliðin 5 ár.
Eins og skýrslan ber með sér, liefir þessi kostnaður orðið samtals:
Þar af hjá Sjúkrasamlagi
Reykjavíkur:

1927
1928
1929
1930
1931

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

kr.
—
—
—
—

37619,77
43128,99
49586,62
56110,01
88484,26

Samtals kr. 274929,65

kr.
- —•
—
—

28332,90
31027,90
40537,63
42479,00
75543,00

kr. 217920,43
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Endurgreiðslur úr ríkissjóði upp i þennan kostnað samkvæmt gildandi
liafa numið hin sömu ár:
Þar af til S. R.

1927
1928
1929
1930
1931

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

................ kr. 2200,10
................ —
2864,20
................ —
2908,57
................ — 3497,24
................ — 4000,00 (ca.)
Samtals kr. 15470,11

kr.
—
—
—
—

1620,75
1885,50
2254,50
2699,15
3024,75

kr. 11484,65

Samkvæmt 1. grein þessa frumvarps mundu endurgreiðslur hafa numið,
að öðru óbreyttu, sem hér segir:
Þar af til S. R.

1927
1928
1929
1930
1931

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

kr.
—
—
—
—

9429,91
10782,25
12396,66
14027,50
22121,07

Samtals kr. 68757,42

kr.
—
—
—
—

7083,23
7756,98
10134,41
10619,75
18885,75

kr. 54480,12

En ef sjúkrasamlögunum yrðu veitt þau lilunnindi, sem hér er farið fram
á, má að sjálfsögðu gera ráð fyrir því, að þeim mundi fjölga mjög verulega, og
þau,.sem fyrir eru, bæta við meðlimatölu sína, og að sama skapi mundu þá
þessi útgjöld ríkissjóðs aukast.
Hin stórkostlega aukning kostnaðar sjúkrasamlaganna 1931 kemur öll
niður á Sjúkrasamlagi Reykjavikur og mun nær eingöngu vera vegna sjúkrahúsaukningarinnar í bænum, er landsspítalinn tók til starfa. Aður hefir hærinn
búið við sjúkrahússkort, sem landsspítalinn liefir bætt úr. Með því að ekki eru
líkur til, að sjúkrahúsrúm aukist hér á næstunni svo neinu nemi, verður ekki
gert ráð fyrir tilsvarandi kostnaðarauka hin næstu ár.
Eins og nú er búið að sjúkrasamlögum hér á landi, sér fólk sér of lítinn
hag í að ganga í þau, til þess að þau eflist að nokkrum niun. Þó að lög hafi verið
til um sjúkrasamlög síðan 1911, eru þau enn ekki orðin nema 9 alls í landinu,
og raunar aðeins eitt, sein nokkuð kveður að, þ. e. Sjúkrasamlag Reykjavíkur.
Á 5 árum hefir aðeins 1 samlag verið stofnað, og það með örfáum meðlimum.
Meðlimatala allra samlaga í landinu liefir numið hin síðustu 5 ár:
Þar af S. R.

1927
1928
1929
1930
1931

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

Alþt. 1932. A. (45. löggjafnrþing).

3070
3487
4108
4796
5300 ca.

2161
2514
3006
3599
4033
130
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og getur ekki lieitið um neina aukningu að ræða, þegar frá er skilið Sjúkrasamlag Reykjavíkur.
Fvrir því hafa verið sett lög uni sjúkrasamlög og ákveðið að stvrkja þau
með fjárframlögum úr ríkissjóði, að löggjafarvaldið vill ýta undir þá starfsemi,
enda mun það sameiginlegt álit allra siðaðra þjóða, að þau beinu útgjöld, sem
ríki og sveitarfélög leggja fram til þess að sjúkrasamlög geti þrifizt og staðið
föstum fótum, svari margfaldlega kostnaði.
Danir, sem standa flestum þjóðum framar að ýmiskonar félagslegri menningu, sýna það ekki sízt i því, livernig þeir búa að sjúkrasamlögum sínum. Enda
sér þess stað og er mikið á mununum þar og hér. Þar eru allt að 70% þjóðarinnar skráðir i sjúkrasamlög, en hér á landi aðeins ca. 5%.
Hér fer á eftir samanburður á ríkisstyrk til sjúkrasamlaga í Danmörku
og liér á landi:
í DanmÖrku:

Styrkur fvrir livern samlagsmann . . . ... kr. 2,00
Endurgreiðslur:
44
Af dagpeningum ................................... • ••
■
•
•
44
— sængurkvennakostnaði ....................
%
— sjúkrahúskostnaði ........................... ■ • •
— lyfjakostnaði .................................... ....
15%
•— lækniskostnaði .................................,...
15%

Á íslandi:

kr. 2,00
0
0
ve
0
0

Auk þessa hafa dönsku sjúkrasamlögin stórkostlega óheina styrki frá ríki
og sveitarfélögum á þann hátt, að daggjöld sjúkralnisa þeirra eru víðast ekki
nema hrot af liinum raunverulega kostnaði, og þar á ofan fá samlögin mjög
mikinn afslátt af þeim gjöldum, jafnvel allt að •% hlutum. Á bæjarspítalsmum
í Kaupmannahöfn greiða þannig sjúkrasamlögin fvrir meðlimi sína eina 60
aura á dag.
Rekstrarstyrkir til sjúkrahúsa hér á landi eru hinsvegar svo naumir, að
þau verða að miða daggjöldin nokkurn veginn við allan rekstrarkostnaðinn.
Og sjúkrasamlögin fá síðan engan eða mjög óverulegan afslátt fvrir meðlimi sina.
Þegar upphaflega var ákveðið (1917) að endurgreiða sjúkrasamlögunum
44 sjúkrahúskostnaðar, mun tilætlunin áreiðanlega liafa verið sú, að fjórði hlutinn yrði í raun og veru endurgreiddur. Mun 75 aura liámarkið þá liafa verið
mjög nærri lagi, eða jafnvel ríflega til tekið. Síðan hafa daggjöldin að minnsta
kosti tvöfaldazt, auk þess sem það hefir mikið færzt í vöxt, að inenn noti sjúkraliús. Annar styrkur til sjúkrasamlaga, kr. 2,00 (2,25) fyrir livern samlagsmann,
liefir lialdizt óbreyttur síðan 1915. Og má raunar segja, að stvrkur til sjúkrasamlaga hafi, fyrir liið breytta verðlag, farið stórkostlega lækkandi á þessu tímabili, og mun slíkt ekki eiga neinar liliðstæður.
Loks set ég hér, nefndinni til athugunar, samanburð í hundraðstölum á
sundurliðuðum tekjum og gjöldum dönsku sjúkrasamlaganna og Sjúkrasamlags Reykjavíkur á síðustu 5—6 árum:
*) Hámark 0,75 á samlagsmann.
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Tekjur:
Iðgjöld ............................. ....
Ríkisstyrkur ...........................
Sveitarstvrkur..........................
Ýmislegt ...................................
Gjöld:
Dagpeningar ...........................
Sængurkvennakostnaður .......
Sjúkrahúskostnaður................
Læknishjálp ...........................
Lyf ..........................................
Stjórnarkostnaður ..................
Ýmislegt .................................
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Dönsk samlög:

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

S. R.:

61,9%
30,1
2,4—
5,6—

74,7%
5,9—
10,5—
8,9—

100,0%

100,0%

17,6%
2,216,4—
39,1—
10,1—
9,8—
4,8—

4,5%
2,2—
27,3—
43,9—
16,0—
4,2—
1,9—

100,0%

100,0%

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

Ég geri ráð fyrir, að nefndinni sé ljóst af því, sem hér að framan er
greint, að viðgangur sjúkrasamlaganna er enginn í landinu, enda sé ekki við
þvi að búast, á meðan ríkið styður ekki betur þá starfsemi en það liefir gert
til þessa.
Hér í Reykjavík hefir öll viðleitni verið höfð til þess að lialda uppi öflugu sjúkrasamlagi, en eins og nefndinni er kunnugt, liggur nú við borð, að það
verði að hætta störfum, nema því komi veruleg hjálp, og þar á meðal frá ríkissjóði. En ef Sjúkrasamlag Reykjavíkur á að leggjast niður, er það allt að því
dauðadómur yfir allri sjúkrasamlagastarfsemi i landinu. Alþingi liefir áreiðanlega mjög alvarlegum skyldum að gegna í þessu efni.
Önnur ákvæði frumvarpsins en þau, sem rædd hafa verið hér að framan, þurfa ekki sérstakra skýringa. Er þar aðallega um tryggingarráðstafanir að
ræða fyrir sjúkrasamlögin, sem þeim eru einkum nauðsvnlegar meðan þau
standa á svo völtum fótum fjárhagslega sem nú er raun á.
Vilm. Jónsson.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis.
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Skýrsla um dagpeningagreiðslur, sængurkvennakostnað og sjúkrahúsa*
kostnað sjúkrasamlaga árin 1927—1931.

Dagpeningar

Sængurkvenna
kostnaöur

Sjúkrahúsakostnaöur

Samtals

1927
Sjúkrasamlag Reykjavikur.....................
—
prentara í Reykjavík ...................
—
Hafnarfjarðar og Garðahrepps ..
—
Akraness .......................................
—
Sauðárkróks
..............................
-Siglufjarðar.......................
—
Akureyrar ......................................
—
Seyðisfjarðar.....................

3541,00
2044,00
939,50
147,50
134,00
207,00
122,00
288,00

2040,00
»
210,00
100,00
80,00
20,00
))
45,00

22751,90
»
2475,30
476,00
558,77
27,45
470,35
942,00

28332,90
2044,00
3624,80
723,50
772,77
254,45
592,35
1275,00

Samtals

7423,00

2495,00

27701,77

37619,77

Sjúkrasamlag Reykjavíkur.....................
—
prentara í Reykjavík ..................
—
Hafnarfjarðar og Garðahrepps ..
—
Akraness .......................................
—
Sauðárkróks
..............................
—
Siglufjarðar......................
—
Akureyrar ......................................
—
Seyðisfjarðar....................

4635,50
2336,00
801,50
319,75
45,00
26,00
22,00
122,25

2340,00
»
280,00
40,00
120,00
50,00
»
105,00

24052,40
661,50
3305,75
1382,10
282,50
1504,05
226,35
471,34

31027,90
2997,50
4387,25
1741,85
447,50
1580,05
248,35
698,59

Samtals

8308,00

2935,00

31885,99

43128,99

Sjúkrasamlag Reykjavíkur.....................
—
prentara í Reykjavík.....
—
Hafnarfjarðar og Garðahrepps . .
—
Akraness .......................................
—
Sauðárkróks
..............................
—
Siglufjarðar......................
—
Akureyrar ......................................
—
Seyðisfjarðar.....................

6230,50
1580,00
1031,00
51,00
92,50
))
)>
170,25

2880,00
))
320,00
90,00
80,00
30,00
»
135,00

31427,13
1063,00
2618,10
761,89
512,00
30,00
246,00
238,25

40537,63
2643,00
3969,10
902,89
684,50
60,00
246,00
543,50

Samtals

9155,25

3535,00

36896,37

49586,62

Sjúkrasamlag Reykjavíkur...................................
—
prentara í Reykjavík.....
—
Hafnarfjarðar og Garðahrepps ..
—
Akraness .......................................
—
Sauðárkróks
..............................
—
Siglufjarðar.......................
—
Akureyrar .....................................
—
Seyðisfjarðar.....................
—
Fljótshlíðar ....................................

6503,00
3298,00
1084,00
288,00
23,50
269,50
»
411,00
»

3540,00
))
280,00
40,00
80,00
40,00
)>
90,00
30,00

32436,00
828,25
3735,80
422,40
259,05
1737,61
350,00
363,90
»

Samtals
1931
Sjúkrasamlag Reykjavíkur...................................
—
prentara í Reykjavík .............. ..
—
Hafnarfjarðar og Garðahrepps . .
—
Akraness .......................................
—
Sauðárkróks ..................................
—
Siglufjarðar.......... -.......................
—
Akureyrar .....................................
—
Seyðisfjarðar..................................
—
Fljótshlíðar ....................................

11877,00

4100,00

40133,01

42479,00
4126,25
5099,80
750,40
362,55
2047,11
350,00
864,90
30,00
56110,01

7723,00
1462,00
1096,00
»
95,00
133,00
»
216,00
»

65000,00
593,00
3726,35
1896,26
279,50
858,30
836,55
891,30
78,00

75543,00
2055,00
5202,35
1986,26
474,50
1051,30
836,55
1227,30
108,00

Samtals

10725,00

2820,00
»
380,CO
90,00
100,00
60,00
»
120,00
30,00
3600,00

74159,26

88484,26

1928

1929

1930
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558. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á bafnarlögum fvrir Revkjavíkurkaupstað, nr. 19,
11. júlí 1911.
'
'
Frá Pétri Ottesen.
Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
1. gr. laganna orðast þannig:
Reykjavíkurhöfn takmarkast landmegin af strandlengjunni frá vesturtil austurtakinarka lögsagnarumdæmis Reykjavíkur. Sjávarmegin skal liöfnin
ná miðja vega til eyja þeirra, er að lienni liggja og eigi eru í lögsagnarumdæmi
Reykjavíkur. Þó nær liöfnin að netlöguin Engeyjar. Svo tekur og Reykjavíkurhöfn vfir skipalægi við strandlengju lögsagnarumdæmis Reykjavíkur við Skerjafjörð.

Nd.

559. Nefndarálit

um frv. til laga um afnám Iaga nr. 48, 20. júní 1923, um eftirlitsmann með hönkum og sparisjóðum.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin taldi rétt að bera þetta mál undir stjórn bankanna, og hafa henni
borizt svör þeirra. A þeim svörum er auðsætt, að hankarnir telja sig ekki bafa
haft neitt verulegt gagn af starfi eftirlitsmannsins með bönkum og sparisjóðum. Rankaráð Landsbanka íslands skírskotar í svari sínu til samþykktar, sem
gerð var um þetta mál í bankaráðinu 7. okt. 1930 og bljóðar svo:
„Undir þvi skipulagi, sem komið er á stjórn Landsbankans og endurskoðun, með löguin nr. 10, 15. apríl 1928, um Landsbanka íslands, telur bankaráðið ástæðulaust, að eftirlitsmaður banka og sparisjóða liafi nokkurt eftirlit
með Landsbankanum, svo og að bankinn endurgreiði ríkissjóði nokkuð af launum eftirlitsmannsins.
Nú, með því að bankaráðinu er ekki kunnugt um, að eftirlitsmaðurinn
liafi nokkurt eftirlit rækt í Landsbankanum 2—3 síðustu árin, liefir það ástæðu
til að ætla, að eftirlit lians þar sé óþarft, og því leyfir bankaráðið sér að leggja til
við fjármálaráðherrann, að bann hlutist til um, að sú brevting verði gerð á lögum nr. 48, 20. júni 1923, um eftirlitsmann með bönkum og sparisjóðum, að
Landsbankinn sé þar undanskilinn, nema gera megi það með reglugerð i skjóli
2. gr. laganna, og verði það þá gert“.
í svipaðan streng tekur fulltrúaráð Útvegsbanka íslands h/f, og hefir
það farið fram á, „að bankinn verði undanþeginn þeirri kvöð, að greiða hluta
af launuin eftirlitsmanns með bönkum og sparisjóðum, enda telur bankinn sig
ekki skvldan til slikrar greiðslu“.
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Stjórn Búnaðarbanka Islands tcknr fram, „að hún hafi enga aðstöðn haft
til þess að dæma um gagnsemi starfs þessa“.
Þrátt fyrir þessi svör hankanna verður nefndin að líta svo á, að ekki heri
að hrapa að því að afnema það eftirlit með hönkuin og sparisjóðum, sem lög
nr. 48, 20. júní 1923, ákveða, án þess nokkuð komi í staðinn. Nefndin ber að
vísu engar brigður á þau uminæli hankaráðanna, að bankarnir liafi haft lítið
gagn af starfi eftirlitsmannsins, en hún telur, að not bankanna sjálfra af þessu
starfi sé ekki aðalatriðið í málinu, heldur öryggi almennings.
Raddir hafa heyrzt um það, og má jafnvel skilja á svörum bankaráðanna, að starf þetta liafi verið slælega rækt undanfarið. En þó svo kynni að
vera, er það engin sönnun þess, að starfið sé óþarft, heldur hendir til, að um
það þurfi að bæta. 1 þessu sambandi má geta þess, að eftirlitsmanninum hefir
enn ekkert erindisbréf verið sett, og er liklegt, að það sé að einhverju levti orsök þess, hvað á þykir skorta um starf lians. Virðist vera auðvelt að bæta úr
því atriði.
Eins og hankamálum vorum er nú liáttað, má lieita, að ríkið beri ábyrgð
á allri bankastarfsemi i landinu og á þvi afarmikið i liættu i því efni. Þá á og
almenniiigur mikið i hættu, þar sem er allt sparifé landsmanna. Það virðist því
vera sjálfsagt og bein skylda, að ríkisvaldið liafi eftirlit með peningastofnunum landsins. Hitt er annað mál, hvernig því eftirliti verði hezt og liaganlegast
fyrir komið. Slíkt eftirlit er að sjálfsögðu sett vegna örvggis almennings, eins
og áður segir, og ríkisins sjálfs. Bankarnir og aðrar peningastofnanir njóta svo
mikils stuðnings og lilunninda lijá ríkinu, að ekki er nema sanngjarnt og eðlilegt, að þessar stofnanir kosti eftirlitið, þó það sé ekki sett fyrst og fremst þeirra
sjálfra vegna, lieldur vegna almennings.
.
Nefndin er því þeirrar skoðunai, að nauðsynlegt sé, að rikisstjórnin hafi
eða láti hafa eftirlit með lánsstofnumim landsins. En livort til þess þurfi að
lialda því emhætti, sem liér uin ræðir, treystir nefndin sér ekki til að segja um
að svo stöddu. Vera má, að þessu megi koma fyrir á ódýrari liátt lieldur en nú
er, og væri það auðvitað æskilegt.
Nefndin telur nauðsynlegt, að þetta mál verði athugað rækilegar en enn
er orðið. Þá athugun stendur stjórnin hezt að vígi að gera. Vill nefndin því ráða
til, að stjórninni verði falið að atliuga málið og væntir þess, að hún leggi tillögur sínar þar um fyrir næsta þing, ef ástæða þykir til breytinga. Telur nefndin
þá leið varlegri lieldur en að lirapa nú að afgreiðslu þessa máls, litt atliugaðs.
Einn nefndarnianna (ÓTli) var veikur, þegar nefndin afgreiddi þetta mál,
og hefir því ekki tekið neinn þátt í afgreiðslu þess.
Samkvæmt framanrituðu leggur nefndin til, að þessu máli verði
vísað til stjórnarinnar.
Alþingi, 27. apríl 1932.
H. Stefánsson,
form.

Magnús Jónsson,
fundaskr., nieð fyrirv.
Steingr. Steinþórsson.

Bernli. Stefánsson.
frsm.
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560. Nefndarálit

um fruinv. til laga uin sauðfjármörk. (Þskj. 71).
Frá minni liluta landhúnaðarnefndar.
Þótt minni hlutinn játi, að betri skipun gæti verið á markamálum landsins en nú er og geti þvi verið réttmætt að selja heildarlög um þau efni, þá virðist
lionum þó ekki rétt að skipa sliku með lögum án þess að leita áður álits og tillagna héraðsstjórna, sem frá öndverðu hafa haft með höndum alla skipun og
framkvæmd þessara mála, og leggur því til, að Irumvarpið verði afgreitt með
svo hljóðandi
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að mál þetta er þess eðlis, að rétt virðist, áður en sett ern lög um
þetta efni, að ríkisstjórnin beri málið undir héraðsstjórnir landsins og leiti álits þeirra og tillagna, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 27. apríl 1932.
Magnús Guðmundsson,

Ed.

Pétur Ottesen,
frsm. minni hl.

561. Frumvarp

til laga um erfðaleigulönd í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
Erfðaleigulönd samkvæmt lögum þessum eru þau lönd, sem leigð eru
ibúum kaupstaða, kauptúna eða sjávarþorpa, eða verzlunar- eða iðnaðarþorpa
í sveitum til landbúnaðar, enda geti réttur leigutaka gengið að erfðuin og leigutaka heimilt að framselja hann sem eigu sína.
2. gr.
Nú á kaupstaður eða annað sveitarfélag, sem kauptún eða sjávarþorp,
iðnaðar- eða verzlunarþorp er í, land, sem hæft er til ræktunar og eigi eru líkur
til, að lialda þurfi á til liúsalóða í náinni framtíð eða til hagheitar fvrir kýr og
sauðfé kaupstaðarbúa eða þorpsbúa, og skal það þá selt á erfðaleigu þeim íbúum bæjar- eða sveitarfélagsins, er þess óska, samkvæmt þeim reglum, sem settar eru í lögum þessum.
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3. gr.
Nú liggur þjóðjörð eða kirkjujörð að kaupstað, kauptúni eða þorpi, og
gilda þá ákvæði 2. gr. um þá jörð, ef bæjar- eða sveitarstjórn krefst þess, cnda
liafi sveitarfélagið eigi til umráða annað ræktanlegt land, er nægi þörfum sveitarmanna á erfðaleigulöndum, og eigi sé að mun óbaganlegra til afnota fyrir þá.
4. gr.
Nú verður þörfum íbúa kaupstaðarins, kauptúns eða þorps á löndum til
erfðaleigu eigi fullnægt með þeiin liætti, er segir i 2. og 3. gr., og er þá sveitarstjórn heimilt að taka eignarnámi til þessara þarfa óræktað land af landi þeirra
jarða, er næstar liggja kaupstaðnum, kauptúninu eða þorpinu, gegn fullu endurgjaldi. Aldrei má þó taka meira af landi jarðar eignarnámi en svo, að jörðin
hafi eftir, að dómi úttektarmanna, nægilegt land til útfærslu túns og nógu mikla
hagbeit fvrir húpening. Greini úttektarmenn á, sker eftirlitsmaður Búnaðarfélags Islands úr.
Um eignarnám þetta fer eftir almennum lögmn um framkvæmd eignarnáms.

5. gr.
Búnaðarfélag Islands skal sjá um, að gerður sé skipulagsuppdráttur af
löndum þeim, er ætluð eru til erfðaleigu samkvæmt 2.—4. gr., svo og áætlun
um framræslu landsins, vegagerð um það og skiptingu þess í skákir. Skiptingu landsins í skákir skal haga þannig, að lagning vega, vatnsæða, rafmagnstauga o. þ. li. um það verði sem kostnaðarminnst. Skákir, sem ætlaðar eru
aðallega til grasræktar, skulu eigi vera miiini en 1 ha. og skákir, sem einkum
eru ætlaðar til garðyrkju eða alifuglaræktar, mega eigi vera minni en 1000 m2.
Uppdrætti þessa og áætlanir gerir Búnaðarfélag íslands hlutaðeigandi
hæjar- eða sveitarstjórn eða landræktarfélagi að kostnaðarlausu og lætur þeim
í té eitt eintak af þeim. Eftir þeim skal farið um úthlutun lands og mannvirkjagerð á þvi, og má eigi frá þeim víkja, nema samþykki Búnaðarfélags Islands
komi til.
Leita skal umsagnar skipulagsnefndar, svo og hlutaðeigandi bæjar- eða
sveitarstjórnar, um skipulagsuppdrætti þessa og áætlanir áður en gengið er
frá þeim til fullnustu.
6. gr.
Kostnaður við vegagerð um lönd bæjar- eða sveitarfélags, er ætluð eru
til erfðaleigu, svo og við aðalframræsluskurði þeirra, greiðist úr hlutaðeigandi
hæjar- eða sveitarsjóði. Nú á landræktarfélag slíkt land, og fcr þá um greiðslu
þessa kostnaðar eftir þvi, sem segir i samþykktum félagsins.
7. gr.
Nú er land látið af hendi til erfðaleigu, og skal þá gerður um leiguna
skriflegur samningur. I samningnum skal vera ýtarleg lýsing á landinu, stærð
þess og ummerkjun. Samningi þessum skal þinglýsa, og er hann heimild leigutaka fyrir landinu.
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8. gr.
Leigan er óuppsegjanleg af liálfu leigusala. Leigutaki getur sagt upp
leigunni hvenær sem er, með 6 mánaða fresti til næstu áramóta. Taka skal
fram i samningnum, að leigutaka sé heimilt að selja, veðsetja og afhenda með
öðrum hætti leigurétt sinn, svo og að réttur hans skuli falla í erfð eftir liann
sem aðrar eignir hans.
9. gr.
Leigutaka eru heimil öll afnot landsins til landbúnaðar. Svo er honum
heimilt að byggja á landinu íbúðarhús fyrir fjölskyldu sína, svo og útihús þau
og peningshús, er nauðsynleg eru vegna búskapar þess, er hann rekur á landinu.
10. gr.
Leigutaka er skylt að rækta landið, þannig og innan þeirra tímatakmarka,
sem sett eru í samningnum, og lialda því síðan í rækt. Nú er ræktun eigi lokið
svo fljótt sem ákveðið er í samningi, eða land fer síðar i órækt, og fellur þá
leigurétturinn niður.
11- gr.
Búnaðarfélag Islands skal ákveða leigumála á erfðaleigulöndum. Nú vill
leigusali eigi una ákvæðum Búnaðarfélagsins um eftirgjaldið, og sker þá atvinnumálaráðherra úr.
Leigan skal goldin í peningum 31. des. ár hvert. Leiguréttur leigutaka og
mannvirki þau, er hann á á landinu, standa að lögveði fyrir leigunni. Um leið
og fasteignamat fer fram ber að endurskoða leigumálann, ef leigusali eða leigutaki krefst þess. í leigusamningum sé að jafnaði ákveðið, að landið skuli komið
í rækt eftir 5 ár, og gilda þau ákvæði einnig um lönd þau, er landræktarfélög
taka á leig'u.
12. gr.
Leigulaka skal jafnan skylt að láta af hendi meira eða minna af landi
sínu, ef almenningsþörf krefst þess, svo og að láta af liendi land til byggingarlóða eftir tilvísun bæjar- eða sveitarstjórnar, ef leigulandið er eign bæjar- eða
sveitarfélags. Bætur til leigutaka fyrir land, sem þannig er af liendi látið, skulu
miðaðar við sannvirði landsins til landbúnaðar og kostnaðar við ræktun landsins og önnur mannvirki á því.
13. gr.
Nú gengur leiguland kaupum og sölum, og skal þá jafnan bjóða leigusala forkaupsrétt. Nú er vanrækt að bjóða forkaupsréttinn, og á þá leigusali
rétt á því, að gerningur sá, sem í hága fer við forkaupsrétt hans, sé ógildur
metinn gagnvart honum, og á hann rétt á að ganga inn í kaupin, enda sé lögsókn til þess hafin innan árs frá því hann fékk vitneskju um misfelluna og
málinu fram haldið með hæfilegum liraða.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþittg).
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14. gr.
Ákvæði 7. 12. gr. gilda einnig um erfðaleigu á öðrum löndum en þeim,
sem ræðir um í 2. og 4. gr., jafnskjótt og eldri samningar eru endurnýjaðir eða
ganga úr gildi.
15. gr.
Ræktunarsjóði skal heimilt að lána fé til ræktunar á erfðaleigulöndum
með sömu kjörum og til annarar ræktunar, og gegn veði í landinu. Til veðs
skal leiguland metið sem sjálfseign.
16- gr.
Leigutakar erfðaleigulanda skulu njóta styrks til ræktunar og bygginga
á erfðaleigulöndum sem búendur á öðrum bændabýlum.
17. gr.
Rétt er leigutökum erfðaleigulanda að stofna með sér félagsskap, er nefnist landræktarfélag, til þess að afla félagsmönnum sinum leigulanda og vinna
að ræktun landanna í samlögum. Samþykktir landræktarfélaga skulu staðfestar
af atvinnumálaráðuneytinu. Landræktarfélögum skal vera heimilt að taka lán
til landkaupa eða ræktunar, áhalda- eða áhurðarkaupa og annara félagsþarfa,
gegn sameiginlegri ábvrgð félagsmanna og veði í leigulöndum þeirra. Gjöld félagsmanna í félagsþarfir skulu tryggð með lögveði i leigurétti félagsmanna og
mannvirkjum þeim, er þeir eiga á leigulöndum sínum.
18. gr.
Búnaðarfélag Islands hefir uinsjón allra erfðaleigumála i landinu, undir
yfirumsjón atvinnumálaráðuneytisins. Stjórn Búnaðarfélagsins felur jarðræktarráðunaut eða öðrum hæfum starfsmanni sinum eftirlit þetta.
19. gr.
Öll erfðaleigulönd skal skrásetja, og annast sveitarstjórn eða bæjarstjórn
um það, þar sem leigutaki er heimilisfastur. 1 skránni skal tilgreina stærð landsins, ásigkomulag þess og matsverð, nafn leigutaka og leigusala, leigumála og
annað það, er þörf þykir að tilgreina. Leigutökum og leigusöluin skal skylt að
láta í té allar upplýsingar, er með þarf vegna skrásetningar landanna. Skrár
þessar skulu sendar eftirlitsmanni Búnaðarfélagsins, er semur aðalskrá um öll
erfðaleigulönd.
20. gr.
Eftirlitsmaður Búnaðarfélagsins skal skvldur til að veita leiðbeiningar
um val, útmælingu og ræktun erfðaleigulands. Afhending lands til erfðaleigu
samkvæmt 3. gr. og eignarnám lands samkvæmt 4. gr. skal þvi aðeins fram
fara, að eftirlitsmaður mæli með því. Umsagnar eftirlitsmanns skal jafnan leitað um skipulagsuppdrætti þá og áætlanir, sem getur um í 5. gr., svo og um samþykktir landræktarfélaga, áður en þær eru staðfestar.
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21. gr.
Brot gegn lögum þessurn varða sektum frá 10 til 500 krónum. Með mál
út af brotum gegn lögunum skal farið sem með almenn lögreglumál.
22. gr.
Með lögum þessum er 6. kafli jarðræktarlaga, nr. 43, 20. júní 1923, úr
gildi numinn.
23. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Ed.

562. Þingsályktun

um ákvörðun á tölu starfsmanna við starfrækslugreinir og stofnanir ríkisins.
(Afgreidd frá Ed. 28. apríl).
Efri deild Alþingis skorar á rikisstjórnina að undirbúa frv. til laga um
tölu starfsmanna við sérhverja starfrækslugrein rikisins og ríkisstofnun og láta
fvlgja frv. til fjárlaga framvegis.

Nd.

563. Breytingartillögur

við frv. til 1. um heimild fyrir Rangárvallasýslu til að starfrækja ungmennaskóla með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.
Flm.: Haraldur Guðmundsson.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er sýslunefndum og bæjarstjórnum að ákveða það lýðskólafyrirkoinulag innan umdæmisins, að öll ungmenni, konur sem karlar, skuli
stunda verklegt eða bóklegt nám einn til tvo vetur einbvern tima á aldrinum 15—19 ára, og sé nemendum gefinn kostur á að greiða fæðiskostnað
og kennslu í innanhéraðsskóla með því að vinna ákveðinn tíma kauplaust,
að öðru en fæði, í þágu sýslu- eða bæjarfélagsins.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Xú lízt meiri bluta sýslunefndar eða bæjarstjórnar að fyrirskipa
ungmennanám og starfrækja lýðskóla með því fyrirkomulagi, cr í 1. gr.
segir, og skal það þá með leynilegri atkvæðagreiðslu borið undir kjósendur
til sýslunefndar eða bæjarstjórnar, og skal um atkvæðagreiðsluna fara á
sama hátt og segir í lögum um kosningar til Alþingis.
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3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Ef % hlutar kjósenda, er þátt taka i atkvæðagreiðslu samkv. 2. gr.,
sainþykkja námsskyldu ungmenna og starfrækslu lýðskóla samkv. 1. gr.,
þá skal fullkomið skólaliús, af þeirri stærð, er hæfi áætlaðri nemendatölu
héraðsins, byggt á kostnað ríkissjóðs, þegar fé er til þess veitt í fjárlögum,
á þeim stað, er hlutaðeigandi sýslunefnd eða hæjarstjórn ákveður og vfirstjórn fræðslumála fellst á.
4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Nú hættir sýslu- eða hæjarfélag að starfrækja lýðskóla, er reistur
hefir verið samkv. 3. gr., áður en 40 ár eru liðin frá þeim tima, er skólahúsið var fullgert, og skal þá hlutaðeigandi sýslu- eða bæjarfélag endurgreiða
rikissjóði hyggingarkostnaðinn á 40 árum. Þó skal draga frá %o hluta þess
fjár fyrir hvert ár, sem skólinn hefir verið starfræktur samkv. lögum þessum.
5. Við 5. gr.
a. Greinin orðist svo:
Með reglugerð, er hlutaðeigandi sýslunefnd eða hæjarstjórn semur,
og yfirstjórn fræðslumála staðfestir, skal setja ákvæði um stjórn og
rekstur skólans, tilhögun námsins og vinnunnar og annað það, er þörf
er á samkv. lögum þessum.
b. Aftan við greinina bætist ný grein, 6. gr., svo látandi:
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
6. Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til 1. um heimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla með námsskvldu og vinnuréttindum ungmenna.

Ed.

564. Breytingartillaga

við hrtt. á þskj. 513 FBrúargerðir].
Frá .Tóni Þorlákssyni.
Fyrir orðin: „í stað liðarins komi: 12. Hvitá í Árnessýslu hjá Kiðjahergi“
komi: Nýr liður: Hvítá í Arnessýslu nálægt Kiðjahergi.
(Liðatalan hreytist eftir því).

Nd.

565. Frumvarp

til laga um brúargerðir.
(Eftir eina umr. i Ed.).
1- gr.
Landsstjórninni er heimilt að láta framkvæma, eftir því sem fé er veitt i
fjárlögum, bvggingu hrúa þeirra, sem 2. gr. ákveður.
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Bygging brúnna framkvæniist eftir þeirri röð, er landsstjórninni með
ráðum vegamálastjóra þykir rétt.
Allar brýr, er gerðar verða samkvæmt lögum þessum, skulu gerðar úr
varanlegu efni, svo sem járni eða járnbentri steinsteypu.
2. gr.
Brýr þær, er landsstjórninni heimilast að láta gera, eru yfir vatnsföll þau,
sem hér greinir:
A. Brýr yfir 10 metra haf og lengri:
I. Nýjar brýr á þjóðvegum:
a. Vesturland.

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

Laxá i Kjós.
Brynjudalsá i Kjós.
Botnsá í Hvalfjarðarbotni.
Geitabergsá í Svínadal.
Suðurá í Dalasýslu.
Reykjadalsá í Dalasýslu lijá Fellsenda.
Múlaá í Barðastrandarsýslu.
Bæjará í Barðastrandarsýslu.
Víkurá í Strandasýslu.
ósá í Strandasýslu.
Grjótá í Strandasýslu.
Staðará í Strandasýslu.
Miðdalsá i Strandasýslu.
Laxá á Laxárdalsheiði.
Kaldakvísl á Stykkishólmsvegi.
b. Norðurland.

1. Kaldakvísl á Tjörnesi.
2. Svalbarðsá í Þistilfirði.
c. Austurland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vestradalsá í Vopnafirði.
Skjalþingsstaðaá í Vopnafirði.
Finnafjarðará í Skeggjastaðalireppi.
Saurbæjará í Skeggjastaðahreppi.
Bakkaá í Skeggjastaðahreppi.
Fossá í Jökulsárhlíð.
Reiðhólskvisl i Jökulsárhlíð.
Selfljót í Hjaltastaðaþinghá.
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9. Breiðdalsá.
10. Berufjarðará.
11. Fossá í Berufirði.
12. Búlandsá í Berufirði.
13. Geithellnaá í Álftafirði.
14. Hofsá í Álftafirði.
15. Selá í Álftafirði.
d. Suðurland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Litla-Laxá í Hreppum.
Laugará lijá Geysi.
Bimhúsaáll undir Eyjafjöllum.
Miðskálaá undir Eyjafjöllum.
Holtsá undir Eyjafjöllum.
Laugará undir Eyjafjöllum.
Skógaá undir Eyjafjöllum.
Hólsá í Mýrdal.
Klifandi og Hafursá í Mýrdal.
Hvammsá í Mýrdal.
Kerlingadalsá í Mýrdal.
Illagil á Höfðabrekkuheiði í Mýrdal.
Múlakvisl hjá Selfjalli.
Skálm á Mýrdalssandi.
Breiðabalakvísl á Síðu.
Hörgsá á Síðu.
Eldvatn á Síðu.
Brúará í Fljótshverfi.
Laxá í Fljótshverfi.
Djúpá í Fljótshverfi.
Kolgríma í Suðursveit.
Heinabergsvötn.
Bergá í Hornafirði.

II. Endurbygging trébrúa á þjóðvegum.
a. Vesturland.
Álftá á Stykkishólmsvegi.
b. Norðurland.
1. Grafará í Skagafirði hjá Hofsósi.
2. Glerá hjá Akureyri.
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3. Skjálfandafljót, vesturkvísl.
4. Klapparós á Kópaskersvegi.
c. Auslurland.
1.
2.
3.
4.
5.

Böðvarsdalsá í Vopnafirði.
Kaldakvísl á Fagradalsbraut.
Fagradalsá á Fagradalsbraut.
Geithúsaá á Fagradalsbraut.
Búðará á Fagradalsbraut.
d. Suðurland.
Brúará á Geysisvegi.

III. Nýjar brýr yfir stórvötn á öðrum vegum en þjóðvegum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.

Hvítá bjá Húsafelli.
Staðará í Staðarsveit.
Vatnsholtsá í Staðarsveit.
Vatnsdalsá i Vatnsdal framanverðum.
Blanda hjá Löngumýri.
Evjafjarðará á Stíflu.
Fnjóská í framanverðum Fnjóskadal.
Skjálfandafljót í Köldukinn.
Jökulsá á Fjöllum hjá Grímsstöðum.
Jökulsá á Dal hjá Hjarðarhaga.
Lagarfljót hjá Lagarfossi.
Jökulsá í Fljótsdal.
Hvítá i Árnessýslu norðan Bláfells.
Hvítá í Árnessýslu lijá Iðu.
Hvítá í Árnessýslu nálægt Kiðjabergi.
Þjórsá hjá Þjórsárliolti.
IV. Aðrar brýr.

Um fjárveitingar til nýrra brúa og endurbyggingar trébrúa á öðrum vegum en þjóðvegum skal fara sem liér segir:
a. Brýr á fjallvegum gerist að öllu fvrir fé úr ríkissjóði.
b. Brýr á sýsluvegum má kosta að 2;'i lilutum úr ríkissjóði, gegn Vs bluta annarsstaðar frá. Þó má tiilag rikissjóðs til brúargerða, er kosta yfir 8 þús.
kr., vera hærra, sem liér segir:
1. Til brúargerða, sem kosta frá 8—16 þús. kr., smáhækkandi i jöfnu hlutfalli úr % hlutum i % hluta.
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2. Til brúargerða, sem kosta vfir 16 þús. kr., •% lilutar kostnaðar.
c. Brýr á öðrum vegum má kosta að helmingi af ríkissjóði, gegn því, sem á
vantar, annarsstaðar frá.
B. Brýr yfir 4 metra haf eða lengra, allt að 10 metra.
Á þjóðvegum og fjallvegum skal greiða kostnað við slíkar brýr að öllu
úr ríkissjóði.
Á öðrum vegum má greiða allt að helmingi kostnaðar úr rikissjóði, gegn
framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti.
C. Brýr yfir styttra en 4 metra haf.
Kostnað við slíkar brýr skal telja með kostnaði við veg þann, sem
brúin er á.
3. gr.
Viðliald brúa, scm gcrðar verða samkvæmt 2. gr., skal telja með viðhaldskostnaði þess vegar, sem brúin er á. Þó skal greiða úr ríkissjóði viðhaldskostnað þeirra brúa, sem taldar eru í III. kafla.
4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 62, 20. nóv. 1919, um brúargerðir.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.

Ed.

566, Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 14, 15. júní 1926, um breyting á lögum nr. 43,
3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á gufuskipum.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
Aftan við 1. gr. laganna (16. gr. laganna frá 1915) bætist:
Þeir nienn, sem gegnt liafa vélstjórastörfum samkvæmt hráðabirgðaskírleinuni þeim, sem um ræðir í 3. málsgr. þessarar greinar, 5 ár eða lengur og
liafa vottorð vélstjóra þess og skipstjóra, sem þeir hafa unnið hjá, um að þeir
hafi gegnt starfinu vel og sanivizkusamlega, geta til ársloka 1935 fengið hjá lögreglustjóra skírteini, er veiti þeiin samskonar réttindi til vélgæzlu á gufuskipum, sem þeir hafa haft samkv. bráðabirgðaskírteini í samtals 2 ár eða lengur.
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Liti lögreglustjóri svo á, að vafasamt sé, hve víðtækan rétt til vélgæzlu uinsækjandi megi öðlast samkvæmt framansögðu, sker atvinnumálaráðherra úr.
2. gr.
Nú æskir maður, sem hefir gegnt vélstjórastörfum samkvæmt bráðabirgðaskírteini lengur en 3 ár, inntöku í vélstjóraskólann, og skal þá heimilt að
stytta smíðanámstíma þann, sem krafizt er í 4. gr. laga nr. 37, 3. nóv. 1915, til
inntöku í skólann þannig, að í stað smíðanámstimans komi tvöfaldur vélstjórnartími, þó svo,- að smíðanámstími hans verði jafnan að minnsta kosti 12 mánuðir.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Nd.

567. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 7, 14. júni 1929, um tannlækningar.
Frá allsherjarnefnd.
Frv. þetta er komið frá hv. Ed. Breytingin, er frv. gerir á lögum um
tannlækningar frá 1929, er sú, að dómsmálaráðherra er heimilt, með nánar
tilteknum skilyrðum, að veita þeim mönnum, er hafa lokið tannsmiðanámi,
leyfi til að setja gervitennur og tanngarða i menn, þar sem enginn tannlæknir er.
Nefndin aðhyllist þessa viðbót við lögin og leggur til, að frv. verði
samþykkt óbreytt.
Aiþingi, 28. april 1932.
Bergur Jónsson,
form.

Sveinbjörn Högnason,
fundaskr.

Þorleifur Jónsson,
frsm.

Jón ólafsson.

Ed.

568. Frumvarp

til laga mn breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. mai 1927.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1- gr.
21. gr. fátækralaganna orðist þannig:
Eftir 16 ára aldur vinnur hver sá, sem hefir íslenzkan ríkishorgararétt,
sér framfærslurétt i þeirri sveit, þar sem hann hefir dvalizt 2 ár samfleytt búAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

132
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andi, vistfastur eða liaft löglegt heimilisfang, enda hafi hann ekki þegið endurkræfan eða óendurkræfan sveitarstvrk á síðustu 2 árum.
2. gr.
Aftan við 65. gr. fátækralaganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú verður ríkissjóður að greiða sveitarstvrk erlendis með þurfamanni,
sem á framfærslusveit hér á landi, eða kostnað við flutning hans og fjölskyldu
hans frá útlöndum, og á hann þá rctt til cndurgjalds lijá framfærslusveit þurfalingsins á þeirri upphæð, er hann hefir þannig lagt fram. Á þetta jafnt við um þá
þurfalinga, sem fengið liafa slíkan styrk hjá fátækrastjórn á þeim stað erlendis,
þar sem þeir voru staddir er styrkurinn var veittur, sem um þá menn, sem
fengið hafa styrk lijá sendiherra íslands í Kaupmannahöfn eða hjá öðrum umhoðsmönnum ríkisins erlendis, sainkvæmt heimild þeirri, sem veitt er í fjárlögum til styrktar nauðstöddum íslendingum erlendis, en sá stvrkur telst sveitarstyrkur, ef hann er eigi endurgreiddur af styrkþega innan mánaðar frá veitingu hans.
Sama gildir, ef slíkur framfærslustyrkur eða flutningskostnaður er
greiddur á annan hátt úr ríkissjóði.
3. gr.
66. gr. orðist þannig:
Oddvitum sveitarstjórna og bæjarstjórna ber fyrir lok marzmánaðar ár
livert að senda atvinnumálaráðuneytinu skýrslu um fátækraframfæri í hreppum eða kaupstöðum fyrir umliðið ár í því forini, sem ráðuneytið ákveður. Ennfremur ber þeim samtímis að senda ráðunevtinu nákvæma tölu íbúa hreppsins
eða kaupstaðarins í árslok eða á þeim tíma, sem manntal var síðast tekið á árinu af presti eða öðrum hlutaðeigandi embættismanni. Ber þeim að útvega
skýrslu hlutaðeigandi embættismanns og láta hana fylgja.
Sýslumenn skulu fyrir lok marzmánaðar ár hvert senda atvinnumálaráðunevtinu skýrslu um samanlagðar skattskyldar tekjur allra ihúa hvers einstaks hrepps sýslunnar samkvæmt skattskrá fyrir umliðið ár, svo og um skukllausar eignir samkvæmt sömu skattskrá, og loks um skattmat allra
fasteigna í liverjum hreppi, sem skatt har að greiða af síðastliðið ár. Á sama
hátt ber bæjarfógetum í kaupstöðum og tollstjóranum í Revkjavik að senda
ráðuneytinu tilsvarandi skýrslur úr umdæmum þeirra.
4. gr.
67. gr. orðist þannig:
Xú fara samanlögð fátækraútgjöld svcitarfélags samkv. skýrslum þeim,
er í 3. gr. getur, fram úr meðaltali fátækraútgjalda á öllu landinu, miðað að %
hluta við tölu þeirra karla og kvenna, er greiða eiga gjald til ellistyrktarsjóðs,
að % hluta við skattskyldar tekjur, að
liluta við skuldlausar cignir og að lú
liluta við fasteignamat, og greiðast þá "ý hlutar af því, sem þar er fram yfir,
úr ríkissjóði. Þó greiðist aldrei minni upphæð en 100 kr.
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5. gr.
Nú sfculdar sveitarfélag öðru sveitarfélagi verulega fúlgu vegna sveitarstyrks, sem þurfalingi þess hefir verið veittur af liinu síðartalda fyrr en á árinu 1932, og skal þá ráðuneytið rannsaka hag hins fyrrtalda og nieta gjaldþol
þess. Telji ráðuneytið hlutaðeigandi sveitarfélag eigi fært um að endurgreiða
alla skuldina, skal ráðuneytið leita sanminga uni greiðslu hennar við það sveitarfélag, sem skuldina á, og má þá, ef samningar takast, greiða úr rikissjóði nokkurn hluta liennar, þó aldrei frekara en það, sem vanta kann á, að sveitarfélag
það, sem skuldina á að lúka, geti greitt lielming hennar. Samningurinn skal
hundinn við það, að sá hluti skuldarinnar, sem um er samið að greiða, sé goldinn þegar í stað, enda falli þá hinn hluti skuldarinnar niður.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. des. 1935. Kostnað þann, sem
áfallinn er samkv. 66. og 67. gr. fátækralaganna, ber að greiða úr ríkissjóði til
þess tima, er lögin öðlast gildi, á sama hátt og hingað til. Þé) miðast fyrsta framlag ríkissjóðs samkvæmt 4. gr. þessara laga við fátækraútgjöld sveitarfélaganna allt árið 1932.

Nd.

569. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að reka síldarbræðslu á
Raufarhöfn.
Frá ininni hluta sjávarútvegsnefndar.
2 nefndarmenn (BKr og BÁ) vilja fylgja frv. óbreyttu, 2 (JJós og GÍ)
vilja eigi atkvæði greiða um málið, en undirritaður leggur til, að því verði visað
til stjórnarinnar til frekari atliugunar í sambandi við önnur skyld alvinnumál.
Við meðferð þessa máls kom það þegar í ljós, að mikinn og dýran útbúnað
skortir til rekstrar verksmiðju Jx-irrar á Raufarhöfn, sem hér ræðir um, enda
hefir hún af vanefnum verið rekin undanfarið og með neikvæðum árangri.
Virðist því minni ástæða til að ráðast i leigu og rekstur verksmiðjunnar, sem
staðhættir torvelda mjög starfið á þessum stað, en fullkomnar sildarbræðslur
eru svo nærri, að til þeirra má oftast ná að sumarlagi. Hinsvegar verður að játa,
að fengin reynsla af sildarbræðslu ríkisins á Siglufirði — þar sem öll skilvrði
eru þó betri — gefi eigi livöt til aukins rekstrar þar, sem þörfin er lítil fyrir
bræðslu og staðhættir erfiðlegir.
Stuðningsmenn frv. halda því fram, að með því að um heimild til rekstrar
verksmiðju sé að ræða, en eigi skyldu, þá saki ekkert að lögfesta fyrirmæli frv.
Slíkar ástæður verður að telja liarla hæpnar, enda óvenjulegt og jafnvel
ótilhlýðilegt að setja heimildarlög um þær framkvæmdir af hcndi rikisstjórnar,
sem fyrirsjáanlegt er og vitað, að engar geta orðið á þeim tíma, sem til framkvæmda er ætlaður.
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Lögfesting frv., eins og viðliorfið er á þessum tíma, mundi aðeins verða
til þess að vekja táldrægar atvinnuvonir nokkurra manna á vettvangi og þannig
fremur til ógagns verða en ávinnings. Hitt mætti fremur að liði koma, að ríkisstjórnin léti rannsaka þetta mál í sambandi við þær ahnennu atvinnuhorfur í
verstöðvum landsins og hliðstæð fyrirtæki í öðrum héruðum landsins.
Alþingi, 26. apríl 1932.
Sveinn Ólafsson.

Ed.

570. Nefndarálit

um frv. til laga um fimmtardóm.
Frá minni hl. allsherjarnefndar.
Eins og ég áður liefi gert grein fyrir, tel ég flest nýmæli frv. ganga í öfuga átt. Hefði mér því verið næst skapi að leggja til, að frv. yrði fellt. Þrátt
fyrir það hefi ég ráðizt í að hera fram brevtingartillögur við það, í þeirri von,
að frv. fáist fært í réttara horf. Nokkrar brtt. hefi ég flutt á þskj. 537, ásamt
háttv. 3. landsk. (JónJ), en að öðru leyti fara brtt. mínar hér á eftir. Skilyrði
fyrir, að ég geti gefið frv. atkvæði, er, að brtt. þessar verði í höfuðatriðum
samþykktar.
BREYTING ARTILLÖGUR;
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Æðsti dómstóll ríkisins nefnist hæstiréttur.
Verði tillagan samþykkt, breytist í samræmi við það alstaðar í frv.
orðin „fimmtardómur, finuntardómari og fimmtardómsritari“.
2. Við 2. gr. Fyrri málsgr. falli niður.
3. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
Hæstarétt skipa finnn dómarar, og er einn þeirra forseti dómsins.
Konungur skipar dómarana, en þeir kjósa sér forseta úr sínum hópi, til
ekki skemmri tíma en eins árs í senn.
4. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Eigi má dóm setja með færri dómendum en finun.
Ef autt verður sæti forseta, skal sá dómari, sem lengst liefir gegnt
því embætti, stýra dómi.
Ef autt verður sæti dómara, skipa kennarar lagadeildar háskólans
það, eftir þeim reglum, sem liingað til liafa gilt.
Færi svo, að fleiri þyrfti varadómara en kennara lagadeildar, til þess
að rétturinn yrði fullskipaður, setur dómsmálaráðherra dómara til bráðabirgða.
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5. Við 6. gr. Greinin falli niður.
6. Við 7. gr. Greinin falli niður.
7. Við 8. gr.
a. Orðin „dómari í hæstarétti“ í 2. tölulið falli burt.
b. Síðari málsgr. 3. tölul. falli burt.
8. Við 14. gr. Greinin falli burt.
9. Við 17. gr. Síðasta málsgr. falli burt.
10. Við 21. gr. Siðasti málsl. falli burt.
11. Við 25.-—27. gr. Greinamar falli burt.
12. Við 37. gr. Orðin „eða í hæstarétti — öðluðust gildi“ falli niður.
13. Við 39. gr. Greinin orðist þannig:
Reglur þær, er hingað til bafa gilt um málshöfðun fvrir bæstarétti
sem lægsta dómi, haldist óbreyttar.
14. Við 43. gr. 1 stað orðanna „áður gilti um hæstarétt“ komi: liingað til hefir
gilt.
15. Við 64. gr. Greinin falli burt.
16. Við 65. gr. Greinin falli burt.
17. Við 66. gr. Greinin falli burt.
18. Við 68. gr. Greinin orðist þannig:
Nú er landsyfirdómi eða einstökum yfirdómara falið í lögum að
framkvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðningu matsmanna, þátttöku í matsgerð eða gerðardómi o. s. frv., og kemur þá hæstiréttur í staðinn.
Þrír hæstaréttardómarar, hinir elztu að embættisaldri, skidu eiga
sæti i landsdómi.
19. Við fvrirsögn frv. 1 stað „fimmtardóm“ komi: hæstarétt.
Alþingi, 28. apríl 1932.
Pétur Magnússon.

Ed.

571. Nefndarálit

um frv. til laga um hreyting á lögum nr. 63, 7. maí 1928, um varðskip landsins
og skipverja á þeim.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþvkkt óbreytt.
Alþingi, 29. april 1932.
Ingvar Pálmason,
form. og frsm.

Jakoh Möller,
fundaskr.

Einar Arnason.
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Ed.

572. Breytingartillögur

við frv. til laga um útvarp og birtingu veðurfregna.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Við 2. gr.
a. L’pphaf greinarinnar orðist þannig:
A stöðum, þar sem útræði er og sjósókn er talin sérstaklega hættuleg, cða þar sem.........
b. Síðasti málsl. greinarinnar orðist þannig:
Þóknun fyrir birtingu veðurfregna greiðist að hálfu úr ríkissjóði, þó
ekki yfir 50 krónur á ári á hverjum stað. Að öðru leyti greiðist þóknunin
úr hlutaðeigandi hrepps- eða bæjarsjóði samkvæmt fyrirfram gerðum
samningi, sem atvinnumálaráðherra hefir samþvkkt.

Nd.

573. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að reka síldarbræðslu á
Raufarhöfn.
P'rá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefir atliugað frumvarpið, og vilja tveir nefndarmenn (BKr og
BÁ) samþykkja það óbreytt. Tveir nefndarmenn (JJós og GÍ) liafa óbundin
atkvæði, en einn (SvÓ) skilar sérstöku nefndaráliti.
Nánar í framsögu.
Alþingi, 29. apríl 1932.
Björn Kristjánsson,
frsm.

Nd.

Jóhann Þ. Jósefsson,
fundaskr.
Bjarni Ásgeirsson.

Guðbr. Isberg,
með fvrirvara.

574. Nefndarálit

um frv. til laga um kirkjugarða.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Bergur Jónsson,
form.

Alþingi, 29. april 1932.
Sveinbjörn Högnason,
fundaskr. og frsm.
Þorleifur Jónsson.

Jón ólafsson.

Pingskjal 575-577

Nd.
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575. Nefndarálit

um frv. til laga um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með þvi, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 29. april 1932.
Bergur Jónsson,
form., frsm.

Nd.

Sveinbjörn Högnason,
fundaskr.
Jón Ólafsson.

Þorleifur Jónsson.

576. Nefndarálit

um tili. til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til að ihuga og koma
fram með tillögur um mál iðju og iðnaðar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um að mæla með þvi, að till. verði samþykkt.
Alþingi, 29. apríl 1932.
Bergur Jónsson,
form., frsm.

Ed.

Sveinbjörn Högnason,
fundaskr.
Þorleifur Jónsson.

Jón ólafsson.

577. Nefndarálit

um frv. til laga um stofnun nýs prófessorsembættis i læknadeild Háskóla
íslands.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 29. apríl 1932.
Einar Árnason,
form.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon,
framsögum.
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Nd.

578. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 535 [Hafnarlög ReykjavíkurJ.
Frá Héðni Valdimarssyni.
Aftan við brtt. bætist: vegna þeirrar afgreiðslu.

Ed.

579. Frumvarp

til laga um breyting á liafnarlögum fyrir Revkjavikurkaupstað, nr. 19, 11. júlí
1911.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
1. gr. laganna orðast þannig:
Reykjavikurhöfn takjnarkast landmegin af strandlengjunni frá vesturtakmörkum lögsagnarumdæmis Reykjavikur og til Geldinganess að austan, að
undanskildum Grafarvogi og netlögum fyrir landi Grafar og Keldna. Sjávarmegin nær Reykjavíkurhöfn að netlögum evja þeirra, er að henni liggja og eigi
eru i lögsagnarumdæmi Reykjavikur. Þó liefir Viðey óskertan og kvaðalausan
rétt til hrvggju- og hafnargerðar, þótt lengra nái frá landi en netalög. Svo tekur
og Revkjavíkurhöfn yfir skipalægi við strandlengju lögsagnarumdæmis Reykjavikur við Skerjafjörð.
2. gr.
Aflan við þriðju málsgr. 4. gr. hætist svo hljóðandi málsgrein:
Nú notar sá, er fengið hefir levfi til að gera eitthvert mannvirki í höfninni, eigi levfi sitt innan tveggja ára frá veitingu þess, og fellur það þá niður.
3- gr.
6. grein orðist þannig:
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarstjórn.
Hafnarstjórn skal skipuð 5 fulltrúum, er hæjarstjórn kýs, 3 úr tölu hæjarfulltrúa
og 2 utan hæjarstjórnar. Fulltrúar þeir, er kosnir eru utan bæjarstjórnar, skulu
vera úr tölu þeirra manna, er þekkingu hafa á verzlun, útgerð og siglingum.
Fulltrúa þessa skal kjósa leynilega með hlutfallskosningu, fulltrúana úr tölu
hæjarfulltrúanna sér og fulltrúa utan hæjarstjórnar sér.
Kjörtímabil hafnarstjórnar er eitt ár og fylgir kjörtímahili nefnda hæjarstjórnar.
Það er borgaraleg skvlda að taka við kosningu í hafnarstjórn. Auk hinna
kjörnu fulltrúa mæta borgarstjóri og liafnarstjóri á fundum hafnarstjórnar, og
hafa þeir þar málfrelsi og tillögurétt.
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Hafnarstjórn kýs formann liafnarstjórnar, og stýrir hann fundum hennar
og boðar til þeirra.
Hafnarstjórn sér um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmduni, er þar að hita, og annast fjárhald hafnarinnar fyrir hönd bæjarstjórnar.
4. gr.
7. grein orðist þannig:
Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri undir umsjón hafnarstjórnar. Bæjarstjórn skipar hafnarstjóra eftir tillögu hafnarstjórnar. Aðra
fasta starfsmenn ræður hafnarstjórn.
5. gr.
8. grein orðist þannig:
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir liafnarinnar. Bæjarsjóður
áhyrgist skuldir Reykjavíkurhafnar.
Samþykktir, er snerta fjárhag hafnarinnar, öðlast eigi gildi nema samþykki hafnarstjórnar komi til.
ð- gr.
Þar, sem í lögum er nefnd hafnarnefnd Reykjavikur, komi hafnarstjórn
Reykjavíkur.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru með þeim numin úr gildi lög
nr. 22 frá 22. okt. 1912.

580. Frumvarp

Nd.
til laga um bann við okri.

Flm.: Bergur Jónsson, Jónas Þorbergsson.
1- gr.
Þegar samið er um vexti af peningum, en ekki tiltekin upphæð þeirra,
skulu þeir vera 6 af hundraði á ári.
2. gr.
Ef peningalán er tryggt með fasteignaveði eða á annan öruggan hátt, skal
eftirleiðis vera frjálst að taka sömu vexti og útlánsvextir Landshanka Islands
eru á hverjum tíma.
3. gr.
Ef peningalán er hvorki tryggt með fasteignaveði né á annan öruggan
hátt, má taka vexti, er séu allt að tveimur af hundraði liærri en útlánsvextir
Landshanka íslands eru á hverjum tíma.
Alþt. 1932. A. <45. löggjafarþing).
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4. gr.
Þegar reikna skal liániarksvexti samkvæmt ákvæðum laga þessara, skal
í þeim útreikningi taka tillit til kostnaðar við lántöku, affalla, afsláttar af lánsupphæðinni og þess háttar, sem allt skal reiknað sem vextir af lánsupphæðinni.
5. gr.
Þegar skuldari greiðir ekki skuld sina á réttum gjalddaga, er hann skyldur
til, frá þeim degi, er lánardrottinn leitar réttar síns á löglegan hátt og unz hann
greiðir skuld sina, að greiði í vexti einum meira af hundraði en heimilað er í
lögum eða siður og venja er til milli kaupmanna. Þessu skal einnig fvlgt um
lán, sem standa í fasteignum. Þó mega seinni veðhafar einskis í missa við það,
að hinir algengu eða umsömdu vextir af slíkum lánum eru hækkaðir.
Hærri dráttarvexti en 1 af hundraði á ári má ekki taka.
6. gr.
Ef samið er um hærri vexti eða dráttarvexti en greint er í lögum þessum,
eru þeir samningar ógildir, og ef hærri vextir eða dráttarvextir hafa verið teknir,
ber lánssala að endurgreiða skuldara þá upphæð, sem hann liefir þannig ranglega af honum haft.
Sá, er lánar peninga gegn hærri vöxtum eða dráttarvöxtum en greinir i
lögum þessum, og sá, er útvegar slík peningalán, skal sæta sektum, er aldrei
séu lægri en fjórfaldur og aldrei hærri en tuttugu og fimmfaldur sá ágóði, er
ólöglega hefir tekinn verið eða áskilinn.
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og frá sama tima er úr gildi numin tilskipun
frá 27. maí 1859, um leiguhurð af peningum, og lög frá 7. fehrúar 1890, um vexti.
Greinargerð.
Frumv. þetta er flutt fyrir tilmæli lögreglustjórans í Reykjavík. Ástæðurnar til þess eru þær, sem flestum landsmönnum er kunnugt um, að okurliáir
vextir af peningum fara óðum í vöxt manna á meðal. Þess eru nú á seinni árum
mýmörg dæmi, að þeir, sem eru í kröggum, eru svo ofurseldir okrurunuin, að
þeir verða að greiða á annað hundrað í ársvexti. Að teknir séu 6 af hundraði og
30—50 af hundraði í afföll af skuldahréfum með tryggu veði í fasteign, er orðið
talsvert algengt nú upp á síðkastið.
Öllum mun nú vera ljóst, hve stórkostleg áhrif þetta okur liefir í þjóðlífinu. Þeir, sem okurlánin taka, eru næstum alltaf í ncyð. Þeir vonast flestir að geta
bjargað sér úr neyðinni og örðugleikunum með láni, þótt óhagstætt sé, en reynsla
flestra eða næstum allra mun eðlilega verða sú, að lánið bjargar þeim ekki,
heldur þvert á móti. Astæðan er ofureðlileg, eða sem sagt sú, að engir atvinnuvegir i landinu, hvort sem er verzlun, leiga á húseignum eða annað, er svo arðvænleg, að hún gefi svipaðan arð og okrarinn heimtar, og þess vegna hlýtur
niðurstaða lántakandans einatt að verða sívaxandi tap. En áður en lántakandinn
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gefur upp á bátinn til fulls, revnir hann þó að ná sér niðri á viðskiptamönnum
sinum og vinna þar upp hina háu vexti með hærri húsaleigu, háu vöruverði
o. s. frv. Okurvextirnir hafa því stórkostleg áhrif í þá átt að hækka verðlagið í
landinu og gera það óheilbrigt.
Fvrir þá einstaklinga, sem neyðast til að taka peninga að láni með okurvöxtum, er það næstum alltaf viss eyðilegging, og fyrir þjóðfélagið veldur það
tjóni af ástæðum, sem að framan er greint. Sá eini, sem græðir, er okrarinn.
Þau peningalán, sem tekin eru með hærri ársvöxtum en 10%, virðist því
fullkomin ástæða til fyrir þjóðfélagið að banna, því eftir að vextir eru orðnir
hærri, geta þau lán alls ekki talizt til'þeirrar heilbrigðu peningaverzlunar, sem
þjóðfélagið getur viðurkennt sem eðlilega og réttmæta.
Að framfylgja þessum lögum mun mega telja tiltölulega auðvelt.

Nd.

581. Prumvarp

til laga um breyting á lögum um veitingasölu, gistihúshald o. fl., nr. 21 frá 15.
júní 1926.
Frá allsherjarnefnd.
1- gr.
Aftan við 2. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Það er brot á lögum þessum, að farþegar á millilandaskipum hafi næturgistingu á skipsfjöl eða að þeim sé þar veittur matur eða drykkur á höfnum, þar
sem þau snúa við i hverri ferð, enda sé gistihús á staðnum, er geti tekið við
farþegum.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1932.

Greinargerð.

Það hefir nokkuð tiðkazt að undanförnu, að farþegar á erlendum millilandaskipum liafa búið í skipunum á meðan þau hafa dvalið hér í höfn, enda
þótt kostur hafi verið gistingar á fullkomnu gistihúsi í landi. Hefir jafnvel eitt
af gufuskipafélögunum auglýst þetta í leiðarvísi á ensku, sem það hefir gefið út
um ferðalög hingað til lands. Þar sem þetta mun óvíða tíðkast, og liér er um
óeðlilega samkeppni við gistihús hér að ræða, þvkir rétt að banna þetta með
lögum.
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Ed.

582. Lög

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í samningi
milli Islands, Danmerkur, Finnlands og Svíþjóðar, um viðurkenningu dóma og
fullnægju þeirra.
(Afgreidd frá Ed. 29. april).
1- gr.
. Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu í Stjórnartíðindunum, að samningur sá, sem undirritaður var í Kaupmannahöfn þann 16. marz
1932 og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum, milli Islands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um viðurkenningu dóma og fullnægju þeirra,
skuli koma í gildi. Ennfremur er ríkisstjórninni heimilað að setja frekari ákvæði, er kynnu að vera nauðsvnleg til þess að framfvlgja greindum samningi.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Fylgiskjal.
Samningur milli íslanils, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um viðurkenníngu dóma og fullnægju þeirra.
1- gr.
Aðfararhæfir dómar, sem gengið hafa í einhverju samningslandanna í
einkamálum, skulu einnig vera bindandi í hinuin ríkjunum. Sama er um dóma
í sakamálum að því er þeir varða bætur fyrir afleiðingar verknaðar, sem tjóni
hefir valdið.
Með dómi er átt við úrlausn rcttarins um kröfu þá eða réttaratriði, sem
málið er um.
2. gr.
I samningi þessum teljast jafnsettir aðfararhæfum dómum:
1) úrskurðir yfiraðfararvaldsmanns (överexekutor) í Finnlandi eða Svíþjóð um
greiðsluskyldu i málum, þar sem krafan styðst við skuldabréf eða annað
skriflegt sönnunargagn (lagsökningsmál), enda sé frestur til málsskots (besvár) liðinn;
2) sætt, gerð fyrir sáttanefnd eða rétti;
3) aðfararliæfir úrskurðir, sem felldir eru í einkamálum, annaðhvort í dóminum eða sérstaklega, um bætur fvrir málskostnað eða um þóknun til votta
eða sérfróðra manna.
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3. gr.
Útivistardómur, sem i Daumörku, Islandi eða Noregi liefir verið felldur
vfir stefnduin fyrir fyrsta dómsstigi og ,,tredskodom“, eða annar dómur, sem í
Finnlandi eða Svíþjóð liefir verið felldur fvrir fyrsta dómsstigi gegn stefndum,
sem ekki mætti, skal því aðeins vera bindandi í hinum ríkjunum, að svo standi á
sem nú segir:
1) að stefndur liafi, þegar stefna, sáttafyrirkall eða fyrirkall til yfiraðfararvaldsmanns (överexekutor) var birt, átt lieimilisfang eða skráð firma i því riki,
þar sem dómurinn er dæmdur, eða stjórn sú, sem kemur fram fyrir stefnda,
liafi þá átt lieima í því ríki, eða fyrirkallið verið hirt umboðsmanni, sem
stefndum lögum samkvæmt var skylt að hafa í þessu riki; eða
2) að gert liafi verið óbrigðanlegt samkomulag um, að málið skuli rekið fvrir
þeim rétti, sem uppkvað dóminn; eða
3) að dómurinn sé um bætur fyrir afleiðingar verknaðar, sem tjóni hefir valdið
og framinn hefir verið í þvi ríki, þar sem dómurinn var dæmdur, enda sé
stefna birt stefnda sjálfum, meðan liann dvelur í þvi ríki.
Sama er um útivistardóm, sem á liærra dómsstigi er felldur gegn stefnda,
ef dómurinn liefir og verið útivistardómur á fyrsta dómsstigi.
4. gr.
Krefjast má, að dónium, úrskurðum og sættargerðum, sem samkvæmt
1.—3. gr. eru bindandi utan þess rikis, þar sem dóniurinn eða úrskurðurinn er
felldur eða sættin gerð, og hægt er að fullnægja í því ríki, verði fullnægt í hinum rikjunum.
5. gr.
Beiðni um aðför á að senda: í Danmörku og á íslandi fógeta, í Finnlandi og Sviþjóð yfiraðfararvaldsnianni (överexekutor), og í Noregi aðfarardómstól (namsretten).
6. gr.
Beiðni um aðl'ör eftir dómi eða úrskurði skal fylgja:
1) dómurinn eða úrskurðurinn í frumriti eða útskrift, staðfestri af lilutaðeigandi yfirvaldi;
2) vottorð um, að dómurinn eða úrskurðurinn sé þess eðlis, sem segir i 1. eða
2. grein, og að hann sé aðfararhæfur og megi fullnægja lionuni í því ríki,
þar sem hann er uppkveðinn;
3) dómi, sem um ræðir í 3. grein, vottorð, er sýni, að dómurinn hafi gildi
samkvæmt þeirri grein.
Beiðni um fullnægju sættar skal fylgja útskrift af sættargerðinni, staðfest af hlutaðeigandi yfirvaldi, svo og vottorð um, að sættin sé gerð fyrir sáttanefnd eða rétti og að henni megi fullnægja i þvi ríki, þar sem hún var gerð.
Skjölum, sem rituð eru á finnsku eða íslenzku, skal fylgja staðfest þýðing á dönsku, norsku eða sænsku.
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7. gr.
Vottorð þau, sem getur um í 6. gr., gefa: í Danmörku, Finnlandi, Islandi
og Noregi dómsmálaráðuneytið, í Svíþjóð fylkisstjórn (lánsstyrelse).
8. gr.
Ákvörðun um, livort framkvæma skuli fullnægju samkvæmt þessum
samningi, er tekin án þess að gagnaðili sé til kvaddur; þegar sérstaklega stendur á, má þó gefa honum tækifæri til að bera fram ástæður sínar.
9. gr.
Aðför fer i hverju ríki fram samkvæmt þar gildandi lögum án tillits til
þess, sem dómurinn, úrskurðurinn eða sættin kann að kveða á um þvingunarráðstafanir.
10. gr.
Ákvæðin í þessum samningi um réttargildi dóma hreyta að engu leyti
22. gr. í samningi frá 6. febrúar 1931, er hefir að gevina alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð, og leiða ekki af sér, að dómar
eða úrskurðir um slík mál fái gildi í öðrum tilfellum en þar er ákveðið. Fullnægju dómsúrskurða, sem gildi hafa samkvæmt nefndri grein, má krefjast samkvæmt 4. til 9. gr. þessa samnings.
Nú hefir í Danmörku, á Islandi eða í Noregi verið dæmdur dómur, þar
sem beitt er ákvæðum löggjafarinnar um fjármál hjóna, og skal þá samningur
þessi ekki ná til dómsins í Finnlandi eða Svíþjóð, ef þar hefði átt að gera út um
deiluatriðið samkvæmt eldri lijúskaparlöggjöf landsins.
Samningur þessi nær ekki til dóma, úrskurða né sátta um meðlagsskyldu
í sifjamálum, og breytir að engu leyti samningnum frá 10. febrúar 1931 um
innheimtu meðlaga.
Eigi breytir samningurinn heldur að neinu leyti ákvæðum þeim, sem í
öðrum samningum felast um gildi eða fullnægju dóma og annara úrskurða.
11. gr.
Samningur þessi nær ekki til dóma, úrskurða né sætta uin:
1) frændsemi, erfðarétt, ábyrgð erfingja á skuldum, skipti dánarhúa, meðferð
þrotabúa, nauðasamninga án gjaldþrotaskipta, eða riftingu réttargernings
við gjaldþrot.
2) eignarrétt eða annan rétt yfir fasteign í einhverju hinna rikjanna, skyldu til
að gera ráðstafanir um slik réttindi, eða afleiðingar af vanrækslu skvldunnar;
3) skatta og gjöld til ríkis eða sveitar- eða bæjarfélags, eða önnur mál opinbers réttar, jafnvel þótt dómurinn eða úrskurðurinn liafi verið kveðinn upp
í sama formi sem venja er um einkamál.
Samningurinn nær ekki til úrskurða, sem fellt liafa sérstakir dómstólar
í atvinnudeilum.
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12. gr.
Af samningnum leiðir ekki skvlda til að viðurkenna eða fullnægja dónii,
úrskurði eða sætt, þegar augljóst er, að það mundi vera ósamrýmanlegt réttarskipulagi landsins.
13. gr.
Samningurinn nær ekki til dóma né úrskurða, sem upp liafa verið kveðnir, né sætta, sem gerðar hafa verið, áður en samningurinn gekk í gildi.
14. gr.
Samning þennan skal fullgilda, og skal fullgildingarskjölunum komið fyrir
til geymslu í skjalasafni utanríkismálaráðuneytisins danska, svo fljótt sem
auðið er.
Milli þeirra ríkja, er þá hafa fullgilt sanininginn, gengur hann í gildi liinn
1. janúar eða 1. júlí næstan eftir að þrir mánuðir eru liðnir frá því, er fullgildingarskjölum að minnsta kosti þriggja rikjanna liefir vcrið komið fyrir til
geymslu. Gaguvart ríkjum, er siðar fullgilda, gengur samningurinn í gildi 1.
janúar eða 1. júlí næstan eftir að þrír mánuðir eru liðnir frá því, að fullgildingarskjalinu var komið fyrir til geyinslu.
Sérlivert ríkjanna getur sagt samningiium upp gagnvart sérhverju hinna
ríkjanna með 1 árs uppsagnarfresti, svo að hann gangi úr gildi 1. janúar eða
1. júlí.
Þessu til staðfestu hafa umboðsmennirnir undirritað samning þennan,
og sett þar við innsigli sin.
Gert í Kaupmannahöfn þann 16. marz 1932 á íslenzku, dönsku, finnsku,
norsku og sænsku.

Ed.

583. Frumvarp

til laga um hreyting á löguin nr. 16, 13. júní 1925 [Laun emhættismanna].
Flutningsm.: Magnús Torfason, Guðin. Ólafsson, Jón Jónsson,
Einar Árnason, Jónas Jónsson.
1- gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Síðari málsgr. lagagreinarinnar skal orða svo:
Launaupphót reiknast þannig, að hún nemi jafnri lnmdraðstölu af %
launanna eins og allsherjarvísitalan í gildandi verðlagsskrá það ár sýnir, að verðliækkunin liafi numið, þó eigi frekar en svo, að laun og dýrtíðaruppbót nemi
samtals 3000 kr. fyrir þá, sem eigi liafa menn á skylduframfæri, og 1200 kr.
fyrir þá, sem liafa menn á skylduframfæri. Upphótin greiðist samtínús launum.
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2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1932, og falla þá úr gildi lög nr. 62, 8. sept.
1931.
Greinargerð.
Hag landsmanna er svo koinið, að allir, seni betnr niega, verða að sýna
sjálfsafneitnn og taka sinn þátt í atburðum til að fleyta þjóðarbúinu vfir
kreppuna.

Nd.

584, Tillaga

til þingsályktunar uni sölu veiðarfæra.
Flutningsm.: Jón A. Jónsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að undirbúa og
leggja fyrir næsta þing frumvarp til laga um sölu á veiðarfserum, svo sem fiskilinum, tunnum, netum, nótum o. fl.
Greinargerð.
Það befir oft borið við, að hingað til lands liafa flutzt veiðarfæri, einkum
fiskilínur, síldarnet og hringnætur, sem eru af svo lélegu efni gerð, að stórgölluð
eða jafnvel ónýt hafa reynzt.
Á siðastliðnu hausti voru óvenjumikil brögð að þessu, einkum hér á Suðurlandi, svo að stórtjón hefir orðið að fyrir bátaútveginn.
Nánar í framsögu.

Nd.

585. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyting á 1. nr. 55, 7. mai 1928, um bann gegn dragnótaveiðum i landhelgi.
Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.
Ég hefí ekki getað orðið sammála meðnefndarmönnum mínum um
að mæla með frv. og legg til, að það verði fellt.
Alþingi, 29. april 1932.
B. Kristjánsson.
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Nd.

586. Frumvarp

til laga um sauðfjármörk.
(Eftir 2. uinr. í Nd.).
1- gr.
Skylt er hverjum, sem á sauðfjármark, að ýá það lögskráð. Lögskráð
teljast sauðfjármörk, sem prentuð eru í gildandi markaskrá þess héraðs, sem
markeigandi á lögheimili í.
Nú er nýtt mark tekið upp, eftir að prentun markaskrár hlutaðeigandi
héraðs fór fram, eða lögskráð mark í öðru héraði er flutt milli héraða og notkun
þess leyfð af markadómi, og skal þá markavörður annast birtingu þess i Löghirtingablaðinu. Þau mörk, seni þannig eru birt i Lögbirtingablaðinu, teljast lögskráð, unz næst er prentuð markaskrá fvrir það hérað, sem markeigandi á
lögheimili i.
2. gr.
Öll sauðfjármörk skal lögskrá, og má eigi nota önnur mörk, sbr. þó 13. gr.
3. gr.
Alörk eru tvennskonar, eyrnamörk, sem sett eru á eyru sauðf jár (og líka
má setja á liorn sem liornmörk) og brennimörk, sem brennd eru á horn sauðfjár. Brennimörk má líka setja á merki, sem fest eru í evru sauðfjár, enda sé
lögskráð brennimark á merkinu.
4. gr.
Hver sauðfjáreigandi skal sjá um mörkun á fé sínu.
5. gr.
Mark, sem er lögskráð samkvæmt lögum þessum, er eigii þess, sem skrifaður er fvrir því, og er öllum öðrum óheimilt að taka það upp eða nota, nema
með hans leyfi, eða leyfi markadóms. En um það leyfi fer eftir ákvæðum 6. og
16. gr.
6. gr.
Atvinnumálaráðherra skipar 2 nienn í inarkadóm. Auk þeirra er sauðfjárræktarráðunautur Búnaðarfélags íslands sjálfkjörinn formaður markadóms
og um Ieið markavörður.
Markadómur skal úrskurð gefa meðal annars um rétt inanna til að lialda
sauðfjármarki, er þeir hafa áður haft, eða er í gildandi markaskrá, þegar um
sannnerkingar eða námerkingar er að r;eða, þar, sem lög þessi leggja bann við.
Ennfremur veitir liann lieimild til að taka upp nýtt mark eða flytja mark milli
héraða. Útlagðan kostnað dómsins skal greiða úr rikissjóði, eftir reikningi, er
atvinnumálaráðlierra úrskurðar.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþingj.

134
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7. gr.
Markavörður sér um prentun allra markaskráa landsins. Skal hann gæta
þess, að sammerkingar eigi sér ekki stað umfram það, sem lög þessi heimila.
Þegar prenta skal markaskrá, skal markadómur úrskurða, þar sem sammerking er ekki lieimil eftir lögum þessum, hver af þeim, er sammerkt á, hefir
mestan rétt til að lialda áfram sauðfjármarki sínu.
Sá telst hafa rikari rétt til eignar og nota á sauðfjármarki í saina héraði eða á samgangnasvæði, sem liefir fengið það að erfðum, heldur en sá, er
tekur upp mark, kaupir mark eða flvtur það að. Og sá, er mark á i héraði,
hefir rétt á að halda því fyrir marki, sem flutt er inn í héraðið, livað sem
aldri markanna líður eða livernig sem uppruna þeirra er háttað.
Ef tveir eða fleiri eiga sammerkt innan eða utan héraðs, og eins er ástatt
um uppruna þeirra í eigu þess eða þeirra, er skrifast fyrir þeim, skal aldur
markanna ráða, eftir því er upplýsist um hann, og hefir þá elzta markið mestan rétt. Keypt mark innan héraðs, sem áður hefir verið notað, hefir fyllri rétt
en nýupptekið mark, þó keypt sé.
8. gr.
í liverri sýslu skal vera einn maður kosinn af sýslunefnd, er safnar mörkunum, markasafnari, áður en markaskrá verður prentuð. Arið áður en prenta
skal markaskrá fyrir sýslu, þar með talin þau hæjarfélög, sem samkvæmt lögum þessum er fvrirskipað að prenta sauðfjármörk sín í sýslumarkaskrá, skulu
oddvitar, hver í sínum lireppi, safna sauðfjármörkum og veita markagjaldi
móttöku, sbr. 9. gr. Að söfnun markanna lokinni skulu þeir senda markasafnara mörkin ásamt markagjaldi, í síðasta lagi fyrir lok októbermánaðar. Markasafnari skal raða mörkunum og lilutast til um, að innan sýslu eða þess héraðs,
er hann á að safna fyrir, eigi sér ekki stað sammerkingar. Fyrir áramót hin næstu
skal hann hafa sent markaverði mörkin og markagjaldið.
Fyrir vinnu sína fær markasafnari 20% af markagjaldi sýslunnar eða
héraðsins.
9. gr.
Hver sá, er lögskrá vill mark sitt í markaskrá, skal sjá um, að það komist til oddvita liaustið sem markasöfnun fer fram, í síðasta lagi fvrir 15. október. Fvrir prentun marks í markaskrá skal greiða 1 kr., eigi sami maður ekki
fleiri en 2 mörk, en 5 kr. skal greiða fvrir það þriðja, 10 kr. fyrir það fjórða,
og þannig hækkandi áfram um 5 kr. fyrir livert mark. Markagjöld þessi skal
markaeigandi senda til oddvita með markinu, þegar markasöfnun fer fram.
Fyrir skrásetningu brennimarks greiðist ekkert gjald. Nú vill maður taka upp
mark milli prentunar markaskráa, eða flytja mark milli héraða, og skal liann'
þá senda það ásamt markagjaldi til markavarðar, sem sér um birtingu þess í
Lögbirtingablaðinu, ef notkun þess er lieimil samkvæmt lögum þessum.
10. gr.
Nú neitar markadómur manni að taka upp eða halda marki, og skal
hann þá benda hlutaðeiganda á mark (eða mörk) sem líkast því, er óskað var
eftir.
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11- grSýslu- og hreppsbrennimörk skal sauðfjáreigendum skylt að auðkenna
pieð fé sitt, og skal það ætíð sett á vinstra horn, ef fé er hyrnt, en ella skal
það sett á merki, sem sett er í vinstra evra. Hver sýsia skal auðkennd með einum eða fieiri bókstöfum, en lireppur með tölumerki.
Brennimark eiganda skal setja á hægra horn eða á merki, er fest er i
hægra eyra, ef kind er köllótt. Brennimark sýslu og eiganda má þó setja á
sama horn, og á hvort liornið sem er, ef kind er einhyrnd. Brennimörk skal
lögskrá, og má ekki fleiri en einn í sömu sýslu liafa sama einkabrennimark.
12. gn
Draga skal fénað þannig, að fvrst ræður sýslubrennimark, þá lireppshrennimark og síðast eyrnamark. Sé kind hornmörkuð eða hrennimerkt öðrum
en þeim, er eyrnamarkið á, skal hún þeim dregin, er á horn- eða brennimarkið.
Beri hornmarki og brennimarki ekki saman, skal brennimarkið ráða. Frá þessu
skal því aðeins víkja, að annað sannist réttara.
13. gr.
Heimilt er mönnum að marka annað búfé sitt undir lögskráð sauðfjármörk sin. Sömuleiðis er mönnum heimilt að nota sérstök eyrnamörk á annáð
búfé sitt, en lögskrá skal þau þó á sama hátt og sauðfjármörk, og gilda um þau,
eftir því sem við á, sömu reglur og tekið er fram í lögum þessum um sauðfjármörk.
14. gr.

Ef fé er ómarkað, eða markið óglöggt, svo eigi verði úr ráðið, þá helgar
ær eignarrétt að lambi. Nú er slíku eigi fyrir að fara, og getur þá sá helgað sér
kindina, sem færir sönnur á eignarrétt sinn með tveimur óvilhöllum vottum.
Allt það fé, sem ekki finnst eigandi að, skal vera eign þess sveitarfélags
eða upprekstrarfélags, sem kostnað ber af fjallleitum og réttahaldi, þar sem það
finnst, og skal farið með það sem hlutaðeigandi fjallskilareglugerð mælir fyrir
um. Þó skal óskilafé, ef það er merkt hreppsbrennimarki, vera eign þess sveitarfélags, er brennimarkið á.
15. gr.

Á næstu 5 árum eftir að lög þessi öðlast gildi skal prenta allar markaskrár landsins, og skal það gert eins og hér segir:
Fvrsta árið skal prenta markaskrár Borgarfjarðar-, Mýra-, Barðastrandar-, Rangárvalla-, Eyjafjarðar- og Austur-Skaftafellssýslu. I markaskrá Eyjafjarðarsýslu skal prenta sauðfjármörk markaeigenda á Akureyri og Siglufirði.
Annað árið skal prenta markaskrár Húnavatns-, V.-ísafjarðar-, SuðurÞingeyjar- og Vestur-Skaftafellssýslu. í markaskrá Húnavatnssýslu má ekki
prenta mörk, sem áður liafa verið prentuð í markaskrám Borgarfjarðar-, Mýraeða Rangárvallasýslu. í markaskrá Vestur-ísafjarðarsýslu iná ekki prenta
mörk, sem áður liafa verið prentuð í markaskrá Barðastrandarsýslu. 1 marka-
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skrá Suður-Þiugevjarsýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð liafa verið í
markaskrá Eyjafjarðarsýslu.
Þriðja árið skal prenta markaskrá Árnes-, N.-lsafjarðar- (þar með talinn ísafjarðarkaupstaður), Snæfellsnes-, Hnappadals-, Norður-Þingevjarsýslu og
Vestmannaeyjakaupstaðar. í markaskrá Árnessýslu má ekki prenta mörk, sem
prentuð hafa verið í markaskrám Borgarfjarðar-, Mýra-, Rangárvalla- eða Húnavatnssýslu. I markaskrá Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu má ekki prenta mörk,
sem prentuð liafa verið í markaskrám Borgarfjarðar-, Mýra- eða Húnavatnssýslu. I markaskrá Norður-Þingeyjarsýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð
hafa verið í markaskrá Suður-Þingeyjarsýslu.
Fjórða árið skal prenta markaskrá fyrir Dalasýslu, Múlasýslur báðar
með Norðfirði og Seyðisfirði og Skagafjarðarsýslu. I markaskrá Dalasýslu má
ekki prenta mörk, sem áður liafa verið prentuð í markaskrám Borgarfjarðar-,
Mýra-, Snæfellsnes- og Hnappadals-, Barðastrandar- eða Húnavatnssýslu. í
markaskrá Norður-Múlasýslu má ckki prenta mörk, sein prentuð hafa verið i
markaskrá Norður-Þingeyjarsýslu. I markaskrá Suður-Múlasýslu má ekki
prenta mörk, sem prentuð hafa verið í markaskrá Norður-Múlasýslu eða Austur-Skaftafellssýslu. í markaskrá Skagafjarðarsýslu má ekki prenta mörk, sem
prentuð liafa verið i markaskrá Eyjafjarðar-, Húnavatns-, Árnes-, Mýra- eða
Borgarfjarðarsýslu.
Fimnita árið skal prenta markaskrá fyrir Strandasýslu, Gullbringu- og
Kjósarsýslu (þar með talin Revkjavík og Hafnarfjörður). í markaskrá Gullbringu- og Kjósarsýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð liafa verið í markaskrám Árnes-, Rangárvalla-, Húnavatns-, Borgarfjarðar- eða Mýrasýslu. í
markaskrá Strandasýslu má ekki prenta mörk, sem áður liafa verið prentuð
i markaskrám Mýra-, Borgarfjarðar-, Dala-, Barðastrandar-, Norður-ísafjarðar- eða Húnavatnssýslu.
Markaskrár landsins skal prenta 5. livert ár í þeirri röð, er að ofan getur.
Akvæði þessarar greinar um bann gegn prentun marka ná þó ekki til
þeirra marka, sem flutt eru héraða milli með leyfi markadóms, sbr. 1. gr.
16. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 15. gr. um hann við sammerkingum milli liinna einstöku sýslna og liéraða, getur markadómur veitt undanþágu frá banni þessu,
þar sem svo stendur á, að fullvíst má telja, að engar sauðfjársamgöngur eigi
sér stað.
17. gr.
Skylt er markadómi að banna öll mikil særingarmörk. Afeyrt er enguin
heimilt að nota.
18. gr.
Tekjur þær, er inn koma fvrir lögskráningu marka, renna í ríkissjóð,
enda ber liann kostnaðinn af prentuninni og samning'u inarkaskráa og birtingu
marka í Lögbirtingablaðinu samkvæmt ákvæðum þessara laga.
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19. gr.
Atvinnumálaráðunevtið skal með reglugerð setja nánari ákvæði um
prentun markaskráa, gerð og heiti marka. í reglugerðinni má og banna að nota
ýmsar benjar, er valdið geta námerkingum og misdrætti á sauðfé.
20. gr.
Brot gegn löguin þessum og reglugerð, sem sett er samkvæmt þeim, varða
sektum frá 5—100 kr. Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem
almenn lögreglumál.
21. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði 47.—50. kap. i Landsleigubálki Jónsbókar, svo og öll 'eldri lagafyrirmæli, er koma í bága við lög þessi.
22. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. janúar 1935.

Nd.

587. Tillaga

til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að rannsaka fjárliagsástand og afkomuhorfur á Austfjörðum.
Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að skipa þriggja manna milliþinganefnd til þess að rannsaka og g'era skýrslu um fjárbagsástand og afkomuhorfur á Austfjörðum og benda á ráð til viðreisnar atvinnuvegum þar. Við
skipun nefndarinnar skal Landsbanka íslands og Útvegsbanka Islands gefinn
kostur á að tilnefna sinn manninn bvor í nefndina. Skylt er embættismönnum
og starfsmönnum ríkisins og opinberra stofnana, sveitar- og bæjarstjórnum,
skattanefndum, bönkum, sparisjóðum og forstöðumönnum og eigendum atvinnu- og verzlunarfyrirtækja að láta nefndinni í té allar þær skýrslur og upplýsingar, er bún æskir og þeir geta í té látið. Nefndin skal bafa lokið störfum
fyrir næsta reglulegt Alþingi, og skal leggja skýrslu bennar og tillögur fyrir það.
Kostnaður við nefndarstörfin greiðist úr ríkissjóði.

Nd.

588. Breytingartillaga

við frv. til laga um viðauka við lög nr. 75 1919, um skipun barnakennara
og laun þeirra.
Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Á eftir 10. gr. komi ný (11.) grein:
Kennarar, sem taldir eru i 9. gr. stafl. b. og d., fái auk þeirra launa,
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sem þar eru talin, húsaleigufé, 50°/« af leigu eftir meðalíbúð, þrjú herbergi
auk eldhúss, á þeim stað, sem þeir kenna. Verði ekki samkomulag um húsaleigufé þetta, skal leigan metin af þrem mönnum. Skipi hreppsnefnd eða
bæjarstjórn einn þeirra, kennarinn eða kennararnir annan, og stjórn Sambands islenzkra barnakennara þriðja manninn, og verður úrskurði þeirra
eigi áfrýjað.

Nd.

589. BreytingartiIIögur

við till. til þingsályktunar um fækkun prestsembætta.
I. Frá Bergi Jónssyni.
Orðin »Til mikilla muna« o. s. frv. til enda greinarinnar falli niður.
II. Frá Bjarna Ásgeirssyni.
Orðin i niðurlagi tillgr. »enda leggi stjórninc o. s. frv. til enda greinar
innar falli niður.

Nd.

590. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyt. á lögum nr. 60, 14. júní 1929, um varnir gegn berklaveiki.
Frá Vilmundi Jónssvni.
Við 1. gr.
a. Framan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
1. málsgr. 14. gr. laganna orðist svo:
Ef berklaveikur sjúklingur þarfnast, að dómi læknis, vistar á heilsuhæli eða sjúkrahúsi, og hann eða sá, sem framfærsluskyldan hvílir á, er
svo efnum búinn, að ætla má, að hann mundi liða mikið tjón á efnahag
sínum eða jafnvel verða öreigi, ætti hann að standa straum af þeim kostnaði, er af slíkri vist leiðir, þá getur hann fengið ókeypis vist, lyf og læknishjálp (þar með taldar ljóslækningar) á heilsuhælum rikisins og þeim sjúkrahúsum, sem samið hefir verið um að veita slíkum sjúklingum viðtöku.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
5. málsgr. 14. gr. laganna orðist svo:
Stjórnarráðið skal semja fvrirfram til liálfs eða lieils árs i senn við
þau sjúkrahús landsins, sem til þess teljast hæf að hýsa berklasjúklinga,
um kostnað allan við dvöl og lækningu styrkhæfra berklasjúklinga. Nú
hefir styrkhæfur berklasjúklingur verið, að læknisráði, vistaður um stundarsakir á sjúkrahúsi, sem ekki hefir verið samið við í þessu skyni, vegna þess
að ekki hefir náðst til annars sjúkrahúss, og er þá stjórnarráðinu heimilt
að greiða fyrir hann í samræmi við samninga um dvalarkostnað á tilsvarandi sjúkrahúsi.
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591. Breytingartíllögur

við frv. til laga um fimmtardóm.
Frá Jóni Jónssyni.
1. Við 8. gr. Síðustu málsgr. greinarinnar skal orða svo:
Leita skal álits aðaldómara íimmtardóms, er veita skal aðaldómaraembætti, og taka veitinguna til meðferðar á ráðherrafundi, og gerir siðan
forseti ráðuneytisins tillögu um hana til konungs.
Þegar veita skal aðaldómara lausn frá embætti, skal forseti ráðuneytisins, eftir að málið hefir verið til meðferðar á ráðberrafundi, einnig gera
tillögu um lausnarveitinguna til konungs.
2. Við 69. gr. Fyrsta málsgr. greinarinnar orðist svo:
L'ög þessi öðlast gildi 1. júli 1932.

Ed.

592. Breytíngartíllaga

við frv. til 1. um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927.
Frá allsherjarnefnd.
Við 4. gr.
Fvrir orðin ,,er í 3. gr. getur“ komi: er í 66. gr. getur.

Ed.

593. Lög

um bvggingu fyrir Háskóla Islands.
(Afgreidd frá Ed. 30. apríl).
1- gr.
A árunum 1934—1940 er landsstjórninni heimilt að láta reisa hyggingu
fyrir Háskóla Islands. Höfuðbyggingin má kosta allt að 600 þúsundum króna,
og skal verkið framkvæmt eftir því, sem fé er veitt í fjárlögum. Skal svo hagað
byggingunni, að taka megi nokkurn liluta hússins til afnota fvrir háskólann,
þótt hyggingin sé ekki fullger.
2. gr.
Skilyrði fyrir því, að ríkissjóður leggi fram fé til háskólahyggingar samkvæmt 1. gr., er það, að samkomulag náist við hæjarstjórn Reykjavikur um,
að Revkjavíkurhær gefi háskólanum til kvaðalausrar eignar 8—10 hektara af
landi á þeim stað, sem kennslumálaráðherra og háskólaráði þvkir hentugt.
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3. gr.
Landsstjórninni heiniilast að ætla liúsrúm fyrir kennslu i uppeldisvísindum í væntanlegri liáskólabyggingu, og að ætla svæði undir heimavistarhús
fyrir kennaraefni á þeim lduta lóðarinnar, sem ætlaður verður fyrir sjálfstæðar
smáhyggingar.
I.eita skal sanininga við hæjarstjórn Reykjavíkur um vatn úr hitaveitu
hæjarins, til þess að liita höfuðbygginguna og væntanlegan stúdentahústað.

Nd.

594. Nefndarálit

um frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsrikisins
Islands, 18. maí 1920.
Frá l. minni bl. stjórnarskrárnefndar.
Nefndin hefir klofnað i þrennt, eftir flokkum. Við undirritaðir viljum
fá frv. samþ. óbreytt eins og það var afgreitt frá hv. Ed. Til rökstuðnings
þessu vísum við lil þeirra gagna, sem þegar bafa komið fram í málinu,
og er ekki ástæða til að taka neitt upp af þvi hér.
Alþingi, 30. apríl 1932.
Magnús Guðmundsson,
frsm.

Nd.

Magnús Jónsson.

595. Nefndarálit

um frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins
íslands, 18. mai 1920.
Frá 2. minni hluta stjórnarskrárnefndar.
Nefndin er klofin í þrénnt.
Tillögur Framsóknarflokksins, sem meiri hluti nefndarinnar ber
fram og komu fram i efri deild fyrst, álít ég að öllu leyti óviðunandi. Eins
og frv. liggur nú fyrir eftir 3. umr. í efri deild, er þingmannatalan takmörkuð við 50, og var þetta samþykkt af sjálfstæðis- og framsóknarmönnum i efri
deild. Þetta ákvæði tel ég ósamrýmanlegt við það ákvæði, að Alþingi skuli svo
skipað, að hver þingflokkur hafi þingsætatölu i samræmi við atkvæðatölu hans
við kosningar. Jafnvel ráð Sjálfstæðisfiokksins til þess, ef þörf krefur, að ná
réttum hlutföllum með þvi að löggilda minnihlutakosningu i sumum kjördæm-
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um, er ósamrýmanlegt við ein- og tvímenningskjördæmi og raeirihlutakjör i
þeim, enda óframkvæmanlegt í reynd, og er þar raeð horfið frá hinum fyrra
grundvelli. Tel ég þvi rétt að ákveða nánar i stjórnarskránni kjördæmaskipulagið, svo að ekki verði um villzt um framkvæmd þess, og þingmannatala
þingflokka fari eftir kjósendatölu þeirra. Flyt ég þvi fyrir hönd Alþýðutlokksins sömu breytingartillögur við frv. sem 2. landsk. (JBald) flutti við 3. umr,
í efri deiid.
Legg ég þvi til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.
a. Fyrstu efnismálsgr. skal orða svo:
Landið skal vera eitt kjördæmi. Á Alþingi eiga sæti 42 þjóðkjörnir
alþingismenn, kosnir hlutbundnum kosningum. Skal Alþingi svo skipað,
að hver þingflokkur hafi þingsæti í samræmi við atkvæðatölu þá, sem
greidd er frambjóðendum flokksins samtals við almennar kosningar.
Til vara:
Fyrstu efnismálsgr. 1. greinar skal orða svo:
Á Alþingi eiga sæti þjóðkjörnir alþingismenn, kosnir hlutbundnura
kosningum i þessum sex kjördæmum:
1. Reykjavik.
2. Suðvesturlandskjördæmi:
a. Gullbringu- og Kjósarsýsla,
b. Hafnarfjörður,
c. Borgarfjarðarsýsla,
d. Mýrasýsla,
e. Snæfellsnessýsla,
f. Dalasýsla.
3. Vesturlandskjördæmi:
a. Barðastrandarsýsla,
b. Isafjarðarsýslur,
c. Isafjarðarkaupstaður,
d. Strandasýsla.
4. Norðurlandskjördæmi:
a. Vestur-Húnavatnssýsla,
b. Austur-Húnavatnssýsla,
c. Skagafjarðarsýsla,
d. Eyjafjarðarsýsla (og Siglufjörður).
e. Akureyri,
f. Suður-Þingeyjarsýsla.
5. Austurlandskjördæmi:
a. Norður-Þingeyjarsýsla,
b. Norður-Múlasýsla,
c. Seyðisfjarðarkaupstaður,
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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d. Suður-Múlasýsla (og Neskaupstaður),
e. Austur-Skaftafellssýsla.
6. Suðurlandskjördæmi:
a. Vestur-Skaftafellssýsla,
b. Vestmannaeyjar,
c. Rangárvallasýsla,
d. Árnessýsla.
Alþingi skal svo skipað, að hver þingflokkur hafi þingsæti í samræmi
viö atkvæðatölu þá, sem greidd er frambjóðendum flokksins samtals við
almennar kosningar.
b. Aftan við 1. gr. bætist:
Tölu alþingismanna má breyta með lögum.
2. 1. málsgr. 4. gr. skal svo orða:
Kosningarrétt við kosningar til Aiþingis hafa allir, karlar og konur,
sem eru 21 árs að aldri þegar kosniug fer fram og hafa rikisborgararétt
bér á landi. Þó getur enginn átt kosningarrétt, nema hann hafi óflekkað
mannorð og sé fjár sins ráðandi.
Alþingi, 30. apríl 1932.
Héðinn Valdimarsson.

Nd.

596. Nefndarálit

um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1931.
Frá fjárveitinganefnd.
Nefndin hefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþ. með
þessum
BREYTINGUM:
I. Við 3. gr. 3. (Innflutningsskýrslnr.) Fyiir »2594,75« komi......... 4055,00
II.
4.
4. (Fjósbygging á Kleppi.) Fyrir »26848,89« komi ... 27889,59
2. (Bygging á Bakkaseli.) Fyrir »19000,00« komi ... 19438,00
5.
III.
IV.
5. Tveir nýir liðir:
5.
Aðgerð á gestaskála á Ytri-Kotum ........................ 429,74
Aðgerð ibúðarhúss i Fornahvammi........................ 1575,92
6.
—
2.
(Kirkjugarður i Rvik.) Fyrir »28210,00« komi ... 29410,00
V.
VI.
8. — 10. (Tryggingarstarfsemi.) Fyrir »3600,00« komi.......... 4100,00
VII.
8. — 11. Nýr liður:
Kostnaður við verðrannsóknarnefnd
................. 600,00
Alþingi, 30. apríl 1932.
Ing. Bjarnarson,
Hannes Jónsson,
Lárus Helgason.
Pétur Ottesen,
form.
fundaskr. og frsm.
með fyrirvara.
Magnús Guðmundsson,
B. Kristjánsson.
Jónas Porbergsson.
með fyrirvara.
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597. Breytingartillögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1933.
Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 11. gr. A. 9. (Landhelgisgæzla). Athugasemdin orðist svo:
gegn allt að 250000 kr. framlagi úr landhelgissjóði.
2. — 12. — 17. b. (Læknisbústaðir).
a. Fyrir »15000« kemur.............................................
b. Nýr liður:
Til þess að kaupa ferðaröntgentæki........................
3. — 12. — 17. h. (Likn).
Fyrir »3000« kemur....................................................
4. — 13. — A. VI. 1. (Akfærir sýsluvegir).
Fyrir »30000« kemur...................................................
5. — 13. — B. 1. a. (Rikisskip). Athugasemdin orðist svo:
enda verði launagreiðsla til yfirmanna skipanna
i samræmi við launagreiðslur eflir lögum nr. 63, 7.
maí 1928, að því leyti, sem við verður komið og við á.
6. — 13. — B. 1. b. (Eimskipafélag Islands).
a. Fyrir »60000« kemur........ ....................................
b. Svo hljóðandi athugasemd bætist við:
enda verði launagreiðsla til yfirmanna skipanna
i samræmi við launagreiðslur eftir lögum nr. 63,
7. maí 1928, að þvi leyti, sem við verður komið
og við á.
7. — 14. — B. IV. b. 11. (Kostnaður við skólastjórn).
Fyrir »1000« kemur ... ..............................................
8. — 14. — B. XIII. 4. (Eftirlitskennarar). Nýr liður:
Utanfararstyrkur handa barnakennurum ........
9. — 14. — B. XVII. (Blindrakennsla). Liðurinn orðist svo:
Til Blindravinafélags Islands...............................
10. — 15. — 1. c. (Til aðstoðar).
Fyrir »3500« kemur....................................................
11. — 15. — 12. (Sögufélagið). Nýr liður:
Til Snorrabókasafns i Reykholti........................
12. — 15. — 14. (Leikfélag Reykjavikur).
a. Athugasemdin fellur burt.
b. Nýr liður:
Til frú Soffíu Guðlaugsdóttur, til sjálfstæðra leiksýnÍDga..........................................................................
13. — 15. — 20. (Halldór Kiljan Laxness).
Fyrir »1600« kemur....................................................

8000
3500
4000
25000

210000

1500
1500
2600
3800
500

1000
1000
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14. Við 15. gr. 22. (Þórbergur Þórðarson).
Liðurinn fellur burt.
15. — 15. — 27. (Skáksamband).
Liðnrinn fellur burt.
16. — 16. — 3. (Gjöld samkv. jarðræktarlögum).
Fyrir 540000« kemur....................................................
450000
17. — 16. — 7. (Verkamannabústaðir). Nýr Iiður:
Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, allt að................. 30000
18. — 16. — 8. (Garðyrkjufélag). Nýir liðir:
a. Til veiði- og loðdýrafélags íslands........................
500
b. Til Ársæls Árnasonar, til innflutnings á grænlenzkum hérum
...........................................................
500
19. — 16. — 19. b. (Skrifstofukostnaður skipaskoðunarstjóra).
Fyrir »6000« kemur....................................................
7000
20. — 16. — 20. (Markaðsleit).
Liðurinn fellur burt.
21. — 16. — 22. (Samb. ísl. heimilisiðnaðarfélaga).
Athugasemdin fellur burt.
22. — 16. — 25. (Kvenfél. Hvammsbr. í Vík).
Liðurinn fellur burt.
23. — 16. — 27.-33. (Samb. norðl. kvenna — kvenréttindafél. ísl.).
Liðirnir falla burt.
24. — 16. — 39. (Þórður Fíóventsson).
Liðurinn fellur burt.
25. — 17. — 13.—22. (Slysatr.sjóður Dagsbr. — sjúkrasj. verkam.
á Þingeyri).
Liðirnir falla burt.
26. — 17. — 23. og 24. (Gamalm.hæli á Isaf. og Seyðisf.).
Liðirnir falla burt.
27. - 18. — d. 39. Nýr liður:
Til Guðrúnar Mettu Sveinsdótlur...............................
300
28. — 18. — f. 23. (Torfi Sæmundsson). Liðurinn orðist svo:
Til Jóns Jónssonar, Galtarholli, fyrrv. pósts .........
300
29. — 22. — I. (Samb. isl. samvinnufélaga).
Liðurinn fellur burt.
30. — 22. — IV. (Samvinnufél. á Seyðisfirði).
Liðurinn fellur burt.

Ed.

598. Breytingartillögur

við frv. til laga um fimmtardóm.
Frá Magnúsi Torfasyni.
1. Við 3. gr. Fyrir »Synodalréttinn« komi: Kirkjudóminn (Synodaldóminn).
2. — 5. — 2. málsgr. Orðið »heldur« falli niður.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Við
—
—
—

9. gr. 2. lið. Fyrir »ákærða« komi: ákærðs.
11. — Fyrir »Rétturinn« komi: Dómurinn.
13. — 4. lið. Fyrir »verið gefin út« komi: verið tekin út.
16. — 4. málsgr. Málsgr. orðist svo:
Dómur skal að jafnaði eigi sitja lengur um sinn en 8 stundir samfleytt.
— 17. gr. Fyrir »til« í niðurlagi gr. komi: á.
— 24. gr. 1. málsgr. 3. málsl. Málsl. orðist svo:
Þegar svo ber að, skal málaflutningsmaður afbenda dómsmálaráðuneytinu Ieyfi sitt til málaflutnings fyrir fímmtardómi, og skal leyfíð
geymt þar, þangað til hann kann að nýju að uppfylla skilyrði til málaflutnings við dóminn, og skal bonum þá afbent leyfisbréf silt aftur endurgjaldslaust.
Við 28. gr. 1. lið.
a. Uppbaf liðsins orðist svo:
Stefnur skal taka úl i nafni dómsins o. s. frv.
b. Fyrir »réttinum« komi: dóminum.
Við 34. gr. Fyrir »rétti i fimmtardómi« komi: dómi.
— 44. — Fyrir »gera« komi: taka saman.
— 54. — Fyrir »réttarins« komi: dómsins.
— 56. — Fyrir »hvaða« komi: hver.
— 63. — Fyrir »réttarins« komi: dómsins.
— 67. — Við greiuina bætist: og samrýmt verður lögum þessum.

Nd.

599. Nefndarálit

um frv. til laga um, að efni i tunnur, sem ætlaðar eru undir innlenda framleiðsluvöru, skuli undanþegið innflutningstollum.
Frá minni liluta fjárhagsnefndar.
Við undirritaðir leggjum til, að frv. þetta verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 2. mai 1932.
Bernh. Stefánsson,
frsm.

Nd.

Steingr. Steinþórsson.

600. Frumvarp

til laga um framlenging á gildi laga nr. 33, 7. mai 1928, um skattgreiðslu h/f
Eimskipafélags Islands.
Frá fjárhagsnefnd.
1. gr.

Gildi laga nr. 33, 7. maí 1928, um skattgreiðslu h/f Eiinskipafélags Islands, framlengist fyrir árin 1933 og 1934.
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2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frv. þetta er flult samkv. beiðni Eimskipafélags íslands. Mun sízt vera
niinni ástæða til að framlengja þessi lög nú heldur en áður liefir verið.

Ed.

601. Nefndarálit

um flóabátaferðir.
Frá samgöngumálanefnd.
Nefndin hefir athugað tillögur þær um styrk til flóabátaferða, sem
samþykktar voru í neðri deild, og getur að mestu leyti fallizt á þær.
Styrkur til bátaferða innan A.-Skaftafellssýslu hefir verið lækkaður úr
2100 kr. í núgildandi fjárlögum niður í 400 kr. og styrkur til Stykkishólinsbáts úr 3000 kr. í 2000 kr. Nefndin lítur svo á, að hér sé um of mikla niðurfærslu að ræða, borið saman við styrk til annara flóaferða, og leggur þvi til,
að þessir styrkir verði hækkaðir, hinn fyrrtaldi um 800 kr. oe hinn siðartaldi
um 600 kr.
Samkvæmt þessum tillögum flytur nefndin breytingartillögu við frv. til
fjárlaga fyrir árið 1933 og leggur til, að upphæðin til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum verði hækkuð um 1400 kr.
Alþingi, 2. maí 1932.
Páll Hermannsson, H. Steinsson, Ingvar Pálmason.
form.
fundaskr., frsm.

Nd.

602. Breytingartillaga

við brtt. á þskj, 590 [Berklavarnir].
Frá Magnúsi Guðmundssyni.
Við b.
a. Fyrir »Stjórnarráðiö« komi: Ráðherra.
b. Fyrir »stjórnarráðinu« komi: ráðherra.
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603. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 60, 14. júní 1929, uni varnir gegn berklaveiki.
(Eftir 3. uinr. i Nd.).
1- gr.
1. niálsgr. 14. gr. laganna orðist svo:
Ef berklaveikur sjúklingur þarfnast, að dómi læknis, vistar á lieilsuhæli eða sjúkrahúsi, og hann eða sá, sem framfærsluskyldan hvilir á, er svo
efnum búinn, að ætla má, að liann niundi líða niikið tjón á efnahag sínuni eða
jafnvel verða öreigi, ætti hann að standa straum af þeim kostnaði, er af slíkri
vist leiðir, þá getur hann fengið ókevpis vist, lyf og læknislijálp (þar með taldar
ljóslækningar) á heilsuhæluin ríkisins og þeini sjúkrahúsuni, sem saniið hefir
verið uni að veita slikuni sjúkhngmn viðtöku.
4. málsgr. sömu greinar orðist svo:
Allur sá kostnaður, sem hér er talinn, greiðist úr ríkissjóði, en sérlivert
sýslufélag og bæjarfélag greiði upp í liann gjald til ríkissjóðs, sem nemi 2 kr.
fyrir hvern heimilisfastan mann í lögsagnarumdæminu.
5. málsgr. sömu greinar orðist svo:
Ráðherra skal semja fyrirfram til liálfs eða Iieils árs í senn við þau sjúkraliús landsins, sem til þess teljast hæf að liýsa berklasjúklinga, um kostnað allan
við dvöl og lækningu styrkliæfra berklasjúklinga. Nú hefir styrkliæfur berklasjúkhngur verið, að læknisráði, vistaður um stundarsakir á sjúkrahúsi, sem ekki
hefir verið samið við i þessu skyni, vegna þess að ekki liefir náðst til annars
sjúkrahúss, og er þá ráðherra heimilt að greiða fyrir liann í samræini við samninga um dvalarkostnað á tilsvarandi sjúkrahúsi.
2. gr.
15. gr. laganna falli burt, og breytist greinatalan samkvæmt þvi. Jafnframt skal niður falla allur áfallinn en ógreiddur berklavarnaskattur sjúkrasamlaga.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Nd.

604. Breytingartillögur

við frv. til 1. um brúargerðir.
Frá meiri hl. samgöngumálanefndar.
Við 2. gr. III.
2., 3. og 15. tölul. falli niður.

1080

Pingskjal 605—606

Ed.

605. BreytingartiUögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 63, 7. mai 1928, um varðskip landsins og skipverja á þeim.
Frá Jóni Baldvinssyni.
1. 1. gr. frv. skal orða svo:
3. gr. laganna orðist svo:
Dómsmálaráðherra eða sá, er hefir á bendi útgerðarstjórn varðskipanna, gerir starfssamning við skipstjóra og vélstjóra og semur ura kaup
þeirra og kjör.
2. 2. gr. frv. skal orða svo:
4. gr. laganna orðist svo:
Vélameistari ræður kyndara, en skipstjóri aðra starfsmenn skipsins,
sem ekki eru taldir i 3. gr. Allir skipverjar skulu skráðir í skiprúm eftir
fyrirmælum sjómannalaganna (I. nr. 41, 19. mai 1930) um lögskráningu
sjómanna, enda gildi fyrirmæli þeirra laga um réttindi og skyldur skipverja yfirleitt.
3. 4. gr. skal orða svo:
Á eftir 10. gr. komi ný 11. gr., svo hljóðandi:
Nú fær varðskip laun fyrir björgun, og greiðast þá fyrst af björgunarlaununum öll útgjöld vegna björgunar, önnur en venjulegur rekstrarkostnaður varðskipsins, en af afganginum falla 25% til skipshafnar varðskipsins, ef skipið er búið björgunartækjum, annars 33'/2%. Hinn hluti björgunarlauna rennur i landhelgissjóð. Við skiptingu björgunarlauna skal fyrst
taka 30% af fjárhæð þeirri, er kemur til skipta, og skiptist það jafnt milli
þeirra, er lagt hafa sig i mesta hættu við björgunina. 70% björgunarlauna,
er til skipta kemur, skiptist milli skipverja í réttu hlutfalli við fast kaup
þeirra.

Nd.

606. Prumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 16, 20. júní 1923, um varnir gegn kynsjúkdómum.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
1- gr5. grein laganna orðist svo:
I hverju héraði skal héraðslæknir veita þeim sjúklÍDgum, sem haldnir
eru af kynsjúkdómum, ókeypis læknishjálp, ef hann telur þá þurfa þess með.
Nær sú hjálp til allrar læknishjálpar, nauðsynlegra rannsókna og lyfja, og
skal hún greidd úr rikissjóði samkvæmt gjaldskrá héraðslækna og gildandi
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lyfjaskrá, enda sé landlækni send skýrsla um sjúklingana og læknishjálpina,
er hann fer með sem trúnaðarmál.
Þar, sem sérfræðingar eru fyrir hendi, er rétt að semja við þá um að
hafa þessar ókeypis lækningar með höndum í stað héraðslækna.
2. gr.
6. grein laganna skal orða svo:
Nú ber brýna nauðsyn til að leggja í sjúkrahús sjúkling með kynsjúkdóm,
og telur sá læknir, er veitir kynsjúkdómasjúklingum ókeypis læknishjálp á
þeim stað, að sjúklingurinn þarfnist ókeypis sjúkrahúsvistar, og greiðir þá ríkissjóður sjúkrahúskostnaðinn i þeim sjúkrahúsum, sem samið hefir verið við um
að veita slikum sjúklingum viðtöku. Semja skal við sjúkrahús í Reykjavik
um, að allt að 10 rúm séu jafnan til taks fyrir sjúklinga með kynsjúkdómum,
og um greiðslur fyrir þá sjúklinga, er fá þar vist á kostnað ríkissjóðs. Á sama
hátt skal samið um eitt sjúkrarúm fyrir kynsjúkdómasjúklinga á hverjum
þessara staða: Á Isafirði, Siglufirði, Akureyri, Seyðisfirði og Vestmannaeyjum.
Sjúklingar skulu eiga aðgang að þeim sjúkrarúmum, sem samið hefir
verið um í þessu skyni, eftir tilvísun þess læknis, er veitir kynsjúkdómasjúklingum ókeypis læknishjálp á staðnum, án tillits til heimilisfangs þeirra. Sá
læknir má og vísa þangað kynsjúkdómasjúklingum, er greiða sjálfir legukostnað sinn, eftir því sem rúm leyfir.
Þar, sem samið hefir verið við sérfræðinga, skulu þeir skyldir að aðstoða
sjúkrahúslækna við meðferð þessara sjúklinga í sjúkrahúsunum eða stunda þá
að öllu leyti, ef krafizt verður.
Um sjúklinga þá, sem liggja í sjúkrahúsum á kostnað rikissjóðs, ber að
senda landlækni skýrslu (sbr. 5. gr.) áður en greiðslur fara fram.
3. gr.
Á eftir 6. gr. laganna komi ný grein, sem verður 7. gr., svo hljóðandi
(og breytist greinatala samkv. því):
Ákvæði 5. og 6. gr. ná aðeins til sjálfra kynsjúkdómanna, en ekki til
eftirstöðva þeirra eða fylgikvilla, nema að því leyti, sem þeir kunna að vera
samfara hinum upphaflega sjúkdómi á smitandi stigi.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
5. gr.
. Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í
lög nr. 16 1923 og gefa þau út svo breytt.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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607. Breytingartillaga

við till. til þál. um sölu veiðarfæra (þskj. 584).
Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Guðmundssyni, Vilmundi Jónssyni.
í stað orðsins »sölu« komi: einkasölu, — bæði i tillgr. og fyrirsögn.

Ed.

608. Frumyarp

til laga uni fimmtardóm.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
I. KAFLI.
Almenn ákvæði.
1- gr.
Æðsti dómstóll rikisins nefnist fimmtardóxnur. A ensku lieitir dómstóllinn The Supreme Court, og tilsvarandi heiti á öðrum erlendum málum.
2. gr.
Hæstarétt skal leggja niður þegar fimmtardómur tekur til starfa. Til
fimmtardóms má skjóta niálum þeim, sem dæmd liafa verið eða úrskurðuð í
héraði, samkvæmt því, er í lögum þessum segir.
3. gr.
Kirkjudóminn (Synodaldóminn) skipa 5 dómendur, forseti fimmtardóms,
2 aðaldómarar og 2 guðfræðingar, er forseti kveður til. Dóinur þessi skal vera
æðsti dómstóll í málum þeiin, seni að lögum liggja undir prófastsdóin í héraði,
og i niálum þeim gegn biskupum út af samsvarandi hrotum, og þeim afbrotuin
annara kennimanna þjóðkirkjunnar, er prófastsdómur tekur yfir.
II. KAFLI.
•

Um skipun fimmtardóms.
4. gr.

Fimmtardóm skipa 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar. Konungur skipar
aðaldómara, en þeir kjósa sér forseta úr sínum hópi til eins árs í senn.
Aukadómarar eru 2 af kennurum lagadeildar háskólans, valdir samkvæmt
reglum þeim, er í lögum þessum segir.
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5. gr.
Eigi má dóin setja nieð færri dómurum en 3.
1 öllum óbrotnum og einföldum málum, hvort sem eru opinber mál eða
einkamál, skipa fimmtardóm 3 aðaldóinarar, og leggja þeir dóm á þau mál eftir
reglum laga þessara.
Ef margbrotin inál eru, lúnfangsmikil, þýðingarmikil eða vandasöm, þá
skipa fimmtardóm 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar, og leggja þeir allir 5
dóm eða úrskurð á þau mál. Þó getur dómsmálaráðherra krafizt þess, að aukadómarar taki sæti í fimmtardómí í opinberum málum.
Aðaldómarar fimmtardóms skera úr því með atkvæðagreiðslu, hvort
mál séu svo margbrotin, umfangsmikil eða vandasöm, að aukadómarar skuli
til kvaddir.
6. gr.
Nú er ákveðið, að aukadómarar skuli kvaddir til málsmeðferðar, og snýr
forseti dómsins sér þá til forseta lagadeildar háskólans og tilkynnir lionum kvaðningu aukadómara. Velja lagadeildarkennarar þá 2 menn úr sínum liópi, og cru
það aukadómarar fimmtardóms. Frjálst er lagadeildarkennurum að velja aukadómara til eins ákveðins máls í senn eða um tiltekið tímabil.
7. gr.
Ef autt verður sæti forseta, skal sá aðaldómari, sem lengst liefir gegnt
því embætti, stýra dómi. Ef autt verður sæti aðaldómara, velja kennarar lagadeildar liáskólans einlivern úr sínum liópi til að skipa það.
Nú verður autt sæti dómara eða aukadómara þannig, að enginn af kennuruin lagadeildar geti skipað það, og setur dómsmálaráðherra þá varadómara til bráðabirgða.
8. gr.
Aðaldómarar í fimmtardómi skulu, auk almennra dómaraskilyrða, fullnægja eftirfarandi skilyrðum:
1. Hafa tekið lagapróf með 1. einkunn. Þó má veita þeim, er fengið hefir 2.
einkunn við lagapróf, dómaraembætti, ef fimmtardómur, fullskipaður 5
dómendum, mælir með því, enda liafi dómaraefni sýnt sérstaka hæfileika
sem fræðimaður i lögum eða lögfræðistörfum að öðru leyti.
2. Hafa verið 3 ár liið skennnsta dómari í liæstarétti, skipaður kennari í lögum við háskólann, inálaflutningsmaður við yfirréttinn, hæstarétt eða fimmtardóm, skrifstofustjóri í stjórnarráðinu, héraðsdómari, hæstaréttar- eða
fimmtardómsritari eða sýnt verulega yfirburði í lögfræði með fræðimennsku eða á annan hátt.
Rétt er að skipa þann dómara í fimmtardóin, sem hefir gegnt samanlagt alls 3 ár fleiri en cinni af áðurnefnduin stöðum. Þiggja má undan
þessum skilyrðum, ef fimmtardómur mælir með því.
3. Séu eigi yngri en þrítugir og eigi eldri en sextugir, er þeir fá veitingu fyrir
dómaraembætti.
Undanþegnir þessu skilyrði við veitingu emhætta í fimmtardóm eru
þó þeir dómarar, er skipa hæstarétt þegar fimmtardómur tekur til starfa.
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4. Skyldir menn eða niægðir að feðgatali eða niðja eða lijón, kjörforeldri,
kjörbörn, fósturforeldri og fósturbörn, eða skyldir að öðrum eða mægðir að
fyrsta eða öðrum til bliðar, mega ekki samtimis eiga dómarasæti í
fimmtardómi.
Leita skal álits aðaldómara fimmtardóms, er veita skal aðaldómaraembætti, og taka veitinguna til meðferðar á ráðlierrafundi, og gerir síðan forseti
ráðuneytisins tillögu um hana til konungs.
Þegar veita skal aðaldómara lausn frá embætti, skal forseti ráðuneytisins, eftir að málið hefir verið til meðferðar á ráðherrafundi, einnig gera tillögu
um lausnarveitinguna til konungs.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

9. gr.
Eigi má fimmtardómari taka þátt i meðferð máls:
Ef liann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta liann máli.
Ef liann er skyldur eða mægður aðila í einkamáli eða ákærðum í opiubcru
máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum til bliðar eða nánari, eða ef liann
er maki aðila eða ákærðs, fjárhaldsmaður, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.
Ef hann er skyldur eða mægður málaflutningsmanni að feðgatali eða niðja,
eða maki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.
Ef hann hefir leiðbeint aðila í málinu eða flutt það eða verið vitni í því
eða matsmaður.
Ef hann hefir fellt dóm eða úrskurð í málinu í liéraði.
Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi hætt við að hann líti eigi ólilutdrægt á málavexti.

10. gr.
Bæði aðilar, dómari sjálfur og aðrir dómendur í finnntardómi geta krafizt þess eða átt frumkvæði að þvi, að dómari viki sæti í einstöku máli, af ástæðum þeim, er i 9. gr. segir.
Dómendur allir, er um slík mál fjalla, úrskurða þau atriði.
III. KAFLI.
Um fimmtardómsritara.
11- gr.
Dómurinn skipar fimnitardómsritara. Hann skal liafa lokið lagaprófi og
fullnægja að öðru leyti almennum skilyrðum til þess að vera dómari á Islandi.
Fimmtardómsritari nýtur þeirrar þóknunar, sem ákveðin er í fjárlögum.
12. gr.
Fimmtardómsritari hefir þessi störf á hendi:
1. Gefur út stefnur til fimmtardóms.
2. Heldur bækur fimmtardóms.
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3. Annast upplestur skjala í dóminum og tilkynningar frá honum, þinglýsingar o. s. frv.
4. Lætur í té eftirrit úr bókum dómsins og skjölum.
5. Varðveitir skjöl dómsins og bækur.
6. Tekur við dómsgjöldum og stendur skil á þeim, og heldur aðra reikninga
dómsins.
7. Innir þau störf öll af bendi, er lög mæla fyrir, í þarfir dómsins.
Samsvarandi störf vinnur fimmtardómsritari fyrir synodalréttinn.
13. gr.
Fimmtardómur heldur þessar bækur:
1. Þingbók, og skal skrá í hana ágrip af öllu því, er í bverju þinglialdi gerist.
2. Dómabók, og skal rita í hana dóma alla og úrskurði.
3. Atkvæðabók, og skal í hana skrá dómsatkvæði og úrskurða.
4. Málaskrá, og skal rita í hana skýrslu um öll mál, sem til dómsins er skotið,
hvenær stefna hefir verið tekin út í hverju máli, í hvaða mánuði það skuli
þingfesta, og hvaða dag það hefir verið þingfest og hvenær dæmt, hvort ný
gögn hafi verið lögð fram, hvenær það hafi verið dæmt o. s. frv.
5. Dagbók.
6. Bréfabók.
7. Aukatekjubók.
8. Þinglýsingabók og yfirlýsinga.
Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um bókhald fimmtardóms, og bætt við nýjum bókum, ef þurfa þykir, eftir tillögum fimmtardóms.

IV. KAFLI.
Um hvar fimmtardómur skuli haldinn og um þingleyfi.
14. gr.
Fimmtardóm skal lialda í Reykjavík. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi,
má fimmtardóm halda utan Reykjavíkur, ef dómendur ákveða svo og dómsmálaráðherra samþykkir.
15. gr.
Aðalþingleyfi fimmtardóms eru frá 1. júlí til 31. ágúst og frá 23. desemher til 4. janúar, að báðum dögum meðtöldum. Auk þess skal þingleyfi vera í
dymbilviku og páskaviku.
Eigi skal dóm setja á helgum dögum þjóðkirkjunnar.
Heimilt er dómsmálaráðherra, eftir tillögum fimmtardóms, að lengja einstök þingleyfi, ef ástæður þykja til.
Dómur skal að jafnaði eigi sitja lengur um sinn en 8 stundir samfleytt.
Dómsmálaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnum tillögum fimmtardóms, hvaða daga og á hvaða tima dómþing skuli halda.
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V. KAFLI.
Um málaflutningsmenn við fimmtardóm.
16. gr.
Dómsmálaráðlierra getnr veitt hverjnni þeiin, seni er 25 ára gamall, hefir
ríkisborgararétt, er fjár síns ráðandi og hefir óflekkað mannorð, leyfi til málaflntningsstarfa við fimmtardóm, ef liann hefir:
1. Lokið lagaprófi með 1. einkunn. Þó má veita þeim, sem fengið hefir 2.
einkunn við lagapróf, levfi til að þreyta raunina, samkv. 3. tölul. þessarar
greinar, ef fimmtardómur, fullskipaður 5 dómendum, mælir með því,
enda liafi umsækjandi sýnt sérstaka hæfileika sem fræðimaður í lögfræði
eða lögfræðistörfum að öðru leyti.
2. Gegnt inálaflutningsstörfum að afloknu prófi í 3 ár, annaðlivort á eigin liönd
eða í skrifstofu hæstaréttarmálaflutningsmanns eða málaflutningsmanns
við fiinmtardóm sem fulltrúi hans, eða um jafnlangan tíma gegnt embætti
eða stöðu, sem lagapróf þarf til.
3. Sýnt það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra að minnsta kosti opinbert
mál, að liann sé að áliti fimmtardóms liæfur til þess að vera málaflutningsmaður við dóminn. Öll þau mál skulu vera þess eðlis, að bæði aðal- og aukadómarar dæmi þau, enda skal rétturinn fullskipaður með 5 dómendum ákveða, livort þrautin sé hæfilega af liendi leyst. Enginn má oftar en þrisvar
þreyta þá raun, og skal liann, áður en liann gerir það, leggja fyrir dóminn
vfirlýsingu dómsmálaráðherra um það, að hann fullnægi öðrum lögmæltum skilvrðum til að vera málaflutningsmaður við fimmtardóm.
Þeir, er verið liafa málaflutningsmenn við hæstarétt, áður en lög þessi
gengu í gildi, eiga rétt á að flytja mál fyrir fimmtardómi.
17. gr.
Áður en manni sé veitt leyfi til málaflutningsstarfa við fimmtardóm, skal
liann heita því skriflega, og leggja þar við drengskap sinn, að flvtja með trúmennsku og samvizkusemi mál þau, er hann tekur að sér.
18. gr.
Fyrir leyfi til málaflutningsstarfs fyrir fimmtardómi skal greiða 500 kr.
í ríkissjóð.
19. gr.
Hafa skulu málaflutningsmenn við fimmtardóm skrifstofu í Revkjavik
og vera þar búsettir eða í grennd.
Skylt er þeim að inna af hendi þau störf fyrir dómi, er aðiljar liafa falið
þeim. Þó er þeini rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðriun málaflutningsmanni
við fimmtardóm. Þegar mál eru skriflega flutt, eða þegar málaflutningsmaður
getur ekki sjálfur sótt þing, sakir skyndilegra nauðsynja, er lionuni og rétt að
senda fulltrúa sinn í sinn stað til að taka frest eða leggja fram skjöl.
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20. gr.

Skylt er málaflutningsmönnum við fimmtardóm að flytja opinber mál,
er forseti dómsins skipar þá til að sækja eða verja. Önnur mál er þeim ekki
skylt að annast fyrir fimmtardómi.
Nú óskar sökunautur í opinberu máli, eða gjafsóknarliafi eða gjafvarnar,
sér skipaðan ákveðinn málaflutningsmann við fimmtardóm, og skal honum þá
sá maður skipaður, nema ef sérstakar ástæður mæla því í gegn. Sama gildir,
ef dómsmálaráðherra æskir ákveðins sækjanda í opinberu máli.
21. gr.
Rétt er aðila, þar á meðal fjárhaldsmanni ólögráðs manns og stjórnanda
félags eða stofnunar, að flytja sjálfur mál sitt fyrir fimmtardómi. Einnig er
aðila rétt að fela flutning máls sins maka sínum, frændum að feðgatali eða niðja,
systkinum sinum, tengdaforeldrum eða tengdabörnum. Eigi má maður flytja
mál í annars nafni eða fyrir annars hönd, eða annars mál í sínu nafni, nema
málaflutningsmaður sé við fimmtardóm, eða samband við aðila sé slikt, sem
nú er mælt.
22. gr.
Rétt er málaflutningsmanni við fimmtardóm að áskilja sér hæfilegt endurgjald fyrir störf sín, og hærra endurgjald ef mál vinnst en ef það tapast.
23. gr.
Ef málaflutningsmaður við fimmtardóm missir einhvers þeirra skilvrða,
sem sett eru í 16. gr., þá hefir hann fyrirgert leyfi sínu á meðan svo er ástatt.
Sama er og ef hann hefir ekki skrifstofu í Reykjavík, flyzt búferlum eða hefir
tekið að sér starf, sem ósamrýmanlegt er málaflutningi við fimmtardóm. Þegar
svo ber að, skal málaflutningsmaður afhenda dómsmálaráðuneytinu leyfi sitt
til málaflutnings fvrir fimmtardómi, og skal leyfið geymt þar, þangað til hann
kann að nýju að uppfvlla skilvrði til málaflutnings við dóminn, og skal honum
þá afhent leyfisbréf sitt aftur endurgjaldslaust.
Dómsmálaráðherra getur, ef fimmtardómur leggur það til, svipt málaflutningsmann leyfi, ef fimmtardómur hefir þrisvar sinnum sektað hann fyrir
óhæfilegan drátt á opinberu máli, vísvitandi ósannindi i sókn eða vörn eða önnur stórkostleg skyldubrot.
24. gr.
Allir málaflutningsmenn við fimmtardóm skulu skyldir að bindast félagssamtökum. Stjórn þessa félags, sem kosin skal af öllum málaflutningsmönnum
við fimmtardóm til tveggja ára í senn, er skipuð þrem mönnum, formanni, varaformanni og einum meðstjórnanda. Eélag þetta skal halda fundi, er velja á nýja
stjórn,. og eins ef mál koma upp, er snerta einhvern málaflutningsmann í félaginu. Að öðru leyti setur félag þetta sér sjálft reglur, í samræmi við lög þessi,
og skulu reglurnar staðfestar af dómsmálaráðherra.
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25. gr.
Stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm skál líta eftir, að allir inálaflutningsmenn, sem í félaginu eru, reki störf sín með samvizkusemi og
ráðvendni. Stjórninni er skylt að ákveða þóknanir málaflutningsmanna, ef slíkt
er undir Iiana borið af málaflutningsmönnum eða viðskiptaniönnum þeirra. Þó
er aðilum heimilt að bera ágreininginn undir dómstólana.
26. gr.
Virðist stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm einhver félagsmaður vanrækja málaflutningsskyldur sínar eða á annan hátt hegða sér svo
ósæmileg't megi teljast, getur stjórnin veitt þeim áminningu, bannað málaflutningsjnanni að flytja tiltekið mál, rekið liann úr félaginu um skeið eða fyrir fullt
og allt, ef niiklar sakir eru, eða úrskurðað i sektir allt að 300 kr. Þó á sá, !sem
fyrir slíkri kæru verður, rétt til þess að skýra mál sitt og koma fram með varnarástæður fyrir stjórnina, annaðlivort skriflega eða munnlega.
Rétt er málaflutningsmanni að bera sektarúrskurði félagsstjórnar eða
úrskurði um missi réttinda undir dómstólana.
Dómsmálaráðlierra hefir eftirlit með starfsemi félags málaflutningsmanna við fimmtardóm, enda gefur stjórn félagsins dóinsmálaráðlierra árlega
skýrslu um störf félagsins og um það, hverjir félagsmenn hafi sætt viðurlögum eða áminningu.
VI. KAFLI.
Um stefnur og stefnafresti.
27. gr.
1 einkamálum fer um stefnur til fimmtardóms sem hér segir:
1. Stefnur skal taka út í nafni dómsins, enda skál innsigli lians vera undir
þeim og nafn fimmtardómsritara.
I stefnu skal taka fram, í livaða mánuði árs málið skuli þingfest.
Siðan ákveður forseti í sámráði við ritara, livaða dag það skuli gert, og auglýsir ritari það að minnsta kosti 14 dögum fyrir þingfestingardag, á þann
hátt er dómsmálaráðherra ákveður. Verði mál ekki flutt á þingfestingardegi, er dóminum heimilt að fresta þvi, þó ekki lengur en 4 mánuði.
2. Stefnufrest skal miða við fyrsta dag þess mánaðar, er þingfesta á málið í
samkvæmt 1. lið greinar þessarar. Fresturinn skal vera tvisvar sinnum lengri
en ákveðið er i lögum um stefnufrest í almennum einkamálum í héraði.
Fimmtardómsritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari skyldi
gera það samkvæmt áðurnefndum lögum um stefnufrest, en eigi má hann lengri
vera en hann er lengstur settur í þeim lögum.
28. gr.
1 opinberum málum, þar á meðal synodalréttarmálum, fer um útgáfu
stefnu, stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, sem gilt hafa liingað
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til um áfrýjun slikra mála til liæstaréttar. Dómsgerðir þeirra mála skulu sendar
forseta, en hann skipar sækjanda málsins og verjanda. Þingfesting skal ákveðin
og auglýst svo fljótt sem unnt er, og skal þeim, sem það varðar, skýrt sérstaklega frá lienni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kostur á því að hafa
dómsgerðir til yfirlestrar, að minnsta kosti viku tima hvorum, fvrir þingfestingu.
VII. KAFLI.
Um hvaða mál megi bera undir fimmtardóm.
29. gr.
Skjóta má öllum opinberum málum til fimmtardóms, enda fer um skvldu
framkvæmdarvaldsins til að áfrýja málinu eftir þeim reglum, sem giltu um
áfrýjun til hæstaréttar.
30. gr.
Einkamálum öllum má áfrýja til fimmtardóms, ef sakarefnið verður eigi
metið til peninga, svo sem mál um þjóðfélagsrétt manns eða þjóðfélagsskyldu,
atvinnuréttindi, hjúskap, ættfærslu, foreldravald yfir börnum o. s. frv.
Dómi eða úrskurði mn fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið til
fimmtardóms, ef krafan nernur 25 krónum. Leggja má saman tvær kröfur eða
fleiri, ef þær eru af sömu rót runnar. Sérákvæði í lögum, þar sem eigi er áskilin áfrýjunarupphæð í málum um fjárkröfur, skulu haldast.
Nú orkar það tvímælis, hvort dóinkrafa eða dómkröfur nemi 25 krónum, og skal þá dæma málið að efni til allt að einu.
Hvarvetna þess, er heimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja
aukamálum þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða matsmálum, svo og aðfarargerðum og uppboðsgerðum, bæði í sambandi við aðalmálið
og án þess. Þegar slík mál eru sjálfstæð mál, fer um heimild til að áfrýja þeim
samkvæmt 1.—3. málsgrein, eftir því sem við á.
31. gr.
Dóms’málaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til fimmtardóms,
þótt dómkrafa eða dómkröfúr nemi minna en 30. gr. segir, eftir þeim reglum,
sem hingað til liefir verið fylgt um áfrýjunarleyfi til hæstaréttar.
32. gr.
Taka skal út áfrýjunarstefnu til fimmtardóms, i hvaða skyni sem áfrýjað
er, áður en 6 almanaksmánuðir séu liðnir frá dómsuppsögn eða úrskurðar, ef
honum verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá þvi að dómsathöfn var lokið. Haldast
skulu sérákvæði þau, er í lögum segir um áfrýjunarfrest i einstökum málum,
enda sé frestur jafnan talinn frá þeim tima, er í upphafi greinar þessarar segir.
33. gr.
Nú hefir maður tekið út áfrýjunarstefnu samkvæmt 32. gr., en máli hans
hefir verið vísað frá dómi, og er lionum þá rétt að skjóta þvi þangað aftur, þótt
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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áfrýjunarfrestur samkvæmt 32. gr. sé liðinn, enda taki liann út áfrýjunarstefnu
af nýju innan 3 mánaða frá uppsögn frávísunardóms.
34. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn,
þar til 12 almanaksmánuðir eru liðnir frá þeim tima, er í 32. gr. segir. Ennfremur getur liann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum tima, ef alveg
sérstaklega stendur á, svo sem ef aðila, án þess að lionum verði um kennt, liefir
eigi tekizt að koma fram fyrirliugaðri áfrýjun.
Áfrýjunarstefnu skal taka út á 4 vikum eftir dagsetningu leyfisbréfs.
Annars kostar er áfrýjunarheimild samkvæmt því levfisbréfi fyrirgert.
Ákvæði 33. gr. skal hér gilda eftir því sem við á.
35. gr.
Ákvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opinberra mála.
36. gr.
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum fimmtardóms, levft að
mál, sem þar hefir verið dæmt, eða í hæstarétti áður en lög þessi öðluðust gildi,
verði að nýju tekið til meðferðar, ef það hefir sannazt, eða mikil líkindi eru
til þess, að það hafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan myndi hafa orðið önnur í verulegum atriðum, ef svo hefði eigi verið, enda megi heiðandi eigi sjálfum sér um kenna.
37. gr.
Dómsathöfnum, er dómnefnd hefir framkvæmt, má skjóta til fimmtardóms, samkvæmt ákvæðum þessa kafla.
38. gr.
Mál, er höfða má eftir þeim lögum, sem áður hafa gilt fyrir liæstarétti
sem lægsta dómi, má með sama liætti höfða fyrir fimmtardómi.
39. gr.
Eigi verður dómari látinn sæta ábyrgð fyrir málsmeðferð sina eða dóm,
þegar máli er áfrýjað, ef liðinn er 6 mánaða frestur sá, er í 32. gr. segir, þegar
áfrýjunarstefna er tekin út.
Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, nema kröfur eigi að
gera á hendur honum um refsingu, skaðabætur eða aðfinningar.
VIII. KAFLI.
Um meðferð máls fyrir fimmtardómi.
40. gr.
Skjóta má dómsathöfn til fimmtardóms í því skyni að hún verði staðfest
eða henni breytt. Krefjast má breytingar á þá leið, að máli verði vísað frá undir-
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dómi, að því verði vísað lieim til löglegri meðferðar, eða að dómsathöfn verði ómerk, þar sem ómerking á annars við, eða að dómi verði aðeins breytt að efni til.
41. gr.
Aðilar einkamála hafa forræði á máhnn sinnm og ráðstöfnnarrétt sakarefnis, samkvæmt því er tíðkazt hefir, og eftir því, sem samrýmist löginn þessum.
42. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur í einkamálum má eigi hera fram i
fimmtardómi, ef þau liafa eigi áður komið fram í máiinu, framar en tíðkazt
liefir áður. Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til þess að bera fram ný gögn
o. s. frv. með sama hætti og áður gilti um hæstarétt.
Ef maður vill bera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar
kröfur, þá skal hann áskilja sér rétt til þess í áfrýjunarstefnu. Ennfremur
skal liann leggja fram ný gögn eða afrit af þeim, og skýrslur um þær nýjar
varnir, kröfur eða málsatvik, er hann ætlar að hera fram, í skrifstofu fimmtardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður mál verða þingfest, til afnota handa
hinuin aðilaniun, nema málflvtjendur verði á annað sáttir.
43. gr.
Málsaðilar eða umboðsmenn þeirra taka saman ágrip úr dómsgerðum
þess máls, er áfrýjað liefir verið, um það, er þeir telja máli skipta, og leggja það
fram í skrifstofu fimmtardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður en mál skal
sækja og verja, svo mörg eintök, sem dóminum nægir, ásamt einu eintaki af
dómsgerðunum, enda þarf ekki fleiri eintök af þeim, þótt máli sé gagnáfrýjað.
Stytta má frest þann, er getur um í grein þessari, eftir samkomulagi dómenda og beggja málflytjenda, ef ástæður þykja til.
44. gr.
Sókn hvers máls og vörn fvrir fimmtardómi skal munnleg vera, á íslenzku og í heyranda hljóði.
Mál skal þó flytja skriflega:
1. Ef stefndur sækir ekki þing, og
2. Ef dómurinn leyfir það og báðir aðiljar eða umboðsmenn þeirra óska þess.
45. gr.
Málsmeðferð hefst á þvi, að stefna er framlögð og lesin upp. Siðan lieldur áfrýjandi frumræðu sína og lætur lesa upp ágrip dómsgerða, ef annarhvor
málflytjandi eða dómurinn æskir þess. Þá svarar stefndur, ef hann vill. Eigi skal
hvor aðilja tala oftar en tvisvar. Ef aðili flytur ekki mál sitt sjálfur, er honum
þó rétt að tala einu sinni.
Þegar mál eru skriflega flutt, er rétt að sókn og vörn sé tvisvar flutt.
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46. gr.
Nú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa saman báðum áfrýjunarmálunum. Um sókn og vörn fer sem í 45. gr. segir.
47. gr.
Fresti skal venjulega enga veita nema dómari eða málflytjandi forfallist
svo skyndilega áður en málsmeðferð byrjar, að eigi hafi verið unnt að gera
nauðsynlegar ráðstafanir nægilega snemma, eða meðan á málflutningi stendur,
eða hann verði eigi til lykta leiddur á sama degi. En eigi skal þá bvrja á öðru
máli, sem munnlega er flutt, fyrr en það mál er til lykta leitt.
Akvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef fimmtardómur frestar opinberu máli
til þess að nýrra gagna verði aflað. Aðalsök skal og fresta, ef þess er þörf til að
gagnsök verði lienni sameinuð.
Nú er mál skriflega flutt, og ákveður fimmtardómur þá fresti til sóknar og varnar.
48. gr.
Ef aðili ætlar að krefjast frávisunar máls frá fimintardómi, þá skal hann
skýra fimmtardómsritara frá því, og greina ástæður, að minnsta kosti viku
áður en málflutningur á fram að fara. Skal það atriði sótt, varið og dæmt eða
úrskurðað sér.
49. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir þinghaldi, og er lionum rétt að heimta það,
að málflytjandi haldi sér við efnið, og liefta það, að ræður verði langar úr
liófi fram.
IX. KAFLI.
Um dóinsuppkvaðiiingu, aikvæðagreiðslu og dóma.
50. gr.
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt sem unnt er, þegar málflutningi er lokið, ef mál er munnlega flutt, og má þá að jafnaði eigi fyrir taka
munnlegan flutning annars máls, fyrr en dómur er genginn.
51. gr.
Áður en dómur er upp kveðinn, skidu fimmtardómendur þeir, er tekið
hafa þátt í meðferð málsins, hafa með sér ráðagerð um efni og ástæður dóms
og úrskurðar og greiða þar atkvæði.
Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nema dómarar og fimmtardómsritari.
Atkvæðagreiðslur fimmtardóms um mál, er munnlega hafa verið flutt,
skulu munnlegar vera, opinberar og í heyranda hljóði. Sá af dómendum greiðir
fyrst atkvæði og gerir grein fyrir því, sem til þess er valinn af réttinum í hvert
sinn. Þó greiðir forseti ætíð atkvæði síðast. Hver dómari gerir í stuttu máli grein
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fvrir niðurstöðu sinni og ástæðuni fyrir lienni. Vísa má dómari til niðurstöðu og
ástæðna dómara, sem greitt hefir atkvæði á undan honum, ef hann er þvi samþykkur.
52. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir ráðagerðum, ber fram spurningar og telur
saman atkvæði.
Niðurstöðu dóms ræður afl atkvæða.
53. gr.
Nú er mál skriflega flutt, og skal þá sá dómari, er samkvæmt vali dómsins
fær málsskjölin afhent, gera frumvarp að dómi eða úrskurði. Um frumvarp
þetta ritar sá dómari, er næst fær málsskjölin i sinar liendur, álit sitt og tillögur,
og þannig koll af kolli eftir hlutkesti, þó þannig, að forseti láti síðast uppi álit sitt.
Þegar skriflegt mál þannig liefir gengið á milli allra dómenda, skal fund
lialda uin dóm eða úrskurð, og forsendur og niðurstöður ákveða eftir reglum
þeim, er í 52. gr. segir.
Sá dómari, sem greitt hefir atkvæði með heimvísun máls eða ómerkingu, en orðið hefir í minni hluta, skal atkvæði greiða um efni dóms, eftir þvi,
sem ástæður eru til, og gildir það jafnt, hvort mál er munnlega eða skriflega flutt.
Allar atkvæðagreiðslur um dóma og úrskurði skal skrá í sérstaka hók,
sbr. 13. gr., tölulið 3.
54. gr.
1 dómi skal taka fram:
1. Hvern dag dómur sé upp kveðinn.
2. Nöfn aðilja, heimili og stöðu.
3. Stutt yfirlit yfir kröfur aðilja og málsatvik. Þó má vísa til áfrýjaðs dóms
eða úrskurðar, að því leyti, sem þeir eru staðfestir óbreyttir að forsendum
og niðurstöðu.
4. Ástæður fyrir dómsniðurstöðu, enda sé þar ákveðið og tæmandi gerð grein
fyrir rökum þeim, er til grundvallar liggja fyrir niðurstöðu, sé eigi dómsniðurstaða og forsendur staðfest að öllu leyti.
5. Dómsniðurstöðu eða úrskurðar.
Forseti sér um samning dóms.
Dómur skal undirritast af dómurum þeim, er tekið liafa þátt í uppkvaðningu hans.
55. gr.
I dómi skal þess getið, livort ágreiningur liafi verið um forsendur hans
eða niðurstöðu, liver dómari hafi gert ágreining og í hverju sá ágreiningur
hafi verið fólginn. Þetta gildir jafnt, hvort sem mál er munnlega eða skriflega flutt.
Ágreiningsatriði og rökstuðning fyrir þeim skal rita í dómabók og birta
í dómasafni fimmtardóms.
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56. gr.
Dómar og úrskurðir skulu byggðir á þvi, sem fram hefir komið af liendi
málflytjanda og sannað er eða viðurkennt.
1 opinberum málum er fimmtardómur þó eigi bundinn við kröfu málflytjenda, og er rétt að bækka refsingu eða lækka, sýkna eða sakfella, hvernig
sem kröfur eru gerðar og livort sem dómi er áfrýjað að tilhlutun ríkisvalds
eða sökunauts.
57. gr.
Aðfararfrest skal engan setja í dóma fimmtardóms, nema maður sé dæmdur til að vinna verk. Skal þá ákveða liæfilegan frest í dómi.
Dómsgerðir fimmtardóms skal gefa út í nafni dómsins og með innsigli hans, og nafn forseta undir.
Fimmtardómsritari undirritar dómseftirrit og önnur endurrit, sem
fengin eru úr bókum dómsins.
X. KAFLl.
Um réttargjöld, sektir o. fl.
58. gr.
Dómsmálagjöld í fimmtardómi skulu vera sem bér segir:
Fvrir útgáfu stefnu................................................. 5 krónur
Fyrir þingfestingu ................................................... 10 —
Fyrir dómsuppsögn ................................................. 20 —
Fyrir úrskurð .......................................................... 10 —
Fyrir frest ................................................................ 5 —
Fyrir dómkvaðningu bvers manns ........................ 5 —
Greiða skal sama gjald í gagnsökum, frambaldssökum, meðalgöngumálum og sakaukamálum.
í málum, sem ekki nema 300 krónum, greiðist bálft gjald.
Gjöldin renna i ríkissjóð.
59. gr.
L’m sektir, er aðili eða málflytjandi bakar sér fyrir dómi, fer eftir rcglum, sem bingað til liafa gilt um liæstarétt. Þó skal sekt aldrei lægri vera en
50 krónur.
Nú virðist fimmtardómi aðili augljóslega bafa sagt vísvitandi rangt frá
um atvik máls, er máli skipta, og skal þá beita sektum. Fvrir ástæðulausa áfrýjun máls er rétt að dæma áfrýjanda í scktir.
Allar slíkar sektir renna í ríkissjóð.
60. gr.
Ef áfrýjandi sækir ekki eða lætur sækja dómþing, skal liann greiða
50 kr. aukagjald í ríkissjóð, ef liann vill fá mál sitt tekið fvrir að nýju.
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XI. KAFLI.
Um málskostnað fyrir fimmtardómi.
61. gr.
Dæma skal sækjanda og verjanda í opinberum málum liæfilegan málskostnað, miðað við hversu mál er stórt og umfangsmikið og hversu mikla vinnu
þeir hafa lagt fram til sóknar og varnar.
62. gr.
Nú virðist fimmtardómi máli vera áfrýjað að ástæðulausu, og her þá að
dæma áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlausu eftir mati dómsins.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okt. 1917, uin málskostnað einkamála, fyrir fimmtardómi, að svo miklu leyti sem við á.

XII. KAFLI.
Ákvæði um stundarsakir.
63. gr.
Núverandi dómarar í hæstarétti skulu skipaðir aðaldómarar í fimmtardómi, ef þeir óska þess.
•
64. gr.
Fari svo, að ekki náist samkomulag við núverandi kennara lagadeildar
liáskólans um það, að þeir taki að sér aukadómarastörf í fimmtardómi, koma
ákvæðin um aukadómara ekki til framkvæmdar fyrr en lagakennaraembættin
eru veitt að nýju, enda fylgi þeim aukadómarastörf í fimmtardómi, eftir ákvæðum laga þessara.
Á meðan ekki koma til frainkvæmda ákvæðin um aukadómara, telst
fimmtardómur fullskipaður með 3 aðaldómurum, og leysir dómurinn þá þannig skipaður af liendi öll þau störf, sem .undir liann eru lögð samkvæmt Iögum þessum.
65. gr.
Finimtardómur tekur við þeim málum, sem áfrýjað hefir verið til hæstaréttar, þegar lög þessi ganga í gildi, en eigi verið dæmd þar, i þvi ástandi sem
þau voru, er fimmtardómur tekur til starfa. Ef málaflutningur var hyrjaður fyrir liæstarétti, þá skal hann leiddur til lykta fyrir fimmtardómi, eftir þeim reglum, sem um málaflutning fyrir liæstarétti giltu. Málum þeim, sem stefnt liefir
verið til hæstaréttar, án þess að málaflutningur liafi hyrjað þegar lög þessi öðlast gildi, skulu dæmd eftir ákvæðum laga þessara.
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XIII. KAFLI.
Niðurlagsákvæði.
66. gr.

Að þvi leyti, sem eigi eru fyrirmæli i lögum þessum um einliver atriði,
skal fara eftir eldri lögum og dómvenjum, eftir því sem við verður komið og
samrýmt verður lögum þessum.
67. gr.
Nú er hæstarétti eða einstökum hæstaréttardómara falið í lögum að framkvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning matsmanna, þátttöku í matsgerð eða gerðardómi o. s. frv., og kemur þá fimmtardómur í staðinn. Þar sem í lögum er nefnd eða ákveðin áfrýjun til hæstaréttar eða vfirdóms,
eða þeim er skipað að gæta einhvers o. s. frv., þá kemur fimmtardómur í stað
þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda.
Aðaldómarar fimmtardóms eiga sæti í landsdómi.
68. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1932.
Frá sama tíma eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi numin:
Lög nr. 22 frá 6. okt. 1919, um hæstarétt, lög nr. 37 frá 4. júni 1924, um
breyting á lögum nr. 22/1919, lög nr. 19 frá 14. júni 1929, um breytingar á sömu
lögum, svo og önnur ákvæði, er lög þessi brjóta í bága við.

Ed.

609. Nefndarálit

um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1933.
Frá fjárveitinganefnd.
Þegar fjárlagafrumvarpið að þessu sinni kom frá háttvirtri neðri deild
og var vísað til þessarar nefndar, var það með kr. 425833,13 tekjuhalla, og
mun þó fjárveitinganefnd neðri deildar hafa haft áhuga á þvi og lagt mikla
vinnu í að reyna að hafa sem hagstæðastan greiðslujöfnuð á þvi þegar það
færi frá deildinni, þó að það ekki tækist betur en þetta, og þó hlýtur neðri
deild að liafa verið það Ijóst þegar hún afgreiddi frumvarpið, að óhjásneiðanlegt var að hækka stórkostlega að minnsta kosti einn gjaldalið þess. Enda
flytur nú fjárveitinganefnd neðri deildar frv. til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga, sem, ef samþykkt verður, mun nokkurn veginn jafna þann
greiðsluhalla, sem nú er á frumvarpinu.
Nefndinni er það ljóst, að ekki verður hjá þvi komizt að hækka suma
gjaldaliði frumvarpsins, og flytur því nokkrar breytingartillögur í þá átt,
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og þó að þær séu flestar um smáar fjárupphæðir, þá nema þær þó samtals
kr. 189600,00. Aftur á móti flytur nefndin tillögur um niðurfærslu gjalda,
sejn samtals nerna 120700 kr. Er því hækkun umfram lækkun samkv. tillögum nefndarinnar 68900 kr. Tekjuhallinn alls á frumvarpinu samkv. tillögum
nefndarinnar verður þvi kr. 494733,13.
Þennan greiðsluhalla mætti að vísu jafna með því að fella niður þær
verklegar framkvæmdir, sem nú eru i í'rumvarpinu, að mestu eða öllu leyti,
en það treystir nefndin sér ekki að leggja til að svo komnu.
Um aðra gjaldaliði — sem að langmestu leyti eru lögbundnir — getur
naumast verið að tala að lækka, og þá liði, sem ólögbundnir eru auk hinna
verklegu framkvæmda, telur nefndin vonlaust, að hægt sé að fá samkomulag um að lækka eða fella niður. Þó mun nefndin, þegar hún sér, hvernig
deildin tekur þessum breytingartillögum hennar, athuga nákvæmlega til þriðju
umræðu, hvort hún sér sér fært að gera fleiri breytingartillögur.
Við tekjubálk frumvarpsins hefir nefndin enn ekki gert neinar breytingartillögur, enda lítur liún svo á, að þar séu flestir liðir svo varlega áætlaðir, að naumast geti komið til þess, að þær áætlanir ekki standist.
Þá skulu athugaðar nokkru nánar helztu breytingartillögur nefndarinnar við hinar einstöku greinar frumvarpsins.
11. gr.
Samkvæmt undanfarandi reynslu um kostnað við landhelgisgæzlu hyggur nefndin, að upphæð sú, er til hennar er ætluð i frumv., muni reynast of lág.
Hinsvegar hefir nefndin fengið upplýsingar um það, að landhelgisjóður muni
geta lagt fram hærri upphæð en gert er ráð fyrir í frumv., og leggur því til,
að liðurinn hækki um 50000 kr.
12. gr.
Við þessa grein hefir nefndin gert nokkrar breytingartillögur, og er það
að mestu eftir tillögum landlæknis og í samráði við liann. Nefndin telur sjálfsagt, að ekki verði bvggðir neinir læknisbústaðir eða sjúkraskýli árið 1933,
enda litlar líkur til, eins og nú litur út með fjárliagshorfur, að nokkurt hérað treysti sér til að leggja frani fé til þeirra hluta. Hinsvegar vildi nefndin
ekki fella liðinn alveg niður, ef svo kynni að standa á í árslok 1932, að ekki
væri greitt að fullu tillag rikissjóðs til þeirra bvgginga, sem þá væru reistar.
Nefndin leggur til, að tekinn verði upp aftur styrkur til utanferða héraðslækna, eins og stóð i frumvarpi stjórnarinnar. — Ennfremur leggur hún til,
að styrkurinn til hjúkrunarfélagsins „Líknar“ verði hækkaður um 1000 kr.
Það félag virðist inna af liendi inikið og mannúðarríkt starf, og telur nefndin
naumast fært að lækka þann styrk frá því, sem er í núgildandi fjárlögum.
Þá hefir nefndin lagt til, að tekinn verði upp nýr liður, 3500 kr. til kaupa
á ferðaröntgentækjum, sem landlæknir telur sérstaklega brýna nauðsyn á.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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13. gr.

Fyrir nefndinni lá erindi frá Einiskipafélagi íslands, þar sem félagi'ð
fer frani á 300 þús. kr. stvrk á næsta ári. 1 frumvarpinu eru ætlaðar 60 þús. kr.
til fél., en í gildandi fjárlögum eru þvi ætlaðar 210 þús., þegar með er talin
heimildin í 22. gr., sem sennilega verður notuð, ef fé verður fyrir hendi. Það
er nokkurnveginn vissa fyrir, að yfirstandandi ár verður tilfinnanlega tekjurýrt fvrir fél., og gera má ráð fyrir, að næsta ár verði það einnig. Fél. mun því
verða í mikilli fjárþröng, ef stvrkurinn verður ekki hækkaður frá því, sem
hann er í frumvarpinu. Hinsvegar sér nefndin enga leið til að veita alla þá
upphæð, sem farið er fram á, en leggur til, að veittar verði 210 þús. í 13. gr.
Jafnframt vill nefndin láta þess getið, og leggur áherzlu á, að allt sé gert, seni
unnt er, til þess að lækka árlegan rekstrarkostnað félagsins, og er sú athugasemd, sem hún leggur til að fylgi fjárveitingunni, hending í þá átt.
I sambandi við G. VIII. (bryggjugerðir og lendingarbætur) vill nefndin
taka það fram, að liún ætlast til, að af þeim lið gangi 3500 kr. til bryggjugerðar á Arnarstapa á Snæfellsnesi.
14. gr.
Nefndin leggur til, að liðurinn B. IV. h. 11. verði hækkaður um 500 krónur. Að vísu verður að telja, að rektor skólans hafi vel sæmileg laun, en aftur
verður að líta á það, að honum er skylt að hafa umsjón á öllum eignum skólans
úti og inni allt árið, og er þvi starfið meira bindandi en flestra annara kennara, og mun þessi upphæð upphaflega hafa verið ákveðin sem þóknun fyrir
þá umsjón.
Sömuleiðis leggur nefndin til, að tekinn verði upp aftur 1500 kr. styrkur til utanferða barnakennara, eins og stóð i fjárlagafrumv. stjórnarinnar.
Þá leggur nefndin ennfremur til, að liðurinn B. XVII. (blindrakennsla)
verði orðaður eins og tillagan greinir. Fvrir skömmu hefir verið stofnað hér
blindravinafélag, og telur það nú þegar allmarga meðlimi. í stjórn þess eru
auk annara þeir karlar og konur, sem undanfarið liafa fengizt við blindrakennslu hér og hafa borið hag hlindra mjög fyrir brjósti. Það virðist þvi svo,
að styrk þeim, sem veittur er til blindrakennslu, verði heppilegast ráðstafað með því móti að láta félag þetta fá hann til umráða.
15. gr.
Laun aðstoðarmannsins við Landsbókasafnið hafa verið lækkuð um 1000
kr. Er það allmiklu meiri lækkun en hjá öðrum hliðstæðum starfsmönnum.
Nefndinni er kunnugt um, að hér er um að ræða mjög fátækan fjölskyldumann, og leggur því til, að lækkunin sé færð í samræmi við aðrar launalækkanir í frumvarpinu.
Þá hefir nefndin lagt til, að tekinn verði upp nýr liður, 500 kr. til Snorrabókasafns í Reykliolti. Ýmsir héraðsmenn þar hafa áhuga á þessu máli, og þegar er fengin von um allverulegan stuðning frá útlöndum. Virðist þvi vel
viðeigandi, að Alþingi stvðji að því að koma upp safni þessu, sem væntanlega verður í framtíðinni óbrotgjarn mjnnisvarði þessa merkilega manns.
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Það er af ásettu ráði, að nefndin leggur til, að þetta bókasafn verði ekki sett í
sömu röð og önnur bókasöfn, sem styrks njóta, af því að það er töluvert annars
eðlis en þau bókasöfn, sem nú eru til hér á landi, þar sem það á að innihalda
einungis rit Snorra Sturlusonar sjálfs og bækur þær, sem um þau og hann
hafa verið og verða ritaðar, eða niinnast lians að einhverju leyti.
Neðri deild hefir sett athugasenid við styrkveitingu til Leikfélags
Reykjavikur. Þessa athugasemd leggur nefndin til að felía niður, af því að hún
veit ekki um, livort samkomulag það, sem athugasemdin ræðir um, muni
nást, en vill liinsvegar ekki rýra stvrkinn til leikfélagsins. Leggur hún því til
að taka frú Soffíu Guðlaugsdóttur upp á sjálfstæðum lið, þar sem neðri deild
liefir með samþykkt athugasemdarinnar sýnt, að hún vill styðja fjárveitingu
til þessarar konu.
Nefndin leggur til, að styrkurinn til Halldórs Kiljan Laxness til ritstarfa
verði lækkaður niður i 1000 kr. Þó að ýmsir telji mann þennan mjög efnilegan rithöfund, þá er nefndinni það kunnugt, að hann hefir nú á hendi önnur
störf, og getur því væntanlega ekki sinnt ritstörfum nema með ígripum.
Engar upplýsingar liggja fyrir um ritstörf Þórbergs Þórðarsonar, og
leggur því nefndin til, að styrkur til lians verði felldur niður. Sömuleiðis gerir
hún tillögur um, að felldur verði niður styrkur til Skáksambands Islands.
16- grNefndin telur óefað, að vegna aðþrengjandi fjárliagsörðugleika, þá
liljóti jarðræktarframkvæmdir að stórminnka, og telur því sæmilega varlegt
að áætla útgjöld samkv. jarðræktarlögum 450000 kr., en til frekari tryggingar
hyggst liún að flytja tillögu um bráðabirgðabreytingu á jarðræktarlögunum,
þess efnis, að lækka hárnark stvrks til einstaklinga.
Aftur á móti telur nefndin bráðnauðsynlegt að verja nokkurri upphæð
vegna ráðstafana uin tilbúinn áburð, þó að þar verði skemmra gengið en verið liefir, og liugsar nefndin það lielzt á þann liátt, að áburðurinn verði seldur
með sannvirði á þeini liöfnuin landsins, sem bezta aðstöðu liafa, og með sama
verði á öllum öðrum liöfnum, sem skip Eimskipafélagsins og strandferðaskipin koma á.
Þá leggur nefndin til, að tveir nýir liðir verði teknir upp: Til veiði- og
loðdýrafélags Islands, og til innflutnings á grænlenzkuni liérum, og væntir
nefndin þess, að starfsemi þessi geti orðið landsmönnum til hagsbóta í framtíðinni.
Loks hefir nefndin lagt til, að nokkrir liðir verði felldir burt af þessari
grein, og verður nánari grein gerð fyrir því í framsögu.
17. gr.
Nefndin leggur til, að 12 síðustu liðir þessarar greinar falli burt, og
verður gerð grein fvrir þvi í framsögu.
18. gr.
Við 2. umr. fjárlaganna i neðri deild var bætt inn í frumvarpið eftirlaunum til tveggja pósta. En þar sein þessi deild hefir undanfarið viljað fylgja
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þeirri reglu að veita eftirlaun aðeins þeim póstum, sem um lengri tima hafa
haft póstflutninga um lengri leiðir á milli liéraða, en alls ekki innanhéraðspóslum, þá leggur nefndin til, að Torfi Sæmundsson verði felldur burt af frumvarpinu, en í hans stað verði tekinn upp Jón Jónsson, fyrrverandi póstur í
Galtarholti.
Um þessi atriði verður nánar talað í framsögu, sem og gerð grein fyrir
þeim brevtingartillögum, sem ekki eru liér nefndar.
Alþingi, 2. mai 1932.
Jón Jónsson,
Páll Hermannsson,
Einar Arnason,
formaður.
fundaskrifari.
frsm.
Bj. Snæbjörnsson.
H. Steinsson.

Ed.

610. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. mai 1927.
Frá Jakob Möller.
Við 1. gr.
1 stað orðanna »2 árum« í niðurlagi greinarinnar komi: 10 árum.

Ed.

611. Nefndarálit

um frv. til laga um lækningaleyfi, um~ réttindi og skyldur lækna og annara,
er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er öll á þvi máli, að rétt sé að samþykkja þetta frv. i aðalatriðum. Einn nefndarmaður (PM) hefir þó sérstöðu um 13. gr.
Að öðru leyti leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. Á eftir orðunum »svo sem tannlæknum« komi: samkvæmt tannlækningalögum.
2. Við 7. gr. Síðasti málsl. fyrri málsgr. orðist svo:
Heimilt er lækni að senda landlækni einum vottorðið sem trúnaðarmál, ef honum þykir ástæða til vegna ákvæða 10. gr.
3. Við 13. gr. Upphaf 3. málsgr. orðist svo:
1 gjaldskránni skal ákveða greiðslur o. s. frv.
4. Við 16. gr. Úr greininni falli orðin »eða sjúkdóma, sem sótthiti fylgirc.
Einar Árnason,
form.

Alþingi, 3. mai 1932.
Jón Jónsson,
fundaskr., frsm.

Pétur Magnússon.
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612. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
I. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 10. gr. I. 1. b. (Risnufé ráðherra).
Fyrir „6000“ kemur ........................................................
4000
II. Frá fjárveitinganefnd.
Við 12. gr. 9. Nýr liður:
Styrkur til héraðslækna til utanferða, í því skyni að afla
sér nýrrar læknisþekkingar .........................................................
1500
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.
III. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 12. gr. 17. o. Nýr liður:
Til Unnar Vilhjálmsdóttur, sjúkrastyrkur ....................
2000
Til vara .............................................................................
1500
IV. Frá samgöngumálanefnd.
Við 13. gr. B. 2. (Flóabátaferðir).
Fyrir „76600“ kemur ......................................................... 78000
V. Frá Jóni Baldvinssyni.
1. Við 13. gr. C. VIII. (Bryggjugerðir og lendingabætur).
Fyrir „20000“ kemur ......................................................... 70000
2. Við 14. gr. B. II. c. Nýr liður:
Til Ingólfs Þorsteinssonar, til þess að nema vélaverkfræði
við háskóla erlendis ................................................................
1200
VI.Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:
Til Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, til að lúka vélfræðinámi í Þýzkalandi ................................................................
1000
VII. Frá Jakob Möller.
1. Víð 14. gr. B. II. d. Nýir liðir:
a. Til Jóns Gissurarsonar, til verzlunarfræðináms í þýzkum
háskóla ................................................................................
1200
b. Til Yngva Pálssonar, til vélaverkfræðináms ....................
1200
c. Til Sigurðar Schram, til tannlæknanáms...........................
1200
2. Við 14. gr. B. XII. 1. b. (Kvennaskólinn í Reykjavík).
Fyrir „18000“ kemur......................................................... 21000
VIII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 14. gr. B. XV. 4. Nýr liður:
Til frú Bjargar C. Þorláksson, til þess að leiðbeina íslenzkum konum í næringarefnafræði og blöndun matvæla................
3000
Til vara ................................ ............................................
2000
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IX. Frá Bjarna Snæbjörnssyni.
1. Við 15. gr. 7. c. Nýr liður:
Til Bókasafns Hafnarfjarðar................ .............................
1000
2. Við 15. gr. 13. Nýr liður:
Til útgáfu allt að 20 arka af Þjóðsagnasafni Sigfúsar Sigfússonar, gegn jafnmiklu framlagi annarstaðar að................
1200
X. Frá Páli Hermannssyni.
Við 15. gr. 21. (Jón Lcifs). Liðurinn fellur burt.
XI. Frá Jakob Möller.
Við 15. gr. 26. Nýr liður:
Til Þórhalls Þorgilssonar kennara í rómönskum málum.
til þess að gefa úl handhæga orðabók í ítölsku...........................
2000
Til vara ............................................................................
1500
XII. Frá Jóni Baldvinssyni.
1. Við 15. gr. 31. Nýr liður:
Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja íslenzka miðaldamenningarsögu ...................................................................
1 <SO0
2. Við 16. gr. Nýr liður á undan tölul. 1.
Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum ................ 500000
gcgn tvöföldu framlagi frá hlutaðeigandi bæjar- og sveitarfclögum, enda sé þeim gefinn kostur á láni úr bjargráðasjóði,
er nemi helmingi framlags þeirra.
XIII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 16. gr. 24. (Halldóra Bjarnadóttir).
a. Fyrir „1500“ komi ...................................................................
1700
b. Nýir liðir á eftir:
1. Til Sigrúnar Kjartansdóttur, til þess að koma á fót hanzkagerð úr íslenzku efni...........................................................
2000
Til vara................................................................................
1500
2. Til Guðrúnar Finnsdóttur .................................................
500
Til vara .............................................................................
300
XIV. Frá Guðmundi Ólafssyni.
Við 16. gr. 37. Nýr liður:
Til Fiskiræktarfélagsins Blöndu, % rekstrarkostnaðar,
allt að ...........................................................................................
500
XV. Frá Jakob Möller.
Við 17. gr. 22. Nýr liður:
Til Elliheimilisins Grundar í Reykjavík ...........................
5000
XVI. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 18. gr. II. b. 29. Nýr liður:
Til Margrétar Lárusdóttur læknisekkju ...........................
500
Til vara..............................................................................
400
XVII. Frá Pétri Magnússyni.
Við 18. gr. II. f. 23. Nýr liður:
Til Guðjóns Kjartanssonar pósts ......................................
250
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XVIII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 18. gr. II. h. 7. Nýr liður:
Til Maríu Guðlaugsson, ekkju Jónasar Guðlaugssonar
skálds .............................................................................................
Til vara .............................................................................
XIX. Frá lngvari Pálmasyni.
Við 22. gr. V. Nýir liðir:
a. Að taka ábyrgð á 40000 kr. láni fyrir Fisksölusainband Austfjarða, vegna tekjuhalla af tilraunum til útflutnings á kældum
fiski 1931, gegn tryggingum þeim, er stjórnin metur gildar.
b. Að leggja fram til að reisa síldarbræðslustöð á Austfjörðum
allt að 200 þús. kr., enda sé tryggt, að íslenzkt félag komi þar
upp síldarbræðslustöð, er geti unnið úr allt að 1000 málum síldar á sólarhring. Uppliæð þessi skal lögð fram sem hlutafé eða
stofnfjárhluti ríkissjóðs i fyrirtækinu.
XX. Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 22. gr. VII. Við bætist: Sömu menn athugi fjárhagsástæður
Mjólkurbús Ölfusinga og scndi stjórninni skýrslu þar um.

Nd.
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1200
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613. Breytingartíllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 47, 15. júní 1926, um verðtoll.
Flutningsm.: Pétur Ottesen.
Við 1. gr.
Aðra málsgrein skal orða svo:
A eftir orðunum »Garn allskonar« í B-flokki sömu greinar skal koma:
annað en prjónagarn.

Ed.

614. Breytíngartíllögur

við frv. til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927.
Frá Jóni Jónssyni.
1. Við 4. gr. Á eftir orðunum »er í 3. gr. getur« komi: meira en 15*/o.
2. Við 6. gr. I stað 1. málsl. greinarinnar komi:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Þó koma ákvæði 1. gr. eigi til framkvæmda fyrr en 1. jan. 1933.

1104

Þingskjal 615

Nd.

615. Nefndarálit

um frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins
Islands, 18. maí 1920.
Frá meiri hluta stjórnarskrárnefndar.
Nefndin hefir eigi getað orðið sammála og hefir klofnað í þrennt, eftir
flokkum. Vér undirritaðir getum eigi samþvkkt 1. gr. frv. eins og hún nú er, né
heldur brtt. hv. 2. minni hl. á þskj. 595. Teljum vér, að með hvortveggja tilhöguninni sé eingöngu lögð áherzla á þá einu grundvallarreglu fyrir kjördæmaskipun, að flokkar hafi þingsæti að tiltölu við atkvæðamagn, en ekki tekið tillit til annars, sem sjálfsagt er að taka tillit til, þegar velja á hina skynsamlegustu og liagkvæmustu kjördæmaskipun, svo sem nauðsynjar héraða landsins
til þess að hafa nægilegt fulltrúaval á Alþingi, svo og persónulegt valfrelsi
kjósendanna.
Vér leggjum til, að frv. verði samþykkt með þeim brevtingum, sem greinir hér á eftir, og eru þær samhljóða hrtt. flokksbræðra vorra í hv. Ed. Að
öðru leyti gerum vér eigi tillögur til hrevtinga á frv. við þessa umræðu.
Samkvæmt framanrituðu leggjum vér til, að frv. verði samþykkt með
svo hljóðandi
BREYTINGUM:
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
A Alþingi eiga sæti allt að 15 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir með leynilegum kosningum.
A. 32 þingmenn skulu kosnir með óhluthundnum kosningum, og þeir eða sá
kosinn, sem flest fær atkvæði, í þessum kjördæmum:
Tvímenningskjördæmi:
Skagafj arðarsýsla,
Eyjafjarðarsýsla og Siglufjörður,
Norður-Múlasýsla,
Suður-Múlasýsla og Neskaupstaður,
Rangárvallasýsla,
Árnessýsla.
Einmenningsk jördæmi:
Hafnarfj arðarkaupst aður,
Gullbringu- og Kjósarsýsla,
Borgarfjarðarsýsla,
Mýrasýsla,
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Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla,
Dalasýsla,
Austur- og Vestur-Barðastrandarsýsla,
Vestur-ísafjarðarsýsla,
Isafjarðarkaupstaður,
Norður-lsafjarðarsýsla,
Strandasýsla,
Vestur-Húnavatnssýsla,
Austur-Húnavatnssýsla,
Akureyrarkaupstaður,
Suður-Þingeyj arsýsla,
Norður-Þingeyj arsýsla,
Seyðisfj arðarkaupstaður,
Austur-Skaftafellssýsla,
Vestur-Skaftafellssýsla,
Vestmannaeyjar.
Akveða má með lögum að skipta tvímenningskjördæmi í einmenningskjördæmi.
Deyi þingmaður, kosinn i þessum kjördæmum, á kjörtímanujn eða
fari frá, þá skal kjósa þingmann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtimans.
B. 8 þingmenn skulu kosnir með hlutbundnum kosningum í Reykjavik og jafnmargir til vara samtímis.
Ef þingmaður Reykjavikur deyr eða fer frá á kjörtímanum, tekur
sæti varaþingmaður hans, það sem eftir er kjörtímans.
C. Ákveða má með lögum, að bætt verði við allt að 5 landskjörnum þingmönnum, ásamt varamönnum þeirra. Skal þá þeim þingsætum varið til jöfnunar
milli stjórnmálaflokkanna i þeim kjördæmum, þar sem kosið er óhlutbundnum kosningum. Um úthlutun þingsætanna skal miða við samanlagða kjósendatölu stjórnmálaflokkanna við kosningarnar i hlutfalli við tölu kosinna
þingmanna i þeim kjördæmum. Varamaður landskjörins þingmanns tekur
sæti eftir sömu reglu og gildir um varamenn Reykjavíkurþingmanna.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.
Alþingi, 3. maí 1932.
Bergur Jónsson,
form., frsm.

Hannes Jónsson,
fundaskr.
Steingr. Steinþórsson.

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarj,ingl.

Bjarni Ásgeirsson.
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616. Breytingartillögur

við frv. til laga um síldarmat.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Skoðun og mat skal fara fram á allri nýveiddri síld, sem ætluð er
til útflutnings, liversu sem liún er veidd, ef hún er söltuð, sykursöltuð eða
kryddsöltuð liér á landi eða hér við land.
Skoðun þessa og mat framkvæma lögskipaðir matsmenn undir umsjón yfirmatsmanna, og skal söltun síldarinnar fara fram undir eftirliti
þeirra.
Öll síld, sem söltuð er til útflutnings í lagarheldar tunnur, skal vera
undir eftirliti matsmanna frá því hún kemur að landi og til þess er hún
er flutt út, nema hún sé bituð smátt eða meðfarin á sérstaka iðnaðarvísu,
alveg frábrugðna venjulegri söltun.
2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Yfirmatsmenn skulu vera fjórir, skipaðir af atvinnumálaráðherra.
Hefir einn þeirra aðsetur á Akureyri og hefir til yfirsóknar svæðið milli
Ólafsfjarðarmúla og Langaness. Annar hefir aðsetur á Siglufirði og hefir
til vfirsóknar svæðið milli Ölafsfjarðarmúla og Hornbjargs. Þriðji hefir
aðsetur á ísafirði og hefir til yfirsóknar svæðið milli Hornbjargs og Dyrhólaevjar. Fjórði hefir aðsetur á Austfjörðum og hefir til vfirsóknar svæðið
milli Langaness og Dyrhólaevjar. Atvinnumálaráðuneytið setur þeim
erindisbréf.
Yfirmatsmenn liafa að launum liver 2000 kr. á ári. Auk þess skal
þeim greiddur ferðakostnaður og fæðispeningar, ef þeir þurfa að takast
ferð á hendur vegna starfa síns, eftir reikningi, sem atvinnumálaráðuneytið úrskurðar.
Laun þeirra, ferðakostnaður og fæðispeningar greiðist úr rikissjóði.
Þeir fá einnig greiddan úr rikissjóði nauðsvnlegan símakostnað vegna síldarmatsstarfa.
Undirmatsmenn skipar lögreglustjóri eftir tillögum yfirmatsmanna,
og svo marga sem þörf þykir. Atvinnumálaráðuneytið setur þeim erindisbréf, en yfirmatsmenn ákveða starfssvið þeirra, og skulu þeir hlýða fyrirskipunum yfirmatsmanna í hvívetna. Kaup undirmatsmanna ákveða yfirmatsmenn, og greiðir það sildareigandi, en sá, er síldina verkar, ber ábyrgð
á greiðslunni.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýða ákvæðum þeim, sem sett eru um starf þeirra, og rækja stöðu sina með alúð
og kostgæfni.
3. Við 3. gr.
a. A undan gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Þingskjal 616

1107

Aður en sildveiðaskip fer á veiðar skal skipstjóri afla sér eyðuhlaða undir skýrslur uni veiði sína. Ráðuneytið gefur út eyðublöð þessi.
og skulu yfirmatsmenn sjá um, að hvert síldveiðaskip geti fengið hæfilega mörg. Ber skipstjóra að fvlla út eyðuhlöðin og tilgreina á þeim inánaðardag og klukkustund, þegar byrjað er að innhyrða veiðina og live
mikil hún er í hvert skipti. Skýrslur þessar skulu síðan aflientar matsmanni síldarinnar, áður en hyrjað er að salta hana. Vanræki skipstjóri
að útfylla skýrsíur þessar. má ekki salta síldina til útflutnings i lagarlieldar tunnur.
Nú gefur skipstjóri ranga skýrslu um, hve gömul síldin er þegar
hann kemur með hana til söltunar, og varðar það sektum samkvæmt
10. gr.
b. Greinin orðist þannig:
Nú kemur síldveiðaskip að landi með nýja síld, sem ætluð er til
söltunar og útflutnings, og skal flytja hana þangað, sem matsmaður er
fyrir, og ber skipstjóra þegar að tilkynna lionum komu sína, og niá eigi
byrja á söltun síldarinnar fyrr en matsmaður liefir skoðað hana.
Alla síld, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka. Flokkunina
skal framkvæma samkvænit reglugerð, er atvinnumálaráðuneytið setur
þar um. Skal í reglugerðinni svo vera fyrir mælt, að sérhverjum, sem
salta vill síld, skuli gert að skyldu að flokka nákvæmlega eftir stærð og
gæðum að niinnsta kosti 15'< af allri þeirri síld, er liann lætur salta til
útflutnings af framleiðslu ársins 1932, og er atvinnumálaráðuneytinu
lieiinilt að fyrirskipa aukningu á slíkri stærðar- og gæðaaðgreiningu
árlega næstu þrjú ár um allt að 15% hvert ár.
Meðan á söltun stendur her matsnianni að gæta þess vandlega, að
það af síldinni, sem flokka skal nákvæmlega eftir stærð og gæðum,
hlandist ekki saman við það, sem flokkað er aðeins eftir gæðum. Nú
gætir einhver, sem að verkun vinnur, ekki fyrirskipana matsmanna, eða
sýnir óvandvirkni í starfi sínu, og getur matsmaður þá krafizt þess, að
lionum sé vikið frá starfinu um tiltckinn tima.
Atvinnumálaráðuneytið getur ákveðið, hvaða salttegundir megi
nota i síld til útflutnings og liversu mikið það skuli vera í liverja tunnu
í minnsta lagi.
4. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
Undir matsskylda síld má einungis nota hreinar og ógallaðar tunnur, enda séu þær úr góðu efni og vel smíðaðar. Getur matsmaður bannað
að láta salta í þær tunnur, sem hann telur til þess óhæfar.
Að söltun lokinni skulu tunnurnar geymdar á góðum, þurrum stað,
og á svo góðum undirlöguni, að þa>r liggi hvergi við jörð eða í bleytu.
Gamlar eða notaðar síldartunnur má ekki flvtja til landsins til notkunar undir síld til útflutnings nema með samþykki atvinnumálaráðherra,
að fengnum tillögum yfirsíldarniatsmanns.
5. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Nú liefir síldarmatsmaður grun um, að síld hafi skemmzt eftir sölt-
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un, af sólarhita eða öSrum ástæSum, eSa aS í henni sé mikil áta, og skal
hann þá tilkvnna þaS vfirmatsmanni, sem lætur nákvæma skoSun fara
fram á liinni grunsömu síld.
6. ViS 6. gr. Greinin orSist þannig:
Nú vill eigandi eSa umráSamaSur sildar senda hana til útlanda, og
skal hann þá tilkvnna þaS yfirmatsmanni svo tímanlega, aS hann geti látiS
fara fram frekari skoSun á síldinni áSur en hún er flutt í skip, ef hann telur
þess þörf, og skal slík skoSun jafnan fara fram á allri sendingunni, ef síldin hefir ekki veriS flutt út innan þriggja vikna frá því hún var söltuS.
7. ViS 7. gr.
a. Greinin orSist þannig:
Allri síld, sem send er héSan á erlendan markaS, skal fylgja matsvottorS yfirsíldarmatsmanns, eSa þess matsmanns, sem hann kann aS
veita umboð til aS gefa út slíkt vottorS, ef hann, einhverra orsaka vegna,
getur ekki veriS viSstaddur, þegar vottorS þarf aS gefa. Matsvottorð
þetta skal rita á farmskírteini þau, er fvlgja liverri sildarsendingu. 1
vottorðinu skal það tekið fram, að ferming skipsins liafi farið fram
undir eftirliti matsmanns, enda getur hann stöðvað ferminguna, ef ekki
er í hvívetna farið eftir fyrirskipunum hans um umbúnað og frágang
síldarinnar í skipinu. Atvinnumálaráðunevtið gefur út fyrirmynd að
farmskírteini með árituðu matsvottorði.
Lögreglustjórar eða umboðsmenn þeirra skulu hver i sínu umdæmi sjá um það, að síldarfarniskírteini séu rituð á fyrirskipuð eyðublöð, og fvlgi matsvottorð hverri síldarsendingu, sem þeir afgreiða,
enda votti þeir undirskrift hlutaðeigandi matsmanns á farmskírteinið.
b. A eftir greininni komi ný grein, svo hljóðandi:
Alla matsskvlda síld, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu merki, sem nánar verður ákveðið af atvinnumálaráðuneytinu. Skal
það málað á efri botn hverrar tunnu. Ennfremur skal setja í þar til
ætlaða reiti söltunardag, merki, er tilgreini veiðiaðferð, gæðamerki og
flokkunarmerki síldar eftir stærð, sbr. 4. gr. Ennfremur neðan undir
merkjunum einkennisstafi þess, er sildina verkar, og útflytjanda
hennar.
Greinatala frv. breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.

Nd.

617. Nefndarálit

um frv. til laga um byggingarsamvinnufélög.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um það, að styðja beri að þvi að gera sem flestum
kleift að eignast liúsnæði til eigin þarfa með sem hagfelldustum kjörum. Telur hún, að frv. þetta geti hjálpað slík'ri viðleitni að allverulegu leyti. Um ein-
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stök atriði og breytingar, seni frani kunna að verða bornar, liafa nefndarmenn
óbundin atkvæði.
Nefndin ræður deildinni til að samþykkja frv. með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. Á milli orðanna „félagsmaður11 og „í stofnsjóð“ komi: á ári.
2. Við 6. gr. 1 stað „tveggja til finnn herbergja“ komi: tveggja til fjögurra
herbergja.
Alþingi, 3. maí 1932.
Bergur Jónsson,
Sveinbjörn Högnason,
Einar Arnórsson,
form.
fundaskr. og frsm.
með fvrirvara.
Þorleifur Jónsson.
Jón Ólafsson.

Ed.

618. Breytingartillögur

við frumvarp til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927.
I. Frá Jóni Jónssyni.
Við 1. gr. Aftan við greinina komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þeirri sveitfesti, er menn hafa unnið sér áður en lög þessi ganga i
gildi, halda þeir þangað til þeir þar eftir hafa unnið sér sveitfesti annarsstaðar samkvæmt lögum þessum. Að öðru leyti fer um sveitfesti manna frá
þeim degi að telja, er þau öðlast gildi, svo sem segir fyrir um i lögum þessum. Þó skulu þeir menn, er dvalið hafa síðustu 3 árin áður en lögin komu i
gildi sveitfestisdvöl i einhverri sveit, vinna sér þar framfærslusveit, ef þeir
halda áfram dvöl sinni þar á eftir í hinni sömu sveit enn 1 ár, og að öðru
leyti uppfylla skilyrði laga þessara.
II. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 3. gr. Fyrir orðin „nákvæma tölu íbúa“ og áfram til enda málsgreinarinnar komi: skýrslu um tölu þeirra karla og kvenna, er greiða eiga gjald
til ellistyrktarsjóðs, staðfesta af lireppstjóra eða lögreglustjóra.

Nd.

619. Frumvarp

til laga um útvarp og birtingu veðurfregna.
(Eftir eina umr. i Ed.).
1- gr.
Útvarpa skal veðurfregnum frá útvarpsstöðinni í Reykjavík að minnsta
kosti 4 sinnum á sólarhring — þar af einu sinni að næturlagi — 9 mánuði ársins, frá 1. september til 31. mai. Á tímabilinu 1. júní til 31. ágúst skal útvarpa
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veðurfregnum þrisvar á dag. Fela má þó loftskeytastöðinni i Revkjavík að annast útsendingu veðurfregna að næturlagi, ef það þykir hagkvæmara.
2. gr.
A slöðum, þar seni útræði er og sjósókn er talin sérstaklega liættuleg,
eða þar sem meiri hluti íhúa héraðs eða sjávarþorps 21 árs eða eldri hefir farið
þess á leit á opinberum fundi, eða nieð skriflegri áskorun, skulu hreppsnefndir
eða bæjarstjórnir sjá um að fá hæfan og áreiðanlegan inann eða konu til þess
að hirta og festa upp á aðgengilegum stað, svo oft sem þurfa þykir, veðurfregnir
þær, sem veðurstofan gefur út og útvarpað er frá útvarpsstöðinni eða loftskeytastöðinni í Reykjavík.
Þóknun fyrir hirtingu veðurfregna greiðist að hálfu úr ríkissjóði, ]>ó
ekki yfir 50 krónur á ári á hverjuin stað. Að öðru leyii greiðist þóknunin úr
hlutaðeigandi hrepps- eða hæjarsjóði sainkvænit fyrirfram gerðum samningi,
sem atvinnuinálaráðherra hefir samþykkt.
3. gr.
Veðurfregnir skulu skrifaðar á þar lil gerð eyðuhlöð, og skal fesla þau
upp í kassa með glerrúðu. á stað þar sem umferð er mest, eða þar sem líklegt
er, að flestir geti haft þeirra not, og skulu þau fest upp i kassann strax eftir að
þau voru inóttekin.
Veðurstofa íslands leggur til og sendir ókeypis eyðublöð undir veðurfregnirnar, þegar hlutaðeigandi hreppsnefnd eða hæjarstjórn óskar þess.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.

Nd.

620. Breytingartillaga

við till. til þál. á þskj. 428. (Milliþinganefnd i iðjuniáluin og iðnaðar).
Frá Iíaraldi Guðmundssyni.
Orðin „Nefndarmenn starfa kauplaust, en“ í upphafi síðustu niálsgreinar falli niður.

Nd.

621. Tillaga

til þingsálvktunar uni skipun milliþinganefndar til þess að íliuga og koma fram
nieð tillögur um mál iðju og iðnaðar.
(Eftir fyrri unir. í Nd.).
Alþingi ályktar, að skipa skuli fimni nianna milliþinganefnd til þess að
íhuga og hera fram tillögur um mál iðju og iðnaðar. Ríkisstjórnin skipar ncfnd-
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ina þannig: Einn samkvæint tillögum Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, annan
samkvæmt tillögum Sambands íslenzkra samvinnufélaga, þriðja samkvæmt tillögum Félags islenzkra botnvörpuskipaeigenda, fjórða samkvæmt tillögum Alþýðusambands Islands, hinn fimmta skipar ríkisstjórnin, og er liann formaður
nefndarinnar.
Nefndinni er einkum ætlað að inna af hendi:
a. Að endurskoða toUalöggjöfina að því er iðju og iðnað snertir.
b. Að athuga möguleika um aukna innlenda iðju, einkum um það, að vinna úr
þeim efnum, sem til eru í landinu, og þeim vörum, sem landið sjálft framleiðir.
Nauðsvnlegur kostnaður í sanibandi við nefndarstörfin greiðist úr
ríkissjóði.

Nd.

622. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á 1. nr. 55, 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiðum í landhelgi.
Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefir ekki orðið algerlega samniála um afgreiðslu niáls þessa.
4 af 5 nefndarmönnum vilja saniþvkkja frv. nieð breytingum og nokkrum viðauka, en einn nefndarmanna (BKr) vill enga tilslökun á gildandi lögum um
bann gegn dragnótaveiðum.
Meiri hlutinn vill láta saniþykkja frv. nieð eftirfarandi
BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. í stað „1. marz til 31. júli“ í fvrstu málsgrein komi: 1. janúar til
15. júlí.
2. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:
Á eftir 1. málsgr. 8. gr. laganna komi ný málsgr., svo liljóðandi:
A sama hátt er ráðuneytinu lieimilt að leyfa dragnótaveiðar í allt að
2 mánuði ár livert innan landhelgi einstakra lögsagnarumdæma á öðrum
tímum en ákveðið er í lögum þessum. Levfi slikt sem hér um ræðir gildir
þó aðeins fyrir eitt ár í senn.
Alþingi, 28. april 1932.
Sveinn Ólafsson,
form.

.Tóliann Þ. Jósefsson,
frsm.

Guðbr. Isberg.

Bjarni Ásgeirsson.
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Ed.

623. Breytingartillögur

við frv. til laga uni fimjntardóm.
Frá Jóni Þorlákssyni.
1. Við 2. gr. Fyrri málsliður orðist svo:
Fimmtardómur tekur við störfum liæstaréttar.
2. Við 63. gr. Orðin „ef þeir óska þess“ falli burt.

Nd.

624. Þingsályktun

urn fækkun prestsembætta.
(Afgreidd frá Nd. 3. mai).
Neðri deild Alþingis álvktar að fela ríkisstjórninni að leggja fyrir næsta
þing frv. til laga um nýja skipun prestakalla, þannig, að prestsembættum verði
fækkað.

Ed.

. 625. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 610 [Fátækralög].
Frá Halldóri Steinssyni.
I stað „10 árum“ komi: 4 árum.

Nd.

626. Lög

um brúargerðir.
(Afgreidd frá Nd. 3. maí).
1. gr.
Landsstjórninni er heimilt að láta framkvæma, eftir því sem fé er veitt i
fjárlögum, byggingu brúa þeirra, sem 2. gr. ákveður.
Bygging brúnna framkvæmist eftir þeirri röð, er landsstjórninni með
ráðurn vegamálastjóra þykir rétt.
Allar brýr, er gerðar verða samkvæmt lögum þessum, skulu gerðar úr
varanlegu efni, svo sem járni eða járnbentri steinsteypu.
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2. gr.
Brýr þær, er landsstjórninni heijnilast að láta gera, eru yfir vatnsföll þau,
sem hér greinir:
A. Brýr yfir 10 metra haf og lengri:
L Nýjar brýr á þjóðvegum:
a. Vesturland.

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

Laxá i Kjós.

Brynjudalsá í Kjós.
Botnsá i Hvalfjarðarbotni.
Geitabergsá i Svinadal.

Suðurá i Dalasýslu.
Reykjadalsá í Dalasýslu hjá Fellsenda.
Múlaá í Barðastrandarsýslu.
Bæjará i Barðastrandarsýslu.
Víkurá i Strandasýslu.
Ósá i Strandasýslu.

Grjótá i Strandasýslu.
Staðará i Strandasýslu.
Miðdalsá i Strandasýslu.
Laxá á Laxárdalsheiði.
Kaldakvisl á Stykkishólmsvegi.
b. Norðurland.

1. Kaldakvisl á Tjörnesi.
2. Svalbarðsá i Þistilfirði.
c. Austurland.

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

Vestradalsá í Vopnafirði.
Skjalþingsstaðaá í Vopnafirði.
Finnafjarðará i Skeggjastaðahreppi.
Saurbæjará í Skeggjastaðahreppi.
Bakkaá í Skeggjastaðahreppi.
Fossá í Jökulsárhlíð.
Reiðhólskvísl í Jökulsárhlíð.
Selfljót í Hjaltastaðaþinghá.
Breiðdalsá.
Berufjarðará.
Fossá i Berufirði.
Búlandsá í Berufirði.
Geithellnaá i Álftafirði.
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14. Hofsá í Álftafirði.
15. Selá í Álftafirði.
d. Suðurland.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Litla-Laxá i Hreppum.
Laugará hjá Geysi.
Rimhúsaáll undir Eyjafjöllum.
Miðskálaá undír Eyjafjöllum.
Holtsá undir Eyjafjöllum.
Laugará undir Eyjafjöllum.
Skógaá undir Eyjafjöllum.
Hólsá í Mýrdal.
Klifandi og Hafursá í Mýrdal.
Hvammsá i Mýrdal.
Kerlingadalsá í Mýrdal.
Illagil á Höfðabrekkuheiði í Mýrdal.
Múlakvísl hjá Selfjalli.
Skálm á Mýrdalssandi.
Breiðabalakvísl á Síðu.
Hörgsá á Siðu.
Eldvatn á Síðu.
Brúará í Fljótshverfi.
Laxá i Fljótshverfi.
Djúpá í Fljótshverfi.
Kolgrima i Suðursveit.
Heinabergsvötn.
Bergá i Hornafirði.

II. Endurbygging trébrúa á þjóðvegum.
a. Vesturland.
Álftá á Stykkishólmsvegi.
b. Norðurland.
1.
2.
3.
4.

Grafará i Skagafirði hjá Hofsósi.
Glerá hjá Akureyri.
Skjálfandafljót, vesturkvisl.
Klapparós á Kópaskersvegi.
c. Austurland.

1. Böðvarsdalsá í Vopnafirði.
2. Kaldakvisl á Fagradalsbraut.
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3. Fagradalsá á Fagradalsbraut.
4. Geithúsaá á Fagradalsbraut.
5. Búðará á Fagradalsbraut.
d. Suðurland.
Brúará á Geysisvegi.
III. Nýjar brýr yfir stórvötn á öðrum vegum en þjóðvegum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hvítá hjá Húsafelli.
Staðará í Staðarsveit.
Vatnsholtsá í Staðarsveit.
Vatnsdalsá í Vatnsdal framanverðuni.
Blanda lijá Löngumýri.
Eyjafjarðará á Stíflu.
Fnjóská í framanverðum Fnjóskadal.
Skjálfandafljót í Köldukinn.
Jökulsá á Fjöllum hjá Grimsstöðum.
Jökulsá á Dal hjá Hjarðarhaga.
Lagarfljót hjá Lagarfossi.
Jökulsá í Fljótsdal.
Hvítá í Árnessýslu norðan Bláfells.
Hvítá í Árnessýslu hjá Iðu.
Hvítá í Árnessýslu nálægt Kiðjabergi.
Þjórsá hjá Þjórsárholti.
IV. Aðrar brýr.

Um fjárveitingar til nýrra brúa og endurbyggingar trébrúa á öðrum vegum en þjóðvegum skal fara sem hér segir:
a. Brýr á fjallvegum gerist að öllu fyrir fé úr ríkissjóði.
h. Brýr á sýsluvegum má kosta að % hlutum úr ríkissjóði, gegn % hluta annarsstaðar frá. Þó má tillag ríkissjóðs til brúargerða, er kosta yfir 8 þús.
kr., vera hærra, sem hér segir:
1. Til brúargerða, sem kosta frá 8—16 þús. kr., smáhækkandi i jöfnu hlutfalli úr % hlutum í % hluta.
2. Til brúargerða, sem kosta yfir 16 þús. kr., % hlutar kostnaðar.
c. Brýr á öðrum vegum má kosta að lielmingi af ríkissjóði, gegn þvi, sem á
vantar, annarsstaðar frá.
B. Brýr yfir 4 metra haf eða lengra, allt að 10 metra.
Á þjóðvegum og fjallvegum skal greiða kostnað við slíkar brýr að öllu
úr ríkissjóði.
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Á öðrum vegum má greiða allt að lielmingi kostnaðar úr rikissjóði, gegn
framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti.
C. Brýr yfir styttra en 4 metra haf.
Kostnað við slíkar brýr skal telja með kostnaði við veg þann, sem
brúin er á.
3. gr.
Viðhald brúa, sem gerðar verða samkvæmt 2. gr., skal telja með viðhaldskostnaði þess vegar, sem brúin er á. Þó skal greiða úr ríkissjóði viðhaldskostnað þeirra brúa, sem taldar eru i III. kafla.
4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 62, 20. nóv. 1919, um brúargerðir.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.

Ed.

627. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fvrir árið 1933 og við brtt. á þskj. 597.
I. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 14. Nýr liður:
Fjarðarlieiðarvegur ................................................................ 14000
II. Frá fjárueitinganefnd.
Við 14. gr. B. II. b. I stað bðanna b, c og d komi nýr liður, er orðist
svo:
b. Námsstyrkur samkv. ákvörðun menntamálaráðs .....................
8000
Þar af til
1. Jóns Blöndals, til lokanáms í bagfræði, 1200 kr.
2. Jóns Gauta Jónatanssonar, til að lúka námi í rafmagnsfræði
í Þýzkalandi, 1800 kr.
Að öðru leyti má veita styrkinn konuin sein körlum til
livers þess náms, er menntamálaráðið telur nauðsyn að stvrkja.
III. Frá Jóni Jónssyni.
1. Við 18. gr. II. e. 7. Nýr liður:
Til Baldvins B. Bárðdals .................................................
200
2. Við brtt. 597, 28. (Við 18. gr. II. f. 23).
Tillöguna skal orða svo:
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a. Liðurinn falli niður.
b. Nýr liður á eftir:
Til Jóns Jónssonar í Galtarholti, fyrrv. pósts .........

200

Nd.

628. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1931.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1- gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir 1931, eru
veittar samkvæmt 2.—10. gr. hér á eftir kr. 348279,64.
2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt:
Eftirstöðvar af byggingarkostnaði Arnarhváls

Kr.

Kr.
12541,16

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:
1. Greitt fyrir að gegna forsetastörfum í hæstarétti
vegna sjúkdómsforfalla L. H. Bjarnasonar.............
2. Greitt fyrir endurskoðun skipamælinga ................
3. Greitt fyrir samningu innflutningsskýrslna ............

1000,00
1000,00
4055,00

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt:
1. Til landsspítalans:
a. Til byggingar ............................... kr. 20000,00
9077,88
b. — hitalagnar ................................ —
c. — vegalagningar .......................... — 10070,25
d. — rekstrar ................................... —■ 75000,00
114148,13
2. Eftirstöðvar af byggingu á Kleppi ...........................
3. Aðgerðir á Kleppi .....................................................
4. Fjósbygging s. st..........................................................

1190,50

1548,83
27889,59
144777,05

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:
1. Ibúðarhús við Kambanesvita ....................................
2. Byggingar á Bakkaseli ..............................................
Flyt

9000,00
19438,00
28438,00 163373,21
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Kr.
Kr.
Flutt 28438,00 163373,21
Kostnaður við sjóvarnargarð á Siglufirði ................
1271,73
Rekstrarkostnaður snjóbila .....................................
6084,84
Póst- og símahús á Selfossi .......................................
6470,00
Aðgerð á gestaskála á Ytri-Kotum ...........................
429,74
Aðgerð íbúðarhúss i Fornahvainini .......................
1575,92
---------------- 44270,23
6. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:
Til kirkjumálanefndar ..............................................
263,80
Til nýs kirkjugarðs í Revkjavík ..............................
29410,00
Aðgerð á menntaskólahúsinu ..................................
5694,20
Aðgerð á Kirkjustræti 12 ...........................................
1288,40
Hlöðubvgging á Hvanneyri .......................................
5330,21
Styrkur handa læknaefnum til náms á fæðingarstofnunum erlendis ....................................................
2505,72
—------------ -

44492,33

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:
1. Til landskjálftamælinga.............................................
753,91
2. Til Fornritaútgáfunnar (endurveiting) ....................
5000,00
3. Styrkur lianda Finnboga R.Valdimarssyni, til þjóðréttarnáms ..................................................................
1000,00
----------------

6753,91

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt:
Skrifstofukostnaður húsameistara .....................
14407,43
Sjómælingar og hafrannsóknir..................................
27096,98
Fyrirlileðsla á Prestbakkaá.......................................
1849,65
Kostnaður við laxveiðanefnd ....................................
3600,00
Til Skeiðaáveitunnar ................................................
812,05
Kostnaður við byggingu rafst. á Revkjum í Ölfusi
9893,77
Til þess að gera Laxfoss og Glanna laxgenga.........
494,33
Fyrirhleðsla Þverár í Evjafirði..................................
1826,50
Bryggja á Þórshöfn og virkjun Fossár.....................
588,75
Undirbúningur trvggingarstarfsemi .........................
4100,00
Kostnaður við raforkunefnd......................................
1591,75
Kostnaður við verðrannsóknarnefnd .......................
600,00
----------------

66861,21

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

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

Flyt

325750.89
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Kr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

Flutt
9. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 18. gr. er veitt:
Til Ögmundar Sigurðssonar, fvrrv. skólastj............
2800,00
— Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blöndals, póstritara
280,00
—■ Sigr. Jóhannesdóttur, ekkju sr. Kj. Helgasonar ..
280,00
—• Bened. Þ. Gröndals, fyrrv. bæjarfógetaskrifara
1120,00
— Ástríðar Petersen, prófastsekkju .......................
70,00
— Polly Ólafson, ekkju Gísla Ólafsonar landsímastj.
280,00
— séra Jóns Finnssonar .........................................
134,75
— Lárusar Bists, fyrrv. leikfimikennara...............
210,00
—■ Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju Erlends Zakaríassonar, fyrrv. vegaverkstjóra.........................
140,00
— Þorv. Pálssonar fyrrv. læknis, endurv. kr. 3856,00
—■ sama, stvrkur 1930 ........................... — 420,00
---------------4276,00
---------------10. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt:
Kostnaður við sænska ullarmatið ...........................
10000,00
Keyptar skrifstofuvélar handa gjaldheimtumönnum
2938,00
-------------- L

Kr.
325750,89

9590,75

12938,00

Samtals kr. 348279,64

Nd.

629. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 37, 8. sept. 1931, um heimild fyrir
ríkisstjórnina til ýmsra ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Öll er nefndin sammála um það, að hlvnna beri að auknum útflutningi
á isvörðum fiski og að bátaútveginum sé hin brýnasta nauðsvn að geta notið
hans. Hinsvegar er nokkur ágreiningur í nefndinni um aðferðir til að bæta
úr þeirri nauðsvn og ryðja braut fvrir almennari útflutning kælifiskjar en
verið hefir. Meiri hluti nefndarinnar (BÁ, BKr og SvÓ) hallast að þeirri stefnu,
sem frv. markar og lögin frá 8. sept. 1931. Minni hlutinn (JJós og Gl), sem
undirritar álit þetta með fyrirvara, áskilur sér rétt til að bera fram breytingartillögur við frv. og lítur svo á, að íhlutun ríkisvaldsins um útflutninginn eigi
aðeins að ná til ábyrgðar á skipaleigu fvrir útflutningsfélÖg, sem í framkvæmd-
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ir ráðast, og skapa þeim þannig vildari leigusamninga, en sé að öðru leyti eigi
nauðsynleg. Mun stefnu- og skoðanamunur þessi hjá meiri og minni hluta skýrast frekar við umræður.
Alþingi, 3. maí 1932.
Sveinn Ólafsson,
Jóhann Þ. Jósefsson,
Guðbr. ísberg,
form., frsm.
fundaskr., með fyrirv.
með fyrirv.
B. Kristjánsson.
Bjarni Ásgeirsson.

Nd.

630. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 37, 8. sept. 1931, um heimild fyrir ríkisstjórnina til ýmsra ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski.
Frá Jóhanni Jósefssyni og Guðbrandi ísberg.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Síðasta málsgr. 1. gr. laganna fellur burt.
2. Á eftir 1. gr. frv. kemur ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi:
4, gr. laganna fellur burt.
3. Við 2. gr. 1 stað „200 þús. kr.“ komi: 400 þús. kr.

Ed.

631. Lög

um stofnun nýs prófessorsembættis í læknadeild Háskóla Islands.
(Afgreidd frá Ed. 4. maí).
1- gr.
Stofna skal nýtt prófessorsembætti, hið þriðja, i læknadeild Háskóla
íslands.
2. gr.

Um prófessor þennan gilda að öllu sömu reglur sem um prófessorana,
sem fyrir eru við háskólann.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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632. Lög

um breyting á lögum nr. 7, 14. júní 1929, um tannlækningar.
(Afgreidd frá Nd. 4. mai).
4. gr. laganna orðist svo:
Öllum öðrum en tannlæknum eða þeim, sem tannlækningaleyfi hafa,
er óheimilt að setja gervitennuf og tanngarða í menn. Þetta nær ekki til lækna,
ef þeir sanna fyrir heilhrigðisstjórninni, að þeir hafi aflað sér nægilegrar þekkingar i þessari grein. Heimilt er og dómsmálaráðherra með samþykki landlæknis, að veita mönnum, er lokið hafa tannsmíðanámi, levfi til að setja gervitennur og tanngarða í menn í samráði við héraðslækni i þeim héruðum, se,m
eru tannlæknislaus.

Nd.

633. Frumvarp

til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
1- gr.

21. gr. fátækralaganna orðist þannig:
Eftir 16 ára aldur vinnur hver sá, sem hefir islenzkan rikisborgararétt,
sér framfærslurétt í þeirri sveit, þar sem hann hefir dvalizt 2 ár samfleytt búandi, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang, enda hafi liann ekki þegið endurkræfan eða óendurkræfan sveitarstyrk á siðustu 4 áruin.
Þeirri sveitfesti, er menn hafa unnið sér áður en lög þessi ganga i
gildi, halda þeir þangað til þeir þar eftir liafa unnið sér sveitfesti annarsstaðar samkvæmt lögum þessum. Að öðru levti fer um sveitfesti manna frá
þeim degi að telja, er þau öðlast gildi, svo sem segir fyrir um í lögum þessum.
Þó skulu þeir menn, er dvalið hafa síðustu 3 árin áður en lögin komu i gildi
sveitfestisdvöl i einhverri sveit, vinna sér þar framfærslusveit, ef þeir halda
áfram dvöl sinni þar á eftir i hinni sömu sveit enn 1 ár, og að öðru levti uppfvlla skilyrði laga þessara.
2. gr.

Aftan við 65. gr. fátækralaganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú verður ríkissjóður að greiða sveitarstyrk erlendis með þurfamanni,
sem á framfærslusveit hér á landi, eða kostnað við flutning hans og fjölskyldu
hans frá útlöndum, og á hann þá rétt til endurgjalds hjá framfærslusveit þurfalingsins á þeirri upphæð, er hann hefir þannig lagt fram. A þetta jafnt við um þá
Al|)t. 1932. A. (45. löggjafnrþing).
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þurfalinga, sexn fengið liafa slíkan styrk hjá fátækrastjórn á þeim stað erlendis,
þar sem þeir voru staddir er styrkurinn vai- veittur, sem um þá menn, sem
fengið hafa styrk lijá sendilierra Islands i Kaupmannahöfn eða hjá öðrum umboðsmönnum ríkisins erlendis, samkvæmt heimild þeirri, sem veitt er i fjárlögum til styrktar nauðstöddum Islendingum erlendis, en sá styrkur telst sveitarstyrkur, ef hann er eigi endurgreiddur af styrkþega innan mánaðar frá veitingu hans.
Sama gildir, ef slíkur framfærslustyrkur eða flutningskostnaður er
greiddur á annan hátt úr ríkissjóði.
3. gr.
gr. orðist þannig:
Oddvitum sveitarstjórna og hæjarstjórna her fvrir lok marzmánaðar ár
livert að senda atvinnumálaraðunevtinu skýrslu urn fátækraframfæri i hreppum eða kaupstöðum fyrir umliðið ár i því formi, sem ráðuneytið ákveður. Ennfremur ber þeim samtímis að senda ráðuneytinu skýrslu unx tölu þeirrra karla
og kvenna, er greiða eiga gjald til ellistvrktarsjóðs, staðfesta af hreppstjóra
eða lögreglustjóra.
Sýslumenn skulu fyrir lok marzmánaðar ár hvert senda atvinnumálaráðuneytinu skýrslu urn samanlagðar skattskvldar tekjur allra ihúa hvers einstaks hrepps sýslunnar samkvæmt skattskrá fyrir umliðið ár, svo og um skuldlausar eignir samkvæmt sömu skattskrá, og loks um skattmat allra
fasteigna í hverjum hreppi, sem skatt har að greiða af síðastliðið ár. Á sama
hátt ber bæjarfógetum í kaupstöðum og tollstjóranmxx i Revkjavík að senda
ráðunevtinu tilsvarandi skýrslur úr umdæmum þeirra.
66.

4. gr.
67. gr. orðist þannig:
Nú fara samanlögð fátækraútgjöld sveitarfélags samkv. skýrslum þeim,
er í 66. gr. getur, meira en 15% franx úr meðaltali fátækraútgjalda á öllu landinu, nxiðað að % hluta við tölu þeirra karla og kvenna, er greiða eiga gjald til
ellistyrktarsjóðs, að ys hluta við skattskyldar tekjur, að ]G hluta við skuldlausar eignir og að ]G hluta við fasteignamat, og greiðast þá 2j3 hlutar af því,
sem þar er fram yfir, úr rikissjóði. Þó greiðist aldrei nxinni upplxæð en 100 kr.
5. gr-

Nú skuldar sveitarfélag öðru sveitarfélagi verulega fúlgu vegna sveitarstyrks, sem þurfalingi þess hefir verið veittur af hinu síðartalda fyrr exx á árinu 1932, og skal þá ráðuneytið rannsaka lxag lxins fyrrtalda og nxeta gjaldþol
þess. Telji ráðuneytið hlutaðeigandi sveitarfélag eigi fært um að endurgreiða
alla skuldina, skal ráðuneytið leita samninga um greiðslu hennar við það sveitarfélag, sem skuldina á, og má þá, ef samningar takast, greiða úr ríkissjóði nokkurn hluta hennar, þó aldrei frekara en það, sem vanta kann á, að sveitarfélag
það, sem skuldina á að lúka, geti greitt helming lxennar. Sanxningurinn skal
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bundinn við það, að sá hluti skuldarinnar, sem uin er samiS aS greiða, sé goldinn þegar í stað, enda falli þá hinn hluti skuldarinnar niður.
6. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi. Þó koma ákvæði 1. gr. eigi til framkvæmda
fyrr en 1. jan. 1933. Kostnað þann, sem áfallinn er samkv. 66. og 67. gr. fátækralaganna, ber að greiða úr ríkissjóði til þess tíma, er lögin öðlast gildi, á sama
hátt og hingað til. Þó miðast fyrsta framlag ríkissjóðs samkvæmt 4. gr. þessara laga við fátækraútgjöld sveitarfélaganna allt árið 1932.

Nd.

634. Tillaga

til þingsályktunar um húsaleigustyrk úr ríkissjóði handa gagnfræðaskólum.
Flm.: Vilmundur Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Guðbrandur Isberg,
Haraldur Guðmundsson.
Alþingi ályktar að leggja fvrir rikisstjórnina að greiða gagnfræðaskólum
landsins húsaleigustvrk, sem nemi % sanngjarnrar húsaleigu eftir það húsnæði,
er þeir nota, unz komið hefir verið upp húsnæði fvrir þá með tilskildum styrk
úr ríkissjóði.
.

Greinargerð.

Gagnfræðaskólarnir í landinu eru nær allir húsnæðislausir og verða að bjargast við ófullkomin leigð húsakynni, sem þó kosta ærið fé. Má gera ráð fvrir því,
að svo verði áfram, með því að ríkissjóður mun ekki vera talinn við þvi búinn
að leggja fram tilskilið fé (% hluta) til gagnfræðaskólabygginga. Á meðan svo
er virðist sanngjarnt, að ríkissjóður leggi fram húsaleigustyrk í sömu hlutföllum.

Nd.

635. Breytingartillaga

við frv. til Iaga um veiting ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.
Aftan við frvgr. bætist nýr 10. liður, svo hljóðandi:
10. Sverre Alexander Tynes, húsasmiður á Siglufirði, fæddur í Noregi.
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636. Tillaga

til þingsályktunar uin strandferðir.
Frá ininni liluta ríkisgjaldanefndar (Jóni Þorlákssyni).

j

Efri deild Alþingis skorar á rikisstjórnina að leita samninga við Eimskipafélag íslands um, að félagið taki að sér fvrir eiginn reikning strandferðirnar við ísland og reki þær i sem haganlegustu samstarfi við siglingar millilandaskipanna, gegn hæfilegu framlagi úr ríkissjóði.
Greinargerð.
Árið 1931 hefir kostnaðurinn við slrondferðir ríkissjóðs orðið þessi:
Gjöld

Esjan, rekstrarreikn.........................................
Súðin,
do.
......................................
Útgerðarstjórn, skrifstofukostnaður m. m. . .

Tekjur

Halli

453940,88 227607,00 226333,88 í
386374,58 176024,38 210350,20 i
46143,92
4867,38 41276,54 ;

Samtals 886459,38 408498,76 477960,62
Beinn tilkostnaður ríkissjóðs hefir þannig orðið sem næst 478 þús. kr.,
en í fjárlögum voru áætlaðar til þessara strandferða 209 þús. kr. Umframeyðslan hefir orðið 278 þús. kr.
Undanfarin 4 ár hafði hallinn á strandferðum ríkissjóðs orðið þessi:
1927
1928
1929
1930

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

kr.
-—
—

224543,18
160018,43
182292,67
268304,68

—■ eða að meðaltali tæp 209 þús. kr. árlega. Hækkunin 1930 stafar af rekstri
Súðarinnar
til ársloka það ár. Sé rekstur Esju tekinn einn út af fyrir sig,
verða meðalgjöldin nál. 190 þús. kr. árlega.
Þessi mikla liækkun á gjöldunum 1931 er ekki kreppufyrirbrigði nema
að litlu leyti. Aðallega stafar lnin af því, að strandferðirnar eru nú reknar með
tveim skipuni, í stað eins áður. Við kostnaðinn ætti að bæta vöxtum af verði
skipanna og fvrningarkostnaði öll árin, en það er ekki gert hér. Það er engin
von um, að þessi skip skili ríkissjóði af rekstrartekjum neinu af því fé, sein
kostað hefir verið til að eignast þau, heldur má líta svo á, að það hafi verið lagt
fram til strandferða aukalega, eða umfrain nefndan árlegan tekjuhalla. Esjan
kostaði um 878 þús. kr. (hyggð 1922 til 1923) og Súðin virðist með endurbótum hafa kostað um 250 þús. kr. (kevpt 1930). Þessar rúml. 1100 þús. kr. hefir
ríkissjóður því lagt fram til strandferða uinfram bina árlegu rekstrarlialla.
Auk þessa rekur Eimskipafélag fslands strandsiglingar ineð millilanda-
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skipum sinuin. Útbýtt liefir verið meðal þingmanua skýrslu um sérstakan tilkostnað félagsins af strandsiglingum árin 1929 og 1930, frá þriggja manna
nefnd, sein þeir eiga sæti í Jörundur Brvnjólfsson alþin., Brvnjólfur Stefánsson
skrifstofustjóri í Sjóvátrvggingarfél. Isl. og Vigfús Einarsson skrifstofustj. í atvinnumálaráðunevtinu. Er aðalniðurstaðan úr skýrslu þeirra þessi: Flutningar
félagsins til aðalhafnanna (þ. e. Revkjavíkur með Faxaflóahöfnum, Isafjarðar,
Siglufjarðar, Akurevrar með Evjafirði, Seyðisfjarðar og Vestniannaevja) hafa
gefið um 545 þús. kr. tekjuafgang árið 1929 og um 340 þús. kr. tekjuafgang árið
1930. En flutningarnir til annara landshluta (sem jafnframt eru strandsiglingar) liafa verið reknir með tapi bæði árin, og nemur það tap um 663 þús. kr.
árið 1929, en um 929 þús. kr. árið 1930, eða að meðaltali 796 þús. kr. um árið.
Skýrslan nær ekki yfir árið 1931, en sé gengið út frá, að útkoman sé þá svipuð,
verður samanlagður halli af strandsiglingum ríkissjóðs og Eimskipafélags og
af flutningum hins síðarnefnda milli smáhafnanna og útlanda um 1274 þús. kr.,
eða full 114 inillj. kr., auk vaxta og fyrningar af strandferðaskipum ríkissjóðs.
Af þessum halla ber ríkissjóður beinlinis (með tekjuhalla á eigin ferðum og
framlögum til Eimskips) um 623 þús. kr., en Eimskipafélagið afganginn, 651
þús. kr.
Tölur þessar geta að sjálfsögðu breytzt eitthvað frá ári til árs, en þær
sýna til fulls, að brýn þörf er að reyna að koma þessum tilkostnaði niður, án
þess að þrengja um of kosti smáhafnanna. Fyrsta skilvrðið fvrir þessu sýnist
vera það, að allar þessar siglingar lúti einni stjórn og séu eitt fvrirtæki fjárhagslega, til þess að unnt sé að leggja ferðaáætlanir millilandasiglinga og strandsiglinga sem eina lieild. Eins og stendur er ekkert samband milli ferðaáætlana
Eimskips og strandferðaskipanna, og afleiðingin er óreglulegar ferðir og viðkomur hjá báðum. Ef allar siglingarnar eru reknar sem eitt fvrirtæki, er unnt
að haga ferðunum að öllu leyti frá þvi sjónarmiði, að réttinætum óskum og
þörfum skiptavinanna sé fullnægt með sem minnstuin tilkostnaði. Hér er ekki
unnt að fara neitt út i uppástungur um tilhögun þessara ferða í einstökum atriðum, en rétt er að liafa það fvrir augum, að þarfir smáhafnanna eru þrennskonar, þ. e.: 1) Samband sín í milli. 2) Samband við aðalhafnir innanlands, og
þá einkum við Revkjavik, og 3) Samband við útlönd. Skipsviðkoma á smáhöfn
er langsamlega mest virði, ef bún levsir þessi þrjú verkefni öll í einu, þ. e.
ef smáliöfnin fær viðkomu millilandaskips, sem hefir viðkomu í Revkjavík í
sömu ferðinni. Viðkoma strandferðaskips getur aldrei gert fyllilega sama
gagn, en verður þó liaganlegri, ef strandferðin stendur i sem beinustu sambandi
við millilandaviðkomu i Revkjavík eða á nálægri aðalhöfn.
Gengið er út frá þvi, að samningarnir verði teknir upp á þeim grundvelli,
að núverandi strandferðaskip ríkissjóðs gangi vfir í eigu Eimskipafélagsins.
Þetta er nauðsvnlegt m. a. til þess, að Eimskip sé frjálst að því að útvega hentugri skip, ef svo ber undir, og þá selja núverandi strandferðaskip. Það er mjög
greinilegt, að „Esjan“ befir ekki verið hentugt skip, og meðfram þess vegna
hefir liinn árlegi rekstrarhalli liennar orðið svo mikill. I.estarúm skipsins er allt of litið, ekki nema 21520 ensk ten.fet, og rúmar þá i mesta lagi 180
smálestir af almennum varningi. Farþegarúm skipsins er aftur tiltölulega stórt.
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Samt liefir þetta litla lestarúm gefið meiri tekjur á rekstrarreikningi skipsins
heldur en farþegarúmið öll árin, sem skipið hefir siglt, nema eitt. Að meðaltali
i 9 ár nema tekjurnar af farmgjöldum h. u. b. 141 þús. kr. og tekjurnar af farþegaflutningum 121 þús. kr. vfir árið. Það er alkunnugt, að stöðug vöntun hefir
verið á farmrúmi fvrir vörur á þeim tímum, þegar nokkurt fjör er í viðskiptum. Ef skipið liefði verið þeim mun stærra, að það hefði rúmað svo sem 100
smálestum meira af vörum, með óbrevttu farþegarúmi, þá hefði það ekki haft
í för með sér merkjanlega aukningu á rekstrarkostnaði, en afkoman orðið
mun betri. Ef Eimskipafélagið tekur þessar siglingar, er nauðsynlegt, að það
hafi nokkuð frjálsar hendur um að brevta til, svo að skipin verði á hverjum
tíma svo hentug sem kostur er.
Sjálfsagt mætti með hentugu samstarfi strandsiglinga og millilandasiglinga
fækka viðkomum á smáhöfnum eitthvað frá þvi, sem nú er samanlagt hjá Eimskip og Rikisskip, án þess að verulegur bagi hlytist af fvrir smáhafnirnar. t því
skyni væri fvrst og fremst sjálfsagt að samræma áætlanir flóabátanna og smærri
strandskipanna sem bezt við áætlanir aðalskipanna, þannig að ferðir flóabáta
yrðu allajafna miðaðar við skipkomu á næstu aðalhöfn. Árið 1931 hefir Eimskip haft 915 viðkomur á samtals 73 innlendum höfnum utan Reykjavíkur, en
strandferðaskip ríkissjóðs samtals 1253 viðkomur á 65 höfnum utan Reykjavíkur. Með fullkominni samræmingu á siglingunum á einni hendi má efalaust
fækka þessum viðkomum i heild töluvert að skaðlausu, og að minnsta kosti
verður nokkur fækkun óhjákvæmileg af sparnaðarástæðum.
Þegar Eimskipafélag íslands var stofnað, var heinlínis gert ráð fyrir því,
að það tæki að sér strandferðirnar á þeim grundvelli, að ríkissjóður legði fram
andvirði strandferðaskipa, sem vrðu eign félagsins, og greiddi félaginu siðan
árlegt strandferðatillag sem um semdist. Þelta fórst fvrir, af þvi að stríðsvandræðin skullu vfir áður en lokið var samningum um bvgging strandbátanna.
Tillagan felur það í sér, að nú verði gerð tilraun til að ná samkomulagi um
svipaða tilhögun og þá var hugsað.
Eram er komin i þinginu tillaga um að fela Eimskipafélagi Islands útgerðarstjórn strandskipanna. Sú tillaga er réttmæt, það sein hún nær, en sú
viðtækari skipulagsbreyting, sem hér er farið fram á, virðist þó nauðsynleg, til
þess að ná verulegri niðurfærslu á siglingakostnaðinum. Þegar Skipaútgerð
ríkisins var stofnsett, hafði Eimskip hoðizt til að taka útgerðarstjórn Esju fyrir
21600 kr. á ári. Síðastliðið ár hefir þessi kostnaður orðið í höndum Skipaútgerðar
ríkisins, að því er séð verður, um 39 þús. kr. fyrir bæði skipin. Sé þessum kostnaði skipt milli Esju og Súðarinnar í hlutfalli við lieildarútgjöld skipanna, kemur sem næst alveg sama upphæðin í hlut Esju og sú, sem Eimskip bauð, milli
21 og 22 þús. kr. En sá er munur á, að i höndum Eimskips mundi mikill meiri
hluti upphæðarinnar verða að fjárliagslegum ávinning fyrir félagið, af þvi að
fólkshald þess þyrfti örlitið að aukast við þessa viðbót á útgerðarstjórninni,
en hjá Skipaafgreiðslu ríkisins fer öll upphæðin beinlínis í tilkostnað.
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637. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
Frá dómsmálaráðherra.
Við 14. gr. A. b. 4. (Framlag til prestlaunasjóðs).
a. Fyrir „260000“ kemur ....................................................................... 261000
b. Við liðinn kemur aths.:
Stjórninni er heimilt að greiða síra Einari Thorlacius í Saurbæ 1000 kr. úr prestlaunasjóði fyrir að vinna að undirbúningi og fjársöfnun til Hallgrímskirkju, ef bann lætur af prestsskap vorið 1932.

Nd.

638. Breytingartillðgur

við frv. til laga um barnavernd.
Frá menntamálanefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Barnaverndarnefnd skal vera í öllum kaupstöðum landsins. Utan
kaupstaða vinna skólanefndir störf barnaverndarnefnda og hafa að því levti
réttindi þeirra og skyldur.
2. 2. og 3. gr. verði ein (2.) gr., svo hljóðandi (enda breytist greinatala og tilvitnanir eftir því):
Bæjarstjórn kýs barnaverndarnefnd með blutfallskosningum, i
Revkjavik 7 og í öðrum kaupstöðum 5 menn. l’m kjörgengi í nefndirnar
fer með sama liætti sem um kjörgengi i bæjarstjórn. Að jafnaði skulu vera
2—3 konur i liverri nefnd. Ennfremur skal kjósa með sama hætti varamenn
í nefndina, 3 i Reykjavík og 2 í öðrum kaupstöðum. Starísmönnum ríkis og
kaupstaða er skylt að veita barnaverndarnefnd þá aðstoð, sem hún óskar,
og eftir því sem við verður komið.
’
3. 4. gr. (sem verður 3. gr.) skal orða svo:
Kjörtími barnaverndarnefnda er hinn sami sem bæjarstjórna. Fyrsta
kosning gildir þó aðeins þar til bæjarstjórnarkosningar fara næsl fram.
4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Það er borgaraskylda að taka kosningu í barnaverndarnefnd. Þó geta
þeir skorazt undan kosningu, er átt hafa sæti í nefndinni allt síðasta kjörtímabilið.
Bæjarstjórn ákveður þóknun nefndarmanna, enda greiðist kostnaður
af nefndarstörfunum úr bæjarsjóði.
5. Við 7. gr.
a. 1. tölul. orðist svo:
Hún hefir eftirlit með uppeldi barna innan 16 óra aldurs, svo og

1128

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

f’ingskjal 638

vanþroska eða veikra unglinga fyrir ofan þann aldur, er dveljasl á lieiinili
vandalausra og njóta ekki fullrar umsjár foreldra.
h. 2. tölul. orðist svo:
Hún hefir og eftirlit ineð barnaliælum og daglieimiluin i umdæmi
sínu, svo og með meðferð harna úr kaupstaðnum, sem komið hefir verið
fyrir á slíkuni stofnunum utan umdæmis hennar.
c. 3. tölul. orðist svo:
Hún rannsakar kærur eða kvartanir, sem lienni herast um meðferð barna eða unglinga (sbr. 1. tölul.) í umdæmi hennar. Einnig hefir
hún sjálf frumkvæði að slikri rannsókn.
d. 1 9. tölul.: Milli „undir“ og „lögregluvaldið“ komi: dóms- og.
e. Síðari málsl. 9. tölul. („En skylt“ o. s. frv.) falli niður.
Við 8. gr. Setningin „yfirheyrir .... tilnefna" falli riiður.
Við 9. gr.
'
a. Upphafið orðist svo:
Nefndinni er rétt að úrskurða, að harn eða unghng (sbr. 7. gr. 1.
tölul.) skuli taka af heimili þess og ráðstafa því annarsstaðar.
b. 1. tölul. orðist svo:
Þegar barn undir 16 ára aldri liefir hrotið almenn hegningarlög.
Við 10. gr. 1. málsgr. Á eftir „2 af hverjum 3“ koini: skólanefndarmanna
(sbr. 1. gr.), og fyrir „nefndarmönnum" konii: barnaverndarnefndarmönnum.
Við 11. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Þegar meiri hluti skólanefndar (sbr. 1. gr.) eða barnaverndarnefndar
telur o. s. frv.
Við 14. gr. Fvrir „sálarlífi þeirra“ konii: þeim.
Við 15. gr. Greinin orðist þannig:
Foreldrar eða framfærsliunenn eru skyldir að gefa með börniun sínum þangað, sem nefndin ráðstafar þeini, þó eigi yfir meðalmeðgjöf, þar
sem barninu er komið fvrir, nenia lögreglustjóri telji aðilja, að undangenginni rannsókn á efnum aðilja og ástæðum lians, færan um að greiða meira.
Að því levti, sem framfærslumaður greiðir eigi meðlag, eða liluta þess,
sanikvæmt framanskráðu, geldur sveitarsjóður eða bæjar það, og telst þá
það af meðlaginu, sem aðilja var skylt að greiða, sveitarstyrkur til hans.
Nú seniur barnaverndarnefnd uni hærra meðlag með barni en meðalmeðlag, og þarf þá samþykki viðkomandi fátækrastjórnar til þess að bæjar- eða
sveitarfélagi verði skvlt að greiða hærra meðlag en sem því neniur.
Kostnaður við nauðsynlegan flutning barns greiðist af framfærslunianni, og ef hann þrýtur, af bæjarsjóði eða sveitar.
Við 16. gr. Siðari málsl. falli burt.
Við 19. gr. Greinin orðist svo:
Brot gegn 7. gr. 10. tölul., 10. gr. 2. niálsgr., 12., 13., 16. og 17. gr.
varða sektum, allt að 500 kr., eða fangelsi, ef miklar sakir eru, enda hggi
ekki þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum. Mál vegna brota þeirra, er
liér segir, fara að hætti almennra lögreglumála.
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14. Við 20. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Ráðherra skipar barnaverndarráð o. s. frv.
15. Við 23. gr. Greinin orðist svo:
Kostnaður af barnaverndarráði greiðist úr rikissjóði.
16. Við 24. gr. Hún orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. júh 1932. Frá sama tíma falla úr gildi öll
þau ákvæði í lögum, er í bága fara við lög þessi.

Nd.

639. Nefndarálit

mn frv. til laga um barnavernd.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með brevtingarlillögum á þskj. 638, og verður nánari grein fyrir þeim gerð í framsögu.
Alþingi, 4. maí 1932.
Sveinbjörn Högnason,
Einar Arnórsson,
Guðbr. ísberg,
form.
frsm.
fundaskr.
Halldór Stefánsson.
Bernh. Stefánsson.

Nd.

640. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 47, 15. júní 1926, um verðtoll.
(Eftir 2. mnr. í Nd.).
1. gr.

Stimplaðar skulu samkv. A-flokki 1. gr. laganna, sbr. lög nr. 5, 3. apríl
1928, eftirtaldar vörur: Egg og eggjaduft. Niðursoðin mjólk, mjólkurduft.
í stað orðanna: „Garn allskonar“ i B-flokki sömu greinar skal koma:
Garn, annað en það, sem verðtollur er á samkv. A-flokki.
Orðin í B-flokki: „Niðursoðin mjólk“ skulu falla burt.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

142
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Nd.

641. Breytingartillaga

við frv. til laga uni brevting á löguin nr. 47, 15. júní 1926, uni verðtoll.
Frá Bergi Jónssyni og Steingrínii Steinþórssyni.
Við 1. gr. 2. málsgr. falli burt.

Nd.

642. Frumvarp

til laga uin greiðslu andvirðis millisíldar úr búi Síldareinkasölu íslands.
(Eftir 2. unir. í Nd.).
1- gr.

Heimilt er atvinnumálaráðlierra að greiða úr búi Sildareinkasölu Islands
í „likvidation“ ógreitt andvirði niillisíldar frá síðasta hausti, að frádregnum sölukostnaði, og fella samtímis niður jafnháa uppliæð af forgangskröfum (tollkröfum) ríkissjóðs í bú Síldareinkasölunnar, sem téðu andvirði iiemur, svo eigi sé
gengið á lilut annara skuldheiintuiuanna hennar.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar er þau hafa hlotið staðfestingu konungs.

Ed.

643. Nefndarálit

um frv. til laga uni lax- og silungsveiði.
Frá meiri lil. landbúnaðarnefndar.
Nefndin befir athugað frv. þetta allrækilega, eftir þvi sem tími liefir unnizt til, og rætt málið ýtarlega við rektor Pálma Hannesson, seni sennilega liefir
mesta þekkingu hérlendra nianna í þessu efni, enda átt mikinn þátt í saniningu
frumvarpsins.
Því miður befir nefndin ekki getað orðið ásátt um afgreiðslu málsins.
Minni hl. (PM) vill gera á frv. allverulegar brevtingar.
Meiri hl. nefndarinnar lítur aftur svo á, að lax- og silungsveiði sé svo
mikilvæg atvinnugrein fvrir fjölmarga landsbúa og að mörg ákvæði frv. séu
svo bráðnauðsynleg til að tryggja liana og efla, að ekki sé áhorfsniál að samþykkja frv. Hinsvegar skal það játað, að nokkur missmíði eru á frv. og sum
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ákvæði þess eru verð nánari athugunar, en þar sem væntanlega er komið að
þinglausnum, er ekki hættandi á að gera brevtingar, enda er þeirra ekki brýn
þörf þegar í stað.
Meiri hl. nefndarinnar leggur þvi til, að frv. verði samþ. óbreytt.
Alþingi, 5. maí 1932.
Páll Hermannsson,
form.

Nd.

Jón Jónsson,
frsm.

644. Lög

uin breyting á lögum nr. 16, 20. júní 1923, um varnir gegn kynsjúkdómum.
(Afgreidd frá Nd. 6. maí).
1- gr-

5. grein laganna orðist svo:
1 hverju héraði skal héraðslæknir veita þeim sjúklingum, sem haldnir
eru af kynsjúkdómum, ókeypis læknishjálp, ef hann telur þá þurfa þess með.
Nær sú hjálp til allrar læknishjálpar, nauðsynlegra rannsókna og lyfja, og
skal hún greidd úr rikissjóði samkvæmt gjaldskrá héraðslækna og gildandi
lyfjaskrá, enda sé landlækni send skýrsla um sjúklingana og læknishjálpina,
er hann fer með sem trúnaðarmál.
Þar, sem sérfræðingar eru fyrir hendi, er rétt að semja við þá um að
hafa þessar ókeypis lækningar með höndum í stað héraðslækna.
2. gr.
6. grein laganna skal orða svo:

' Nú ber brýna nauðsyn til að leggja í sjúkraliús sjúkling með kynsjúkdóm,
og telur sá læknir, er veitir kynsjúkdómasjúklingum ókeypis læknishjálp á
þeim stað, að sjúklingurinn þarfnist ókeypis sjúkrahúsvistar, og greiðir þá rikissjóður sjúkrahúskostnaðinn í þeim sjúkrahúsum, sem samið hefir verið við um
að veita slíkum sjúklingum viðtöku. Semja skal við sjúkrahús i Reykjavik
um, að allt að 10 rúm séu jafnan til taks fyrir sjúklinga með kynsjúkdómum,
og um greiðslur fyrir þá sjúklinga, er fá þar vist á kostnað ríkissjóðs. Á sama
hátt skal samið um eitt sjúkrarúm fyrir kynsjúkdómasjúklinga á hverjum
þessara staða: Á Isafirði, Siglufirði, Akureyri, Seyðisfirði og Vestmannaeyjum.
Sjúklingar skulu eiga aðgang að þeim sjúkrarúmum, sem samið hefir
verið um i þessu skyni, eftir tilvísun þess læknis, er veitir kynsjúkdómasjúklingum ókeypis læknishjálp á staðnum, án tillits til heimilisfangs þeirra. Sá

1132

Pingskjnl 644—645

læknir niá og vísa þangað kynsjúkdómasjúklingum, er greiða sjálfir legukostnað sinn, eftir því sem rúm leyfir.
Þar, sem samið hefir verið við sérfræðinga, skulu þeir skyldir að aðstoða
sjúkrahúslækna við meðferð þessara sjúklinga í sjúkraliúsunum eða stunda þá
að öllu leyti, ef krafizt verður.
Um sjúklinga þá, sem liggja í sjúkrahúsum á kostnað ríkissjóðs, ber að
senda landlækni skýrslu (sbr. 5. gr.) áður en greiðslur fara fram.
_

3. gr.

Á eftir 6. gr. laganna komi ný grein, sem verður 7. gr., svo hljóðandi
(og breytist greinatala samkv. því):
Ákvæði 5. og 6. gr. ná aðeins til sjálfra kynsjúkdómanna, en ekki til
eftirstöðva þeirra eða fylgikvilla, nema að þvi leyti, sem þeir kunna að vera
samfara liinum upphaflega sjúkdómi á smitandi stigi.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
5. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í
lög nr. 16 1923 og gefa þau út svo brevtt.

Nd.

645. Frumvarp

til laga um lántöku fyrir ríkissjóð.
Fhn.: Ásgeir Ásgeirsson.
1- gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka handa ríkissjóði lán, allt að 12 milijónir
króna, eða jafngildi þeirrar upphæðar í erlendri mvnt.
2. gr.
T.ög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Með þessu láni, ef fæst og kjör verða að teljast aðgengileg, á að greiða upp
að fullu enska lánið frá 1921, nú að eftirstöðvuin € 431450:-:-, og bráðabirgðalán hjá Barclays Bank Ltd. í London, U 67500:-:-, er notað var á sinum tíma
til þess að kaupa fyrir hluti i Útvegsbanka íslands li/f. Hér er því ekki um nýja
lántöku að ræða, heldur aðeins breyting á eldri lánum, er teljast verða að vera
með óhagkvæmum kjörum fvrir landið.
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646. Nefndarálit

uin frumv. til laga um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júní 1923.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin liefir ekki getað orðið sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hl.
(þeir BÁ, StgrS og ÞorlJ) vill samþ. frumvarpið. Minni hl. (PO og MG) leggur
á móti því. MG álitur ekki rétt að samþvkkja þessa lagabreytingu fyrr en almennt samkomulag næst um hana á þinginu. Einn nefndarmaður (PO) var fjarstaddur þegar nefndarálitið var undirskrifað.
Alþingi, 6. maí 1932.
Bjarni Asgeirsson,
form., frsm.

Ed.

Steingr. Steinþórsson,
fundaskr.
Þorleifur Jónsson.

Magnús Guðmundsson.

647. Viðaukatillaga

við brtt. á þskj. 637 fFjárlög].
Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Aftan við till. bætist: enda sé prestakallið með óskertu prestssetri veitt
frá næstu fardögum.

Nd.

648. Nefndarálit

um frv. til laga um lieimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán fvrir Landsbanka Islands.
Frá fjárhagsnefnd.
A Landsbanka íslands bvílir aðalþunginn bæði um gjaldeyrisþörf landsins erlendis og um fjárþörf landsmanna til atvinnurekstrar sins. Nefndin telur
þvi réttmætt, að þingið gefi þá ábyrgðarheimild, sem fram á er farið í frumvarpinu.
Nefndin er fvllilega samþykk því áliti, sem fram kemur í greinargerð með
frv., að gæta beri fyllstu varúðar um lántökur erlendis og að ekki beri að nota
beimildina nema í l'yllstu nauðsvn.
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Nefndin niiðar afstöðu sína til málsins við þörfina á yfirstandandi tínia,
en þykir ekki ástaða til að gefa almenna heimild, sem nota mætti frá ári til
árs, án þess að leita heimildar þingsins á ný. Vill nefndin gera brevting á orðun
frv. í samræmi við þetta álit sitt.
Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. sé samþ. með eftirfarandi
BREYTINGU:

Við 1. gr. Orðin „í senn“ falli aftan af frumvarpsgreininni.
Alþingi, 6. maí 1932.
Halldór Stefánsson,
form., frsm.

Nd.

Magnús Jónsson,
fundaskr.
Steingr. Steinþórsson.

Bernli. Stefánsson,

649. Frumvarp

til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungsríkisins Islands,
18. maí 1920.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Á Alþingi eiga sæti allt að 45 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir með leynilegum kosningum.
A. 32 þingmenn skulu kosnir með óhlutbundnum kosningum, og þeir eða sá
kosinn, seni flest fær atkvæði, í þessum kjördæmum:
Tvímenningskjördæmi:

Skagafjarðarsýsla,
Eyjafjarðarsýsla og Siglufjörður,
Norður-Múlasýsla,
Suður-Múlasýsla og Neskaupstaður,
Rangárvallasýsla,
Árnessýsla.
Einmenningskjördæmi:

Hafnarfjarðarkaupstaður,
Gullbringu- og Kjósarsýsla,
Borgarfj arðarsýsla,
Mýrasýsla,
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Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla,
Dalasýsla,
Austur- og Vestur-Barfíastrandarsýsla,
Vestur-lsafjarðarsýsla,
Isafjarðarkaupstaður,
*
Norður-Isafjarðarsýsla,
Strandasýsla,
Vestur-Húnavatnssýsla,
Austur-Húnavatnssýsla,
Akureyrarkaupstaður,
Suður-Þingeyj arsýsla,
Norður-Þingeyjarsýsla,
Seyðisfj arðarkaupstaður,
Austur-Skaftafellssýsla,
Vestur-Skaftafellssýsla,
Vestmannaeyjar.
Ákveða má með lögum að skipta tvímenningskjördæmi i einmenningskjördæmi.
Deyi þingmaður, kosinn í þessum kjördæmum, á kjörtímanujn eða
fari frá, þá skal kjósa þingmann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtimans.
B. 8 þingmenn skulu kosnir með hlutbundnum kosningum i Reykjavík og jafnmargir til vara samtímis.
Ef þingmaður Reykjavíkur deyr eða fer frá á kjörtímanum, tekur
sæti varaþingmaður hans, það sem eftir er kjörtímans.
C. Ákveða má með lögum, að bætt verði við allt að 5 landskjörnum þingmönnum, ásamt varamönnum þeirra. Skal þá þeim þingsætum varið til jöfnunar
milli stjórnmálaflokkanna í þeim kjördæmum, þar sem kosið er óhlutbundnum kosningum. l'm úthlutun þingsætanna skal miða við samanlagða kjósendatölu stjórnmálaflokkanna við kosningarnar í lilutfalli við tölu kosinna
þingmanna í þeim kjördæmum. Varamaður landskjörins þingmanns tekur
sæti eftir sömu reglu og gildir um varamenn Reykjavikurþingmanna.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.
2. gr.

27. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
Alþingi skiptist i tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Á þriðjungur þingmanna sæti í efri deild, en tveir þriðju lilutar í neðri deild. Verði tala
þingmanna þannig, að ekki sé unnt að skipta til þriðjunga í deildirnar, eiga þeir
þingmenn, einn eða tveir, sem umfram eru, sæti í neðri deild.
Sameinað Alþingi kýs með lilutfallskosningu þingmenn þá, sem sæti eiga í
efri deild, úr flokki þingmanna í byrjun fyrsta þíngs á kjörtímabilinu. Hinir eiga
sæti í neðri deild.
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3. gr.

28. gr. stjórnarskrárinnar fellur niður.
4. gr.
29. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 28. gr., verði þannig:
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir, karlar sem konur,
sem eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á
landi og hafa verið búsettir i landinu siðustu fimm árin áður en kosning fer
fram. Þó getur enginn átt kosningarrétt, nema hann hafi óflekkað mannorð og
sé fjár sins ráðandi.
Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt lnin eigi óskilið fjárlag með manni
sínum.
Kosningalög setja að öðru leyti nánari reglur um alþingiskosningar.

5. gr.

Fyrri málsgrein 30. gr. stjórnarskrárinnar, sem verður 29. gr., skal orða
þannig:
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er liver ríkisborgari, sem kosningarrétt á til þeirra.
6. gr.
2. og 3. töluliður ákvæða stjórnarskrárinnar um stundarsakir falli niður,
en í stað þeirra komi nýr 2. töluliður, svo hljóðandi:
Umboð þingmanna fellur niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast
gildi, og fara þá fram almennar kosningar til Alþingis.

Nd.

650. Breytingartillögur

við frv. á þskj. 4('ö [Síldarbræðsluverksmiðja á Seyðisfirði].
Flm.: Haraldur Guðmundsson.
1. Við 1. gr. Eftir greininni komi ný grein, 2. gr., svo látandi:
Arið 1932 skal rikisstjórninni vera heimilt að veita nokkrum erlendum sildveiðiskipum leyfi til að landsetja og láta verka afla sinn eða liluta
hans innan lögsagnarumdæmis Seyðisfjarðarkaupstaðar, ef bæjarstjórn
kaupstaðarins mælir með þvi og trvggt er, að innlent verkafólk njóti vinnu
allrar og verkunarlauna við síldina.
2. Aftan við fvrirsögn frv. bætist: o. fl.
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651. Nefndarálit

um frv. til laga um sölu á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu í Svínadal.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþvkkt með eftirfarandi
BREYTINGU:
Við 1. gr.
1 stað „Stjórnarráði íslands" komi: Ráðherra.
Alþingi, 6. mai 1932.
Bjarni Asgeirsson,
form.

Nd.

Steingr. Steinþórsson,
Magnús Guðmundsson,
fundaskr.
frsm.
Þorleifur Jónsson.
Pétur Ottesen.

652. Breytingartillaga

við frv. til laga um Jöfnunarsjóð.
Flm.: Hannes Jónsson.
Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Verði greiðsluhalli á sjóðsyfirliti ríkisreiknings, skal hann greiddur úr
Jöfnunarsjóði, eftir því sem fé hans hrekkur til.

Nd.

653. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leyfa erlendum manni eða
félagi að reisa og starfrækja sildarbræðsluverksmiðju á Seyðisfirði.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin vill mæla með frv. þessu þannig breyttu, að verksmiðjuna megi
reisa hvort heldur er á Sevðisfirði eða annarsstaðar á Austfjörðum, en getur
hins vegar ekki fallizt á að veita slíkri verksmiðju fyrirfram leyfi til að kaupa
sild af erlendum veiðiskipum. Slíkt er bæði þvert ofan í gildandi lög, og með
því væri sennilega torveldað, að islenzkir útgerðarmenn fengju nokkur skipti
við verksmiðjuna.
Nefndin madir því með þvi, að frv. sé samþvkkt með eftirfarandi
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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BREYTINGU:
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Nú sækir erlendur maður eða félag um levfi til þess að reisa og starfrækja síldarbræðslustöð á Austurlandi og sannar, að hann eða það hafi nægilegt fjármagn, og skal þá ríkisstjórninni vera lieimilt, að fengnum meðmælum bæjarstjórnar eða sveitarstjórnar á þeim stað, er umsækjandi óskar eftir
aðsetri, að veita umsækjanda levfi til þess að reisa þar síldarbræðsluverksmiðju
og starfrækja hana í allt að 30 árum, og jafnframt levfi til þess að eiga eða
leigja nægilegt land handa fvrirtækinu, enda sé það tryggt, að eingöngu islenzkt
verkafólk, að undanteknum sérfræðingum, starfi í þjónustu fyrirtækisins.
Alþingi, 6. mai 1932.
Sveinn Ólafsson,
Jóhann Þ. Jósefsson,
Guðbr. ísberg,
form.
fundaskr., frsm.
B. Kristjánsson.
Bjarni Asgeirsson.
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Ed.

654. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1933.
(Eftir 2. nmr. í Ed.).
I. KAFLI.
Tekj ur:
1. gr.
Árið 1933 er ætlazt til, að tekjur rikisins 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 ætlazt til að nemi:
kr.
1. Fasteignaskattur........................................................................
2. Tekjnskattur og eignarskattur............................................
3. Lestagjald af skipum...................................................... ...

kr.

330000
800000
40000
1170000

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aukatekjur................................................................................
Erfðafjárskattur........................................................................
Vitagjald......................................................................................
Leyfisbréfagjöld ...
..............................................................
Stimpilgjald................................................................................
Skólagjöld ................................................................................
Bifreiðaskattur .......................................................................

550000
45000
400000
10000
375000
20000
100000
1500000
800000

11. Útflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vin,
ávaxtasafi og gosdrykkir).......................................................
13. Tóbakstollur..............................................................................

500000
1000000

Flyt ...

1500000

3470000
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kr.

kr.

14.
15.
16.
17.

Kaffl- og sykurtollur....................
Annað aðflutningsgjald ............
Vörutollur .....................................
Verðtollur .....................................

18. Gjald af innlendum tollvörum

Flutt ...
......................................
.....................................

,.................................
............

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

1500000
975000
200000
1300000
1100000

3470000

5075000
150000

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

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

8695000

3. gr.
kr.

I. Tekjur af rekstri
1. Rekstrarhagn.
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
—
7.
—

A.
rikisstofnana eru áætlaðar:
Simans
.......... .................
Vineinkasölu
..
Ríkisprentsmiðju
Rikisvélsmiðju .. . ... »..
Vifilsstaðabús .. .................
Kleppsbús .......... .................
Tóbakseinkasölu

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

Samtals ...
II. Fr& dregst:
1. Rekstrarhalli Póstsjóðs
.......... . ... ...
Útvarps................... .................
2.
—

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

kr.

264900
710000
40000
25000
4000
3000
200000
••■

•••

1246900

13000
27600
40600

Eftir

............
..... . i

1206300

Sundurliðun.
Póstsjóður.
I. Tekjur................. •

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

600000

............
Fiyt ...

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

:

600000
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kr.
Flutt ...
II. Gjöld:
1. Lann:
a. Eftir lannalögnm.....................................
b. Póstafgreiðslnmenn ntan Reykjaviknr
c. Bréfhirðingamenn.....................................
2. Póstflntningar.....................................................
3. Annar kostnaðnr:
a. Skrifstofnkostnaðnr i Reykjavik, eftir
reikningi.......................................................
b. Skrifstofnkostnaðnr og aðstoð ntan
Reykjavíknr .......... . .............................
c. Húsaleiga
ntan
Reykjaviknr
á
stærri póststofnm og póstafgreiðslnm
d. Önnnr gjöld ..............................................
e. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

kr.
600000

100000
87000
25000
.......... .

212000
270000

30000
18300
10700
60000
12000
131000
613000

Fært á 3. gr. A. II. 1
Siminn.
I. Tekjnr.................... ..............................................
II. Gjöld:
a. Til einkasima i sveitnm .............................
b. Til starfræksln landssimanna m. m.:
1. Kostnaðnr við aðalskrifstofn landssimanna...............................................................
2. Ritsimastöðin i Reykjavik ....................
3. Loftskeytastöðin i Reykjavik.................
4. Bæjarsiminn i Reykjavík ....................
5. Áhaldahúsið ..............................................
6. Ritsimastöðin á Aknreyri ....................
7. Ritsimastöðin á Seyðisfírði....................
8. Ritsimastöðin á ísafirði.............................
9. Simastöðin á Borðeyri.............................
10. Simastöðin í Hafnarfirði..........................
11. Simastöðin i Vestmannaeyjnm...........
12. Simastöðin á Siglnfirði............................

60000
157000
31000
380000
12000
45000
58000
28000
15000
18500
23500
17000

Flyt ...

845000

•••

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

•••

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

13000

1750000
25000

25000

1750000
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*
Flutt ...
13. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva
14. Vextir af láni frá L. M. Ericsson o. fl.

845000
120000
90100

kr.
25000

kr.
1750000

1055100

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.

Uppbót á launum símritara, kvenvarðstjóra,
kvensímritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar,
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, greiðist
eftir sömu reglum og verið beflr, enda færist þær
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.
Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................
Viðbót og viðbald stöðvanna .....................................
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, allt að...............................................................
Viðhald landssímanna.....................................................
Áframhaldsgjald...............................................................
Til kennslu fyrir simamenn
.....................................
Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ....................
Ýms gjöld
........................................................................
Fyrning á línum, búsum og áböldum (sjá 20. gr.)
Slysatrygging........................................................................

45000
60000
10000
185000
25000
1000
1500
6000
70000
1500
1485100

Fært á 3. gr. A. I. 1

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

Eignabreyflngar.
Út.
I. Afborgun af láni L. M. Ericsson.....................................
II. Til viðauka simakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa,
afborgana af húseign á Seyðisflrði o. fl..........................
III. Til nýrra simalína ...............................................................
að því tilskildu, að samkomulag náist við hlutaðeigandi héruð.
Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 3
Vineinkasalan.
I. Tekjur (brúttó af vörusölu) ............................................
II. Gjöld:
a. Ýms rekstrarkostnaður
..............................................
b. Fyrning á pakkhúsi og áhöldum (sjá 20. gr.) ...
Fært á 3. gr. A. I. 2

264900

58700
60000
60000

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

178700

900000
184000
6000
............

190000
710000
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kr.

kr.

Útvarpið.
I. Gjöld:
a. Starfræksla:
1. Yfirstjórn.......................................................
2. Útvarpsstöðin..............................................
3. Útvarpssalnr
.............................................
4. Útvarpseíni
5. Skrifstofan......................................................
6. Viðgerðarstofan
7. Óviss gjöld
8. Hnsaleiga, hiti o. fl.....................................

17000
52000
18000
70000
15000
20000
10000
25000

b. Vextir af láni frá Marconifélaginn í London............
c. Fyrning húss, véla og áhalda (sjá 20. gr.) ............

227000
21500
29100
277600
250000

II. Tekjur.........................................................................................
Fært á 3. gr. A. 11. tekjnhalli

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

Eignahreyfingar.
Út.
Afborgnn af láni frá Marconifélaginn i London £ 5600
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.).....................................

1.
2.
3.
4.

B.
Tekjnr af fasteignnm rikissjóðs ern taldar:
Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs....................................
Tekjnr af kirkjnm ...............................................................
Legkanp til kirkjngarðs dómkirkjnnnar..........................
Arnarhvoll:
a. Tekjnr ................................................................................
b. Gjöld:
1. Vextir (6,2’/o af 350 þns.)....................
21600
2. Ýms rekstrarkostnaðnr.............................
26680
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.) ............
3500

27600

124040

25000
100
3500
51780

51780
Samtals ...

28600
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4. gr.
Tekjnr af bönkntn og vaxtatekjur ern áætlaðar:
kr.

kr.

1. Vextir at bankavaxtabréfnm, keyptum samkvæmt
lögnm nr. 14, 9. júli 1909
..............................................
2, Vextir af stofnfé Landsbankans, 6’/o af 3 millj............
3. Aðrir vextir... ........................................................................
Samtals ...

20000
180000
350195
...

...

550195

5. gr.
Óvissar tekjnr eru taldar 50000 kr,

II. KAFLI.
Gjöld:
6. gr.
Arið 1933 ern veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar ern i
7.-19. gr.
7. gr.
Vextir af lánnm rikissjóðs ern taldir:
kr.
Vextir:
1. Innlend l&n
.....................................
2. Dönsk I&n, danskar kr. 128395.86 &
3. Ensk lin, £ 46295 - 12 - 0 & 22.15
4. Aðrir vextir
.....................................

................. .
...
122.00 ............
............................

kr.

125096,93
156642,95
1034447,57
90000,00

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

:
1
i
1

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

1406187,45
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8. gr.

kr.

kr.

73200

Borðfé Hans Hátignar konungsins

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yflrskoðnnar rikisreikninga er veitt:
kr.

kr.
225000
4000
4067

1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yflrskoðnnar rikisreikninga
.....................................
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) .............................
Samtals ...

233067

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

10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:
kr.
Ráðnneytið, rikisféhirðir o. fl.
1. Til ráðberra:
a. Laun...............................................................
b. Til risnn......................................................
2.
3.
4.
5.

33375
6000
39375
6000
90225
50000
32000

Til utanferöa ráðherra.....................................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins.............................
Annar kostnaðnr...............................................................
Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum............................
Þar af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til nú*
verandi rikisbókara.
■■
Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

kr.

■
..- —------------217600
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kr.
Flutt ...
6. Til
a.
b.
c.

þess að gefa út stjórnartiðindi:
Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl.
Til pappirs og prentunar ....................
Til kostnaðar við sendingar með póstum

kr.

217600

700
18000
1000
19700

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá
20. gr.)................................................................................

5000
3667
245967

II. Hagstofan:
1. Laun
...............................................................................
2. Pappír, prentun og hefling hagskýrslna....................
3. Prentun eyðublaða............................................................
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m.........................................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður .............................

12250
12000
1500
5000
23000
53750

III. Utanríkismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahófn:
a. Laun sendiherra .....................................
b. Húsaleiga.............................................. ...
c. Kostnaður við embættið
....................
d. Til skrifstofuhalds.....................................

20000
6000
25000
20000

2. Fyrir meðferð utanrikismála .....................................
3. Rikisráðskostnaður
......................................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd.............................

71000
14600
4000
5000 1
94600
—

Samtals ...

394317
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11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr.

kr.
A.
Dómgæzla og lögreglustjórn.
1. Hæstiréttur:
a. Lann......................................................................................
b. Annar kostnaður, allt að..............................................
Par af 3000 kr. til ritara.
2. Laun bæjarfógeta, sýslnmanna og lögreglustjóra..........
3. Laun hreppstjóra......................................................................
4. Skrifstofnkostnaður lögmannsins i Reykjavik:
a. Lann 3 fulltrna og 2 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting..................................
c. Ýms gjóld
........................................................................
d. Til samningar spjaldskrár yfír afsals- og veðmálabækur ........................................................................

29375
5000
34375
142425
24000
23000
4200
6500
1000
34700

5. Skrifstofnkostnaður tollstjórans í Reykjavik:
a. Lann 5 skrifara...............................................................
b. Laun 6 tollritara...............................................................
c. Aðstoð og aukavinna.......................................................
d. Hnsaleiga, ljós og hiti
..............................................
e. Innheimtnkostnaðnr ......................................................
f. Ýms gjöld, allt að
......................................................

20000
30000
10000
7200
18000
14000
99200

6. Skrifstofnkostnaður lögreglustjórans i Reykjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara.....................................
b. Húsaleiga.............................................................................
c. Hiti og ljós........................................................................
d. Ýms gjöld
............................................ . ....................

25000
5000
2400
3500
3590
70000
90000

7. Toll- og löggæzla
...............................................................
8. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............
9. Til landhelgisgæzln, gegn allt að 250000 kr. framlagi
úr Iandheigissjóði
...............................................................
10. Framlag til landheigissjóðs ..............................................
Flyt ...

300000
20000
,,,

,,,

850600

1148

Pingskjal 654

kr.

kr.

11.

12.
13.
14.
15.

850600

Flutt ...
Til hegningarhússins i Reykjavik og viöhaldskostnaöur fangelsa
........................................................................
(Par af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).
Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni.....................................
(Par af fyrning kr. 6250, sjá 20. gr.).
Sakamáiakostnaður og lögreglumála .............................
Borgun til sjódómsmanna.....................................................
Borgun til setu- og varadómara .....................................
Samtals A. ...

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.
1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðareyri undir embættisbréf ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti ......................................................

13770
21250
30000
2000
5000
922620

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

45000
55000
100000

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opinberar fasteignir........................................................................
3. Til embættiseftirlitsferða......................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og
fyrir skattvirðingar ...............................................................
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl...............................
Samtals B. ...

25000
6000
45000
30000
206000

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

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:
'kr.
1. Laun .........................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eítir reikningi, allt að
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga
sérstaklega erfiða læknissókn..............................................
Flyt ...

kr.

i

227250
5500
9750

............ ,

242500

Þingskjal 654

1149

kr.
Flutt ...
Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Ólafsfjarðarbúa
600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholtsbreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvallabrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til
Snðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhreppsi Þingeyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestnr- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sléttu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa,
300 til hvers, 900 kr. — 17. Til Borgarfjarðarhrepps i
Norður-Múlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Múlahrepps 250 kr., 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps i NorðurÞingeyjarsýsln og Jökuldalshrepps i Norður-Múlasýslu,
vegna byggðar i Möðrudalsheiði og Jökuldalsheiði, 200
kr. til hvors, 400 kr. — 20. Til Árneshrepps i Strandasýslu 600 kr., sé héraðið læknislaust. — 21. Til Nanteyrarhrepps 300 kr. — 22. Til Loðmundarfjarðarhrepps
150 kr. — 23. Viðbótarstyrknr til Ólafsfjarðarbúa, gegn
eigi minna tillagi frá þeim sjálfum en 1600 kr., ef þeir
ráða til sin sérstakan lækni, 2000 kr.
4. Til læknis í Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkravitjunum í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara
eftir taxta héraðslækna .......................................................
5. Til Lúðviks Nordals, læknis á Eyrarbakka, til að
sinna læknisstörfum i Árnessýslu.....................................
6. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik.............................
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri.............................
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............

kr.
242500

1200
1000
800
800
800
2400

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli augnlæknis
I Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli EskiFlyt ...

247100

1150

Þingskjal 654

kr.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

Flutt ...
fjarðar og Ísaíjarðar, að báðum stöðum meðtöldum,
og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá
Hólmavík til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k.
á einni höfn eða tveim í hverri sýslu.
Styrkur til tanniæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavík
Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis ólafs Þorsteinssonar i Reykjavik .............................................. ............
Styrkurinn til augnlæknis í Reykjavík og læknanna
Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn því skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentum
i læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 4 sinnnm á mánuði, og gefi skýrslu um það.
Til radiumsjóðs Islands, styrkur til að reka radiumlækningar ............................................................... ............
Styrkur til héraðslækna til utanferða, i því skyni að
afla sér nýrrar læknisþekkingar .................... ............
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. fyrir
hverja mánaðardvöl erlendis.
Til Guðmundar Karls Péturssonar læknis, til framhaldsnáms i handlækningum erlendis............ ............
Landsspitalinn:
Rekstrarkostnaður ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna....................................................... ............
B. Annár kostnaður:
1. Laun starfsfólks .....................................
79000
2. Fæði
.......................................................
68000
3. Þvottur og ræsting
.............................
32000
4. Lyf og umbúðir......................................
17000
24000
5. Ljós og hiti..............................................
6. Viðhald og umbætur.............................
25000
7. Skattar ......................................................
5000
8. Ýms gjöld
..............................................
16500
9. Fyrning húsa og áhalda ....................
24000

kr.
247100

800
800

2000
1500

1500
47000
41000

290500
C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar, þar i
fæði ljósmæðranema..................................... ............

8000

Flyt ...

339500

300700
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kr.
Flutt ...
Þar frá dregst:
1. Daggjöld sjúkliuga.....................................
2. Tekjur af röntgendeild.............................
3. Skurðstofugjald o. fl..................................

339500

kr.
300700

232000
45000
15500
292500
47000

Mismnunr

13. Holdsveikraspitalinn....................
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun læknis.............................
B. Annar kostnaður;
1. Laun starfsmanna........... ....................
2. Viðurværi 35 manna ... ....................
3. Klæðnaður .................... ....................
4. Lyf og sáraumbúðir ... ....................
5. Ljós og hiti .................... ....................
6. Húsbúnaður og áhöld... ....................
7. Viðhald á húsum............ ....................
8. Þvottur og ræsting.......... ... ............
9. Flntningskostnaðnr
... ....................
10. Greftrunarkostnaður ... ....................
11. Skemmtanir.................... ....................
12. Skattar o. fl....................... ...................
13. Ýmisleg gjöld
............ ....................
14. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

64590
7125
11400
13700
1400
1400
9000
1800
2500
1500
1000
500
500
3500
1000
8265

-

57465
64590
Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spitalinn .....................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Lann læknis.....................................
B. önnnr gjöld:
1. Kanp starfsmanna fastra
...
2. Kanp daglaunamanna ............
3. Matvæli .................... *...............
4. Fatnaðnr sjúklinga..................

45268

....................
•••

•••

•••

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

12000
750
26000
3000

Flyt ...

41750

6125

6125

410558

Þingskjal 654
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kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Flutt ...
Klæðnaður starfsfólks ....................
Lyf og sáraumbúðir
....................
Ljós og hiti .....................................
Viðhald og áhöld .............................
Þvottur og ræsting.............................
Flutningskostnaðnr.............................
Skemmtanir .....................................
Skattar m. m.......................................
Óviss gjöld
......................................
Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

41750
500
500
10000
6000
3500
1600
500
2500
1400
6480

6125

kr.
410558

74730
80855
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr. 1,50 á dag ...
Mismunur

...

Nýi spitalinn......................................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læRnis .............................................. ............
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna fastra
............
25000
2. Kaup daglaunamanna ....................
1500
3. Matvæli
..............................................
30000
4. Fatnaður sjúklinga.............................
2500
5. Fatnaður starfsfólks..........................
1000
6. Lyf og sáraumbúðir..........................
3000
7. Ljós og hiti
.....................................
12000
8. Viðhald og áhöld .............................
3500
9. Þvottur og ræsting.............................
5500
10. Skattar og tryggingar ....................
3000
11. Skemmtanir
.....................................
500
12. óviss útgjöld .....................................
1500
13. Fyrning húss og áhalda (sjá 20, gr.)
10958

35587
45268

52083
6125

99958
Flyt ...

106083

462641

Þingskjal 654
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kr.

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum

Flntt ...

106083

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

54000

Mismnnnr

...

15. Heilsnhæiið á Vifilsstöðnm ..............................................
Sá kostnaðnr sundnrliðast þannig:
A. Lann yfirlæknis...............................................................
B. Lann aðstoðarlæknis......................................................
C. önnnr gjöld:
1. Kanp starfsmanna....................................
32000
2. Viðnrværi.....................................................
85000
3. Lyf og hjúkrnnargögn.............................
10000
4. Ljós og hiti..............................................
31500
5. Þvottur og ræsting...................................
7500
6. Viðhald húsa..............................................
5000
7. Viðhald véla..............................................
3000
8. Húsbúnaðnr og áhöld.............................
10000
9. Flntningskostnaðnr...................................
4500
10. Óviss gjöld ..............................................
5000
11. Fyrning á húsnm og áhöldnm (sjá
20. gr.).......................................................
9110

kr.
462641

52083
410
6125
5200

202610
Þar frá dragast þessar tekjnr:
Meðgjöf með 105 sjúklingum, 5 kr. á dag
Meðgjöf með 15 börnnm, 4 kr. á dag ...

213935
191625
21900
213525

Mismnnnr

...

16. Heilsnhælið á Reykjnm i Ölfnsi;
Rekstrarkostnaðnr ................................................................
Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig:
A. Lann læknis og annars starfsfólks.............................
B. Annar kostnaðnr:
1. Fæði................................................................
14000
2. Lyf og hjúkrnnargögn..............................
1000
3. Ljós................................................................
1000
Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

16000

410

500
9000

9000

463551
145

Þingskjal 654
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kr.

4.
5.
6.
7.
8.

Flutt ...
............
Þvottur og ræsting............
............
Viðhald húsa og áhalda
............
Flutningur og símakostnaðu
............
Óviss gjöld ....................
............
Fyrning húsa og áhalda

16000
2000
2000
2000
1500
3000

9000

kr.
463551

26500
Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 7000 legnd., 5 kr. á dag

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

Mismunur

...

17. Heilsuhælið i Kristnesi:
Rekstrarkostnaður .............................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis....................................
.............................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsfólks ...................
............
19200
2. Fæði............................................
............
45000
3. Lyf og hjúkrunargögn..........
............
3200
............
9000
4. Ljós og hiti ...........................
5. Pvoltur og ræsting................. .................
2500
6. Viðhald húsa og véla..........
............
4500
7. Viðhald læknistækja ..........
.......... .
500
8. Húsbúnaður og áhöld.......... .................
5500
9. Flutningskostnaður
.......... .................
3900
11000
10. Yms gjöld
........................... .................
7670
11. Fyrning húsa og áhalda .. .................

35500
35000
500
770
5600

111970
Hér frá dregst:
Daggjald 64 sjúklinga, 5 kr. á dag

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

Mismunur ...
18. Önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að
...
Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða
aðnjótandi, sendi nmsóknir um hann fyrir 1. október, enda fylgi umsóknunnm rekstrarreikningar,
gerðir eftir fyrirmælum heiibrigðisstjórnarinnar.
Flyt ...

117570
116800
770
15000

15000

464321

Þingskjal 654

_

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

1155

Flntt
Styrkupphæðirnar miðast við fjölda legudaga,
enda fari tekjnr þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkraskýlið hefir af hverjnm sjúklingi á legndag, að
viðbættnm styrknnm fyrir hvern legndag, ekki
fram úr þeirri npphæð, sem talizt getnr sanngjarnt
kostnaðarverð á hverjnm stað, miðað við sjúkrahúsrekstnr i landinn yfirleitt. Það er og skilyrði
fyrir styrkveitingn, að sjúklingar þeir, sem rikissjóðnr greiðir sjúkrahúsnnnm eða sjúkraskýlnnnm fyrir,
njóti sómn kjara sem innanhéraðssjúklingar.
Styrknr til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
Til þess að kanpa ferðaröntgentæki
....................
Bólnsetningarkostnaðnr
..............................................
Gjöld samkv. 13. gr. í lögnm 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðsln næmra sjúkdóma
............
Gjöld samkv. 25. gr. i lögnm 6. nóv. 1902, um
varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til lslands
Gjöld samkv. lögnm nr. 16 1923, nm varnir gegn
kynsjúkdómnm ...............................................................
Kostnaðnr við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðnskólnm........................................................................
Til hjálparstöðvar hjúkrnnarfélagsins Líknar, gegn
a. m. k. jafnmikln frá bæjarsjóði Reykjaviknr ...
Til hjálparstöðvar Ranðakrossdeildar Aknreyrar
fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði
Aknreyrar
........................................................................
Til félags islenzkra hjúkrnnarkvenna ....................
Til styrktar mönnnm, er þnrfa að fá sér gervilimi
Viðbótariann yfirsetnkonu i Grímsey, gegn jafnmikilli iannaviðbót annarsstaðar frá
....................
Til Halldórs Arnórssonar nmbúðasmiðs
............
Til Gisla Andréssonar, sjúkrastyrknr
....................
Til frú Sigriðar Kjartansdóttnr, vegna sjúkleika
manns hennar, sr. Jakobs Ó. Lárnssonar ............
Til Unnar Viihjálmsdóttnr, sjúkrastyrknr ............

kr.

kr.

15000

464321

8000
3500
3500
15000
1500
8000
3000
4000

500
500
2000
300
1600
1200
3000
1500
79inn
80000

19. Hlnti rikissjóðs af launnm ljósmæðra.............................
Samtals ...

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

616421

Þingskjal 654

1156

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
A.
Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings ...........................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir
reikningi, allt að
............................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að
..
5. Skrifstofukostnaður, allt að ...........................
II. Þjóðvegir.
a. Til nýrra akvega:
1. Kjósarvegur..............................................
10000
2. Stykkishólmsvegur .............................
10000
3. Vesturlandsvegur
.............................
5000
4. Holtavörðuheiðarvegur ....................
30000
5. Geiradalsvegur .....................................
4000
6. Breiðadalsheiðarvegur i Isafj.s.
...
5000
7. Húnavatnssýsluvegur
....................
5000
8. Hofsósvegur
.....................................
5000
9. Blönduhliðarvegur .............................
10000
10. öxnadalsvegur ......................................
5000
11. Ljósavatnsskarðsvegur
....................
13000
12. Þistiifjarðarvegur
.............................
7000
13. Bakkafjarðarvegur .............................
5000
14. Jökuldalshliðarvegur.............................
5000
15. Breiðdalsvegur .....................................
5000
16. Geithelinavegur.....................................
5000
17. Brunahraunsvegur .............................
6000
18. Fjallabaksvegur......................................
10000
19. Hreppavegur
......................................
5000
b. Viðhaid og umbætur

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

III. Til brúargerða......................................................................
IV. Fjallvegir...............................................................................
Þar af 5000 kr. til vegar frá Hvalskeri við Pat
reksfjörð yfir Skersheiði að Saurbæ á Rauðasandi.
V. 1. Til áhaida, aiit að .....................................................
2. Til bókasafns verkamanna
....................................
Fiyt ...

kr.

kr.

7125
6125
5000
16000
13000
47250

150000
500000
650000
60000
15000

15000
300

15300
787550

Þingskjal 654
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kr.

kr.
Flntt ...
VI.Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegn að minnsta kosti jafnmikln tillagi annarsstaðar að og öðrnm þeim skilyrðum, sem atvinnumálaráðherra setnr.
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...
VII. Til dragferjnhalds:
1. Á Lagarfljóti
... .......................................................
2. - Skjálfandafljóli
......................................................
3. - Blöndn ........................................................................
VIII. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá .....................................
IX. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflntningum
yfir Hellisheiði
.......................................................
..
X. Vöruflutningastyrknr til hafnleysishéraða á Suðurlandi
Styrkurinn greiðist því aðeins, ef frumv. það um
skatt af bifreiðum o. fl., er nú liggur fyrir þinginu,
verðnr að lögum. Um úthlutnn styrksins tii hinna
einstöku héraða fer eftir reglum, er atvinnomálaráðherra setur.
XI. Styrknr til að halda uppi byggð og gistingu fyrir
ferðamenn.............................................................................
Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskekktum bæjnm við þjóðbraut.
XII. Iðgjóld til slysatryggingar verkamanna samkv. lögum nr. 44, 27. jnni 1925 ..............................................
XIII. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.)............................
Samtals A. ...
B.
Samgóngnr á sjó.
1. Til strandferða:
a. Rfkissjóðs
........................................................................
enda verði launagreiðsla til yfirmanna skipanna
í samræmi við launagreiðslur eftir lögum nr. 63, 7.
maí 1928, að þvi leyti, sem við verðnr komið og við á.
(Þar af fyrning kr. 31600, sjá 20. gr.).
b. Eimskipafélags Islands
..............................................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................
2. Til bátaferða á flónm, fjörðum og vötnnm....................
Samtals B....

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

787550

25000

80000
105000
300
300
300
900
250
5000
20000

3000

4000
1248
............

926948

256600

60000
24000
340600
78000
•*•

•••

418600

Pingskjal 654
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kr.
c.
Vitamál og hafnargerðir.
I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra
..............................................
Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafnargerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar,
hjeraðsstjórna og bæja i öllu þvi, er varðar
vitamál og hafna.
2. Lann aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, allt að . ...
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikningi ................................................................................
5. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............

7125

6125
10000
2500
3500
29250
25000
115000
8000
5000
25000
25000

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Laun vitavarða......................................................................
Rekstrarkostnaður vitanna..............................................
Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
Til áhaldakaupa ...............................................................
Ýmislegt.................................................................................
Til hafnargerðar á Akranesi
.....................................
Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að Vs kostnaðar, gegn ’/s annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætiun
...
IX. Til sjómælinga
...............................................................
Fyrning (sjá 20. gr.).......................................................
Samtals C. ...

kr.

20000
10000
89790
............

352040

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

kr.

A.
Kirkjumál.
Bisknpsdæmið:
1. Laun biskups.......................................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að
............

8125
2000
10125

Flyt ...

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

10125

Pingskjal 654

1159
kr.

Flutt ..
b. Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt
lögum nr. 49 1907
.......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar
og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
Stjórninni er heimilt að greiða 3Íra Einari Thoilacius í Saurbæ 1000 kr. úr prestlaunasjóði fyrir
að vinna að undirbúningi og fjársöfnun til Hallgrimskirkju, ef hann lætur af prestsskap vorið 1932,
enda sé prestakallið með óskertu prestssetri veitt
frá næstu fardögum.
5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslugerðir
6. Embættiskostnaður presta ..............................................
7. Til húsabóta á prestssetrum
.....................................

kr.
10125

300
120
8000
261000

800
60000
24000
354220

Samtals A. ...
B.
Kennslumál.
I. Háskólinn:
a. Laun................................................................................
b. Til kennslu i réttarlæknisfræði .............................
c. Til kennslu i söng.......................................................
d. Til kennslu í bókhaldi..............................................
e. Námsstyrkur ...............................................................
f. Húsaleigustyrkur
.......................................................
g. Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans
h. Til kennsluáhalda læknadeildar.............................
i. Til kennslu i efnafræði..............................................
j. Hiti, Ijós, ræsting og vélgæzla
.............................
k. Önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000
auk hlunninda, er dyravörður hefír
áður notið.
2. Ýms gjöld
.............................................. 5000
1. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta

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

102375
400
800
400
15000
9000
6000
800
1600
4000

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

9000
750

Flyt ...

150125

364345

1160

Pingskjal 654
kr.
Flutt ...
Til
Stúdentaráðs
Háskóla
íslands,
til
þess að
m.
starfrækja upplýsingaskrifstofu ............ ............
□. Framlag fyrir eitt herbergi í alþjóðastúdentagarði í Paris, lokagreiðsla .................... ............
o. Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ............

kr.

150125
800
2500
549
153974

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til islenzkra stúdenta i erlendum báskólum ...
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun menntamálaráðs......................................................
Styrkinn má veita konum sem körlum til
bvers þess náms, er menntamálaráðið telur
nauðsyn að styrkja.
c. Til Jóns Blöndals, til lokanáms í bagfræði ...
d. Til Jóns Gauta Jónatanssonar, til að lúka námi
í rafmagnsfræði i Pýzkalandi
............ ............
e. Til Ingólfs Þorsteinssonar, til þess að nema
vélaverkfræði við báskóla erlendis ... • • • •«•
f. Til Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, til að
lúka vélfræðinámi i Þýzkalandi............ • • • • • •
g- Til Yngva Pálssonar, til vélaverkfræðináms ...

24000
8000

1200
1800
1200
1000
1200
38400

III. Fræðslumálastjórnin:
.................... ............
1. Laun fræðslumálastjóra
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að ... ...
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að
...

7125
800
5000
12925

IV. Menntaskólinn almenni:
a. Laun...............................................................
b. Önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ....................
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ...
3. Til viðhalds
.....................................
4. Til stundakennslu og til prófdómenda, allt að
.....................................
5. Húsaleigustyrkur banda 15 lærisveinum, 75 kr. handa hverjum ...
6. Námsstyrkur .....................................
7. Læknisþóknun......................................
Flyt ...

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

71750

800
8000
3000
7000
1125
2800
400
23125

71750

205299

Pingskjal 654

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Flutt ...
Til kennslutækja
.............................
Ýmisleg gjöld .....................................
Til verðlaunabóka .............................
Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
Til bókasafnsins íþóku....................
Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

1161

23125
500
3500
200
1500
200
6515

kr.

kr.

71750

205299

35540
Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleignstyrkur sé venjulega aðeins veittur utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- menn fyrir innanbæjarmönnum, að óðru jöfnn.
V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Laun............................................................. ............
b. önnur gjóld:
1. Til aukakennara og stundakennslu
20000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
2000
500
3. Til bóka og kennsluábalda . . ...
10000
4. Til eldiviðar og ljósa ....................
1000
5. Námsstyrkur .....................................
Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að óðru jófnu.
2000
6. Til dyravörzlu.....................................
3000
7. Til viðhalds
.....................................
3500
8. Til ýmislegra gjalda
....................
7000
9. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

107290

39225

49000
88225

VI. Kennaraskólinn:
&•

L&ud ••

•••

•••

•••

*••

•••

•••

•••

b. önnur gjöld:
1. Stundakennsla.....................................
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 .....................................
7. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

•••

•••

16375

3500
2500
200
2500

800
3500
1869
14869
Flyt ...

Alþt. 1932. A, (45. löggjafarþing).

31244
432058
146

1162

Pingskjal 654

kr.
Flutt ...
VII. Stýrimannaskólinn:
a. Laun..............................................................................
b. önnur gjöld:
1. Til stundakennslu .............................
1500
2. Til eldiviðar og Ijósa
....................
1800
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrirlestra ......................................................
300
4. Ýmisleg gjöld .....................................
3000
5. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................
1285

kr.
432058

13000

7885
VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun.............................................................
b. önnur gjöld:
1. Til stundakennslu .............................
2. Húsnæði ..............................................
3. Ljós og hiti
.....................................
4. Ræsting
..............................................
5. Til prófhalda .....................................
6. Ýms gjöld ... .....................................

20885
•••

8750

•••
1
1000
3800
500
600
900
500

7300
16050

Viö skólana undir liðunum IV.—VIII. skal vera
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skólagjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.
IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun.....................................
............
8750
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistarkennslu
............................. • • • • • •
1450
önnur
gjöld:
c.
1. Til verklegs náms, allt að
2000
2. Til kennsluáhalda
...
600
3. Til eldiviðar og Ijósa...
3500
4. Ýmisleg gjöld
............
4000
----------10100
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ............
1714
22014
Flyt ...

22014

468993

Pingskjal 654

1163

Flutt ...
2. Til
a.
b.
c.

bændaskólans á Hvanneyri:
Laun.............................................
•..
Til smíða- og leikfimikennslu ...
Önnur gjöld:
1. Til vtrklegs náíns, allt að 2400
2. Til kennsluáhalda............
500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld.................... 3500

kr.

22014

468993

8750
1300

10400
...
1530
--------------Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem stunda verknám samkvæmt samningi,
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólunum dagbókum um vinnubrögðin yfir námstimann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei hærri
upphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja
viku námstimans.
Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt
skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.

kr.

..

21980
---------------

X. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavik, til þess
að reka iðnskóla i Reykjavik, undir yfirumsjón landsstjórnarinnar..............................................
b. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds
......................................................
c. Til Iðnaðarmannafélagsins á ísafirði, til skólahalds................................................................................
d. Til Iðnaðarmannafélagsins í Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds
.......................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu
senda ráðuneytinu
skýrslu um starf sitt.
e. Til verklegs framhaldsnáms erlendis....................
Flyt ...

43994

6500
1500
1000
1200

3000
•••

•••

13200
526187

1164

í’ingskjal 654

kr.

kr.
Flatt ...
XI. Verzlunarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/i kostnaðar............
b. Til Sambands samvinnufélaganna, til þess að
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir B/-i kostnaðar ...

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavik:
a. Húsnæðisstyrkur
.............................
b. Ilekstrarkostnaður, gegn að minnsta
kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði
...........
c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................
d. Námsstyrknr til sveitastúlkna............

526187
i

5000 i

5000
--------

10000

5000

18000
4000
1000
28000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minnsta
kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkissjóði
............
b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................

12000
2000
14000
---------

42000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón landsstjórnarinnar.
XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara við fasta skóla og dýrtiðaruppbót
2. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót....................
3. Til farkennslu og eftirllts með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, allt að............
4. Til eftirlitskennara......................................................
5. Utanfararstyrkur handa barnakennurum ...........

360000
70000
4000
15000
1500
450500

Flyt ...

1028687

Þingskjal 654

1165

kr.

kr.

Flutt ...
XIV. Uuglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:
a. Laun.............................
...................
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smiðakennslu
..............................................
c. Önnur gjöld:
1. Tii kennsiuáhalda
...
400
2. Til eldiviðar ogljósa...
4000
3. Ýmisleg gjöld
............
3000
4. Til viðhalds...
1000
d.
2.
3.
4.
5.

Til
Til
Til
Til
gr.
6. Til
7. Til

Fyrning húsa (sjá 20. gr.)

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

1028687

9500
2000

8400
1680

héraðsskóla samkv. I. nr. 32 1929 ............
gagnfræðaskóla samkv. 1. nr. 48 1930. ...
Gagnfræðaskóla Reykvikinga
....................
unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv. 20.
I. nr. 48 1930 ......................................................
bókasafna við unglingaskóla
....................
þess að gefa út kennslubækur handa skólum

21580
70000
50000
2500
14000
1600
1600

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Pingeyinga
........................................................................

161280

4500
6000

2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................
Styrkir samkvæmt tölul. 1—2 eru bundnir þvi
skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra
samþykki reglugerðir skólanna.
3. Til kvenfélagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað, til
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann
öðrum á ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreyttum skilyrðum.
4. Til húsmæðrafræðslu i Vík i Mýrdal.................
5. Til frú Bjargar C. Þorláksson, lil þess að leiðbeina islenzkum konum i næringarefnafræði og
blöndun matvæla.......................................................

4500

800

2000
17800

Flyt ...

•«•

•••

1207767

1166

Þingskjal 654

kr.
Flutt ...
XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Par af fyrning húss kr. 975,00 (sjá 20. gr.).
Stjórnin annast um, að aöstandendur nemendanna eöa nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
efni þeirra Ieyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.
XVII. Til Blindravinafélags íslands

kr.
1207767 i
30975 í

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

XVIII. Sundkennsla o. fl.:
1. Til sundkennslu i Reykjavik
.............................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir unglinga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfé,
njóti kennslunnar ókeypis.
2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir
sundkennslu þá, sem getur í 1. lið, og til að
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ...
3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en i Rvik ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rikissjóðsstyrknum nemur.
4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar
og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir almenning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að
XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að balda uppi
kennslu i teikningu og tréskurði i þjóðlegum stíl

2600

300

2400
2400

5000
--------10100
1500

XX. Til iþróttakennslu

2400

XXI. Til fþróttasambands Islands

5000
Samtals B. ...

1260342

1167

Þingskjal 654
15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt:

kr.

kr.
Landsbókasafnið:
a. Laun
................................................................................
b. Launauppbót til 2. bókavarðar, 1000 kr....................
c. Til aðstoðar........................................................................
d. Til þess að kaupa bæknr og handrit og til bókbands
e. Til þess að semja spjaldskrá .....................................
t. Til þess að semja og gefa út skrá yfir handrit ...
g. Til ritaukaskrár ...............................................................
h. Brnnaábyrgðargjald fyrir safnið...................................
i. Húsaleiga..............................................................................
j. Ýmisleg gjöld........................................................................

21575
1000
3800
12000
800
2400
700
360
2000
1000
45635

Þjóðskjalasafnið:
a. Laan •* ••• •«• ••• ••■ ■■• ••• ■•• ••• ••• • • •
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar
akjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýms gjöld..............................................................................

6225
5000
1000
12225

Þjóðminjasafnið og verndnn fornminja:
a. Lann þjóðminjavarðar (fornminjavarðar)
... ...
b. Til aðstoðar, eflir reikningi, allt að.............................
c. Til þess að útvega forngripi, allt að
....................
d. Til áhalda og aðgerða.......................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................
Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á vikn, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

6625
2500
1200
1200
800

12325
Náttúrnfræðifélagið:
a. Tillag
................................................................................
b. Til aðstoðarmanns
.............................................. ...
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sé til
sýnis almenningi ekki sjaldnar en einn sinni á vikn.

2000
1400

3400
Landsbókasafnsbúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar
.............................
b. Til viðhalds og áhalda
..............................................
c. Fyrning (sjá 20. gr.)......................................................

Flyt ...

' 6500
1800
6815 !

i

15115

1

88700

Þingskjal 654

1168

kr.
Flntt ...
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslnsjóði.......................................................
7. Ankastyrknr til fjögnrra bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins & Aknreyri, að þvi tilskildn,
að I)avíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzln
með a. m. k. 2000 kr. lannnm ank verðstnðnlsuppbótar
........................................................................
b. Til bókasafnsins á tsafirði, að því tilskildn, að
Gnðmnndnr Gislason Hagalin rithöfnndnr hafi
þar bókavörzln með a. m. k. 2000 kr. lannnm ank
verðstnðnlsnppbótar .......................................................
c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
d. Til Bókasafns Hafnarfjarðar .....................................

88700
1800

2500

2500
800
1000
6800
2500
2800

8. Tii sýslnbókasafna, gegn eigi minna tillagi úr sýslnsjóði
9. Tii Hins íslenzka bókmenntafélags..................................
enda haldi það áfram útgáfn hins fslenzka fornbréfasafns sem að nndanförnn.
10. Til Þjóðvinafélagsins, þar af 4000 kr. með þvi skilyrfli, að félagið gefi út æfisögu Jóns Signrðssonar ...
11. Til Fornleifafélagsins
.......................................................
12. Til Sögnfélagsins, til þess að gefa út alþingisbæknr,
landsyfirdóma o. fl...................................................................
13. Til Snorrabókasafns í Reykholti .....................................
14. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá nm
skjöl, er ísland varða og geymd ern i skjalasöfnnm f Kanpmannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið afrit af skránni
15. Til Leikfélags Reykjaviknr, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjaviknr, enda
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds siðnstu sýningn hvers leiks........................................................................
16. Tii frú Soffiu Guðlangsdóttur, til sjálfstæðra leiksýninga
17. Til Leikféiags Aknreyrar, gegn að minnsta kosti 500
kr. framlagi frá Aknreyrarkanpstað..................................
18. Til Leikfélags lsafjarðar, gegn að minnsta kosti 300
kr. framlagi frá ísafjarðarkanpstað
.............................
19. Til Tónlistarskóians, gegn aö minnsta kosti 2000 kr.
framlagi frá bæjarsjóði Reykjaviknr .............................
20. Til Páis ísólfssonar, til þess aö veita kirkjnorgelleik,

Fiyt -

kr.

5400
800
2400
500

1200

4000
1000
1000
600
2500

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

122000

Þingskjal 654

1169
I

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Flutt ...
urum og barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis
kennslu f orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjum
og barnaskólum........................................................................
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers
...............................................................
Til Halldórs Kiljan Laxness, til ritstarfa ....................
Til Jóns Leifs tónskálds......................................................
Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sé safnið eign rikisins.................
Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna íslenzkra á siðari öldum, enda sé
handrítið eign ríkisins að honum látnum....................
Til Sigurðar Nordals, til rítstarfa.....................................
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga
............
Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku og
visnasöfnunar ........................................................................
Til Skáksambands lslands
..............................................
Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðaruppbót....................................
b. Tii ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

31. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa.....................................
32. Til Frímanns B. Arngrimssonar, til þess að safna steinum og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt
33. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni
SÍllU
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
34. Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................
(Þar af fyrning kr. 1295 (sjá 20. gr.).
35. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með
verðstuðulsuppbót..............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns
síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
stundir á viku.
b. Til sama, til aðstoðar.......................................................

kr.

íi

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

kr.
122000

!

1600
5000
1600
1500
1600

1600
2000
1200
1000
1500
6125
1000
7125
400
1200
800
4295

6125

1000
7125
1600
3000

36. Til fréttastofu blaðamannafélagsins...................................
37. Ferðastyrkur til útlanda.......................................................
Samtals ...

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

166145

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

147
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:
kr.

1. Til Búnaðarfélags íslands, enda samþykki atvinnumálaráðuneylið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............
2. Til sandgræðslu.................... ......................................
Þar af 3000 kr. til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi.
3. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum .............................
....................
4. Til búfjárræktar samkv. 1. nr. 32 1931
5. Tiliag til Búnaðarbankans:
••• ••• •••
a. Til byggingar- og landnámssjóðs
b. Tillag til teiknistofu og leiðbeininga um búsagerð
tii sveita...................................................... •...................
c. Til ræktunarsjóðs:
20000
1. Afgjöld þjóðjarða ............................. ...
2. Kostnaðartillag....................................
6000
50000
3. Hluti af útflutningsgjaldi.................. ...

kr.

200000
30000

450000
30000

200000
4000

76000
280000
6
7,

Til framhaldslagningar ræktunarvegar 1 Vestmannaeyjum, gegn 1/3 framlagi úr bæjarsjóði Vestmannaeyja
Tillag til verkamannabústaða:
a. Tillag tii byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna,
samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931
b. Helmingur af ágóða tóbakseinkasölu
....................

8, Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, allt að ............
9 Til Garðyrkjufélags íslands:
Laun garðyrkjustjóra..............................................................
.............................
10, Til veiði- og loðdýrafélags íslands
11 Til Ársæls Árnasonar, til innflutnings á grænlenzknm hérum................................................................................
12, Til skógræktar:
a. Laun
................................................................................
Par af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæmundsens.
b. Til skóggræðslu ... .......................................................

6000

70000
100000
170000
30000
3400
500
500
10600

7500
18100

Flyt ...

1218500

Þingskjal 654

1171

kr.
Flult ...
13. Til dýralækninga:
a. Laun banda 4 dýralæknum
.....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............

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

kr.
1218500

15875
700
16575
15000
2000

14. Til rannsóknastofu i þarfir atvinnuveganna
............
15. Til fjárkláðalæknÍDga
.......................................................
16. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavík :
a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum
stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtiðaruppbót
...
b. Til aðstoðar, allt að ............................................
...
c. Húsaleiga
.......................................................................
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til ábaldakaupa...............................................................

5125
4800
3000
1200
500
14625

17. Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa
.............................
b. Til aðstoðar........................................................................
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl.
d. Til veðurskeyta o. fl..........................................................
e. Til loftskeytatækja
......................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting............ ....................
g. Eftirlit með veðuratbugunarstöðvum o. fl..................
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum
18. Til landmælinga........................................................................
19. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárhagsáætlun flskiþingsins og féiagið sjái um
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks
............
20. Til sama félags, til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna i verstöðvum landsins ....................
21. Laun yfirmalsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmenn
......................................................
b. Laun 4 ullarmatsmanna ..............................................
c. Laun 6 kjötmatsmanna
..............................................
d. Ferðakostnaður yfirmatsmanna
.............................

15550
16000
9000
11000
600
3000
1000
1500
57650
35000

70000
•

5000
25000
2000
4500
8000
39500

22. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra..............................................
b. Til skrifstofukostnaðar, allt að.....................................
Flyt

6375
7000
13375

1473850
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kr.

c. Ferðakostnaður, allt að

Flult ...
..............................................

kr.

13375
2000

1473850
15375

23. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvöföldu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
24. Til Sambands islenzkra beimilisiðnaðarfélaga ............
25. Til GuðmundarJónssonarfrá Mosdal.til þessað halda uppi
kennslu og námsskeiðum i tréskurði og heimilisiðnaði
26. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að útbreiðslu og eflingu heimilisiðnaðar
.............................
27. Til Guðrúnar Finnsdóttur
..............................................
28. Til Kvenfélags Hvammshrepps i Vik i Mýrdal, til
þess að halda uppi kennslu i handavinnu kvenna ...
29. Til Kvenfélagasambands íslands .....................................
30. Til sambands norðlenzkra kvenna..................................
31. Til sambands austfirzkra kvenna.....................................
32. Til sambands sunnlenzkra kvenna..................................
33. Til sambands vestfirzkra kvenna.....................................
34. Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
35. Til Bandalags kvenna
.......................................................
36. Til kvenréttindafélags íslands............................................
37. Til vörumerkjaskrásetjara
..................................... ...
38. Handa Ungmennafélagi Islands, til eflingar iþrótta
og skóggræðslu ......................................................................
Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fénu er varið.
39. Til Bandalags skáta...............................................................
40. Til Dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunarstarfsemi
................................................................................
41. Til Fiskiræktarfélagsins Blöndu, Vs rekstrarkostnaðar,
allt að............ ........................................................................
42. Húsameistari ríkisins:
a. Laun
................................................................................
b. Skrifstofukostnaður ......................................................

6000
4000
650
1500
300
500
1600
400
400
400
400
300
400
400
1600
5000

400
1000
500
7125
5000
12125

43. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa,
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá....................
44. Til vatnsrennslismælinga......................................................
45. Til Guðm. Einarssonar myndböggvara, til fullnaðarrannsókna á leirtegundum til postulínsgerðar o. fl. ...
Flyt ...

í

5000

!

1000
2500
1535600

1173
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kr.

kr.

1535600

Flutt ...
46. Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu á eftirstöðvum
af láni Áslækjarrjómabús við viðlagasjóð, ásamt áföllnum vöxtum........................................................................
47. Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu upp i viðlagasjóðslán mjólkurfélagsins Mjallar.............................
Samtals ...

5500
12000
...

1553100

...

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:
kr.

kr.
1. Styrkur til berklasjúklinga
............................................
Par af til Elinar Sigurðardóttur 1200 br. og til Guðrúnar Böðvarsdóttur 1200 kr.
2. Gjöld samkvæmt 66. og 67. gr. fátækralaga ............
3. Styrkur til sjúkrasamlaga
..............................................
Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl.
prentarafélags styrk í samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.
4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
i Reykjavík................................................................................
5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
6. Til siysatryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ...
7. Til slysavarna, allt að ......................................................
enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.
8. Til þess að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
9. Til bjargráðasjóðs ...............................................................
10. Tillag til ellistyrktarsjóða......................................................
11. Til Stórslúku íslands, til bindindisstarfsemi ............
Þar af til sambands bindindisfélaga í skólnm landsins 2500 kr.
12. Til Rauðakrossfélags Islands..............................................
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............
14. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps ..............................................
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps ..............................................
Fiyt ...

650000

80000
12000

3000
400
18000
8000
1000
25000
50000
10000

•

■••

•••

500
400
300
300
858900

1174
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kr.
Flutt ...
16. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins
Framsóknar i Reykjavik......................................................
17. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmíðanema i Reykjavík ...
18. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ...
19. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda i Vestmannaeyjum.............................................................................
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar
............
21. Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Einingará Akureyri
22. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingeyri............
Fjárveitingarnar undir 13.—22. tölul. eru bundnar
þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi
annarsstaðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla
um starfsemina.
23. Til gamalmennahælis á ísafirði .....................................
24. Til gamalmennabælis á Seyðisfirði..................................
Samtals ...

kr.
858900
400
200
400
400
300
200
300

1000
1000
............

863100

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veill:
kr.
Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ..............................................
b. Embættismannaekkjur og börn
............
..............................................
c. Prestsekkjur
d. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923
e.
—
—
—
— 51 1921

kr.

49532,97
18785,15
6252,33
2500,00
2070,00
79140,45

Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:
1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ...
600,00
2. — Sigurðar Kvarans béraðslæknis
405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis............
300,00
•
b. Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson.......................... ..
2. — Ólivu Guðmundsson
................. ..

200
175

Flyt . ..

375

1305

1305

79140,45

Þingskjal 654

1175

kr.

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

22.
23.
24.
25.

Til
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

26. —
27. —
28. —
29. —
30. —

Flutt ...
Theodóru Thoroddsen ....................
Sigriðar Hjaltadóttur
....................
Ingileifar Snæbjarnardóttur ..........
Sigríðar Fjeldsted læknisekkju
...
Sigriðar Finnbogadóttur....................
Rannveigar Tómasdóttur..................
Önnu Gunnlangsson...........................
Kristbjargar Marteinsdóltur ............
Kristfnar Jacobson_.............................
Kirstinar Þ. Blöndal
....................
Guðlaugar Magnúsdóttur....................
2 barna bennar
.............................
Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju
Jenny Forberg.....................................
Ástu Hallgrimsson .............................
Ástu Einarson.....................................
Aðalbjargar Sigurðardóttur ............
Dómhildar Jóbannsdóttur
............
önnu Þorgrimsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með hverju
barni hennar i ómegð ....................
Soffiu Johnsen læknisekkju ............
Kristínar Þórarinsdóttur læknisekkju
Sigriðar Blöndal læknisekkju............
Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með einu barni
í ómegð
..............................................
Sigriðar Jónsdóltur læknisekkju ...
Súsönnu Friðriksdóttnr....................
Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jóns*
sonar .......................................................
Polly Ólafson, ekkju Gisla J. Ólafson
Margrétar Lárusdóttur læknisekkju

375
800
400
400
450
800
600
900
1200
600
300
2000
200
600
600
600
600
1200
1200

1305

kr.
79140,45

1300
500
400
300

700
400
500
450
600
400
19375

c. Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar ...
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar .
3. — Guttorms Vigfússonar....................
4. — Björns Þorlákssonar ....................

780,00
662,25
600,00
208,00

Flutt ...

2250,25

20680

79140,45

Pingskjal 654
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kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Til
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
Jóns Árnasonar .............................
Þórðar Ólafssonar
....................
Páls Stephensens.............................
Helga P. Hjálmarssonar ............
Einars Pálssonar.............................
Kristins Danielssonar....................
Jóns Finnssonar .............................
Magnúsar prófasts Bjarnarsonar
Ólafs prófasts Stephensens

2250,25
445,00
370,00
355,00
475,00
430,00
520,00
385,00
355,00
550,00

20680

kr.
79140,45

6135,25
d. Prestsekkjur:
....................
1. Til Auðar Gisladóttur
2. — Bjargar Einarsdóttur....................
............
3. — Guðrúnar Björnsdóttur
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur
5. — Guðrúnar Ólafsdóttur....................
...........
6. — Guðrúnar Pétursdóttur
............
7. — Guðrúnar Torfadóttur
8. — Ingunnar Loftsdóttur....................
9. — Hlífar Bogadóttur, 300 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar,
sem er i ómegð .............................
10. — Kirstínar Pétursdóttur.................
11. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............
12. — Steinunnar Pétursdóttur ............
13. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson
............
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur
15. — Ingibjargar Magnúsdóttur............
16. — GuðBnnu Jensdóttur....................
17. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............
18. — Guðbjargar Hermannsdóttur
............
19. — Þórunnar Bjarnadóttur
20. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............
21. — önnu Stefánsdóttur ....................
....................
22. — Helgu Skúladóttur
23. — Guðriðar Ólafsdóttur....................
24. — Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jóh.
L.L. Jóhannssonar, 132 kr., auk 100
kr. með hverjubarnihennar iómegð
Flyt ...

300,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
209,20
157,90
183,04
181,07
181,70
155,56
250,00
200,00
227,06
164,26

332.00
6641,79

26815,25

79140,45

1177
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kr.

kr.

25. Til
26. —
27. —
28. —
29. —
30. —
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
Arndisar Pétursdóttnr....................
Guðnýjar Þorsteinsdóttur ............
Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá
Grenivfk
.....................................
Jakobínu Sigurgeirsdóttur frá Borg
Kamillu Briem
.............................
Kristinar Jónsdóttur prófastsekkju
á Brjánslæk.....................................
Sigriðar Þórðardóttur....................
Sigurlaugar Knudsen....................
Þórn Jónsdóttur.............................
Margrétar Jónasdóttur
............
Sigriðar Jónasdóttur....................
Sigríðar Jóhannesdóttur ............
Ástriðar Petersen prófastsekkju
Margrétar Sigurðard. prófastsekkju
Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju
Guðrúnar Mettu Sveinsdóttur ...

6641,79
137,90
173,56

26815,25

79140,45

135,37
157,44
170,57
300,00
144,00
300,00
217,28
168,64
146,71
300,00
200,00
300,00
300,00
300,00
10093,26

e. Kennarar, kennaraekkjur og bðrn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur ....................
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur ............
3. — Magnúsar Einarssonar....................
4. — Elínar Briem Jónsson....................
5. — Steinunnar Frimannsdóttur...........
6. — Þórunnar Stefánsdóttur....................
............
7. — Guðmundar Björnssonar
8. — Baldvins B. Bárðdals ....................
9. — Jóns Strandfelds .............................
10. — Einars Hávarðssonar ................. .
11. — Elisabetar Jónsdóttur ....................
12. — Ragnheiðar Torfadóttur....................
13. — Ásdisar Þorgrímsdóttur 300 kr.,
auk 100 kr. með hverju barni
hennar í ómegð
.............................
14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar ............
15. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju
16. — Ögmundar Sigurðssonar.................

300
360
500
300
450
400
200
200
150
150
300
400

600
200
200
2500

Flyt .. . 7210
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36908,51

79140,45
148
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kr.
Flntt .. .
17. Til Cathincu Sigfússon............................ .
18. -- Ragnb. Guðjónsdóttur ................... .
19. — Lárusar Rists kennara................... .

7210
600
300
600

36908,51

kr.
79140,45

8710
f.

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ....................
2. — Böðvars Jónssonar.............................
....................
3. — Póru Matthíasdóttur
............
4. — Vigdfsar Steingrímsdóttur
5. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju
Halldórs Bjarnasonar pósts............
.............................
6. — Friðriks Möllers
............
7. — Anínu Arinbjarnardóttur
....................
8. — Eliesers Eirikssonar
............
9. — Jóhannesar Þórðarsonar
—
Guðm.
Kristjánssonar
....................
10.
11. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ...
12. — Friðriks Klemenssonar....................
...
13. — Böðvars Sigurðssonar pósts
14. — Halldórs Benediktssonar pósts ...
15. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju
Þorleifs Jónssonar.............................
............
16. — Friðriks Jónssonar pósts
—
Einars
Ólasonar
fyrrum
pósts
...
17.
18. — Þórodds Bjarnasonar pósts...........
19. — Sigríðar Guðmundsdóttur, ekkju
Böðvars Þorlákssonar ....................
20. — Kristjáns Jónssonar pósts ..........
21. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blöndals póstritara', 300 kr., auk 100 kr.
með hverju barni hennar i ómegð
—
Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts
22.
á Akureyri
... .............................
23. — Torfa Sæmundssonar pósts............
...
24. — Guðjóns^Kjartanssonar pósts
25. — Til Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns Blöndals póstafgreiðslumanns

300
300
300
300
200
1200
200
200
300
300
600
2000
300
200
1000
450
300
600
300
200

600
300
200
250
300
11200

Flyt ...

56818,51

79140,45
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kr.
Flutt ...
g. Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Ginarssonar 3500
500
2. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum
3. — Ginars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
.................... 2000
4. — Porsteins Gislasonar
5. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1500
6. — dr. Helga Péturss .............................. 4000
7. — Kristinar Sigfnsdóttnr skáldkonu... 1000
8. — Ginars Benediktssonar.................... 4000
.................... 1200
9. — Stefáns frá Hvitadal
10. — Jakobs Thorarensens .................... 1200
............ 1000
11. — Signrjóns Friðjónssonar
12. — Guðmundar Kambans .................... 2000
13. — Unnar Benediktsdóttur skáidkonn 1000
14. — Brietar Bjarnhéðinsdóttur ........... 1000
500
15. — Herdisar Andrésdóttnr....................
....................
500
16. — Ólinu Andrésdóttnr

56818,51

kr.
79140,45

27900
h. Ekk. ur og börn skálda og rithöfnnda:
1. Til Jakobinu Pétursdóttur....................
2. — Guðrúnar Jónsdóttur ....................
............
3. — Ardbjargar Ginarsdóttur
............
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur
5. — Ólínu Porsteinsdóttur ....................
............
6. — Gleanor Sveinbjörnsson
—
Kristinar
Jakobsdóttur....................
7.

200
300
300
300
300
1200
800
3400

i.

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Petreu Jónsdóltur.............................
2. — Kristinar Sigurðardóttur júbilIjósmóður..............................................
3. — Mattbildar Porkelsdóttur júbilljósmóður..............................................
4. — Pórdisar Simonardóttur júbilljósmóður
..............................................
5. — Pórunnar Gisladóttur ljósmóður...
6. — önnu Porsteinsdóttur ljósmóðnr...
7. — Kristinar Jónasdóttur ljósmóður...
8. — Nikólínu Björnsdóttur Ijósmóður ...

500
500
400
300
300

Flyt ...

3300

300
500
500

88118,51

79140,45
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kr.

kr.

9. Til
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.

—

Flutt ... 3300
Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóður
300
Jórunnar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
300
Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður
200
Kristinar Guðmundsdóttur Ijósm.
200
Hólmfriðar Friðfinnsdóttur Ijósmóður
... ......................................
200
Áslaugar Bjarnadóttur Ijósmóður
300
Hildar Jónsdóttur ljósmóður
...
300
Guðrúnar Guðmundsdóttur Ijósmóður
..............................................
300
Halldóru Melúsalemsdóttur ljósmóður
..............................................
300
Jensinu Pálsdóttur ljósmóður ...
200
Margrétar Jónsdóttur Ijósmóður ...
200
Guðrúnar Jónasdóttur ljósmóður
200
Guðrúnar Magnúsdóttur Ijósmóður
200
Gróu Jónsdóttur Ijósmóður............
200
Puríðar Jónsdóttur Ijósmóður ...
300
Guðriðar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
200
Guðrúnar Einarsdóttur ljósmóður
200
Sigriðar Narfadóttur
....................
300
Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. Hjaltasonar.............................
300
Páls Erlingssonar ............................. 1200
Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri
.....................................
300
Einars Guðmundssonar, fyrrum
vegavinnustjóra
.............................
300
Ólafs Guðmundssonar, fyrrum ferjumanns
..............................................
300
Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns
sildarmatsm. Stefánssonar ............
200
Sigríðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs
Björnssonar sildarmatsmanns ...
300
Gests Guðmundssonar, fyrrum vitavarðar
..............................................
400
Flyt ... 11000

79140,45

88118,51

í

-<

88118,51

79140,45
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kr.
Flutt ... 11000
Til
Vigfúsar
Sigurðssonar,
fyrrum
vita35.
300
varðar ...................................................
800
36. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará
37. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju
600
Magnúsar Vigfússonar....................
38. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Póröar vitavarðar Þórðarsonar ............
300
39. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnúsar Gunnarssonar .............................
300
600
40. — Halldóru Pétursdóttur Briem . ...
400
41. — Kristjönu Benediktsdóttur ............
400
............
42. — Bjargar Guðmundsdóttur
—
Guðbjargar
A.
Þorleifsdóttur
i
43.
Múlakoti ..............................................
400
600
44. — Henrielte Kjær......................................
45. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za400
kariassonar
............ ....................
46. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100
kr. með hverju barni hennar í ómegð 2400
47. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
48. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars
300
Lárussonar
.....................................
49. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu300
manns, Hrisey.....................................
600
50. — Halldóru Þórðardóttur....................
51. — Vigdísar Bergsteinsdóttur fyrrv. spít300
alaráðskonu .....................................
52. — Sigriðar Magnúsdóttur hjúkrunar500
konu.......................................................
53. — Jónínu Marteinsdóttur hjúkrunar300
konu.......................................................
Erlendsdóttur
fyrrv.
54. — Guöleifar
300
hjúkrunarkonu ...................................
55. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
56. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkjn
300
Valdimars Daðasonar tollþjóns ...
800
—
Susie
Briem,
ekkju
Halldórs
Briems
57.
58. — Valgerðar Steinsen fyrrv. spítala500
ráðskonu ..............................................
t

Flyt ... 24900

kr.

88118,51

79140,45

i

88118,51

79140,45
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kr.
Flutt ... 24900
59. Til Benedikts Þ. Gröndals ....................
800
60. — Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ...
600
61. — Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju
Erlendar Zakariassonar....................
300
62. — Sigriðar Pálsdóttur, ekkju Gunnlaugs Indriðasonar.............................
400

88118,51

kr.
79140,45

27000
Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtiðaruppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............
k. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli..................................

1000
3000

...

119118,51
48564,74

Samtals ...

246823,70

Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i.

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 150000 kr.

III. KAFLI.
Eignahreyfingar.
20. gr.
kr.

kr.

Inn.
Fyrningar:
1. Samkvæmt
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
—
7.
—
8.
—
9.
—

3.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

gr.
—
—
—
—
—
—
—
—

A.
B.
...
...
...
...
...
...
...

...

...

...

...

...

...

111100
3500
4067
3667
8020
69483
122638
23117
8110
353702

Flyt ...

...

...

353702
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kr.

II.
III.
IV.
V.
VI.

353702

Flutt ...
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfnm, keyptnm skv. lögnm nr. 14, 9. júli 1909 .............................
Endnrgreiddar fyrirframgreiðslur
.............................
Endnrgreidd lán og andvirði seldra eigna
............
Tekjnr Menningarsjóðs......................................................
Skemmtanaskattnr...............................................................
Samtals ...

kr.

24000
10000
20000
15000
75000
............

497702

Út.
I. Afborganir lána ríkissjóðs og rikisstofnana:
1. Rikissjóðslán:
a. Innlend lán ..................................... 163943,11
b. Dönsk lán, d.kr. 320433,09 á 122.00 390928,37
c. Ensk lán, £ 6000—0—0 á 22.15 132900,00
687771,48
2. Lán rikisstofnana:
a. Siminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ...........
b. Útvarpið (sjá 3. gr. A. Út) ............

58700
124040
182740,00
870511,48

II. Til eignaaukningar rikisstofnana:
1. Búið á Vifilsstöðnm (sjá 3. gr. A. I. 6)............
2. Búið á Kleppi (sjá 3. gr. A. 1. 7)
....................
3. Síminn: Ný simakerfi o. fl. (sjá 3. gr. Út II—III.)
III.
IV.
V.
VI.
VII.

4000,00
3000,00
120000,00
127000,00
50000,00
100000,00
10000,00
15000,00
75000.00

Til bygginga nýrra vita
..............................................
Framlag til Landsbankans, 19. greiðsla....................
Til lögboðinna fyrirframgreiðslna .............................
Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V)....................
Til Þjóðleikhúss (sjá 20. gr. Inn VI)
....................
Samtals ...

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

1247511,48
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21.
I. Rekst
kr.
2. gr.
3. gr. A.
— B.

T e k j n r:
Skattar og tollar
..............................................
Tekjnr af rekstri ríkisstofnana
....................
Tekjur af fasteignnm rikissjóðs ....................

4. gr.
5. gr.

Tekjur af bönkum og vaxtatekjnr....................
Óvissar tekjnr .......................................................

Samtals ...

kr.
8695000/

1206300
28600

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

1234900/
550195/
50000/

10530095,0

II. Sjó
kr.
2.-5. gr.
20.gr. I.
- II.
- III.
— IV.
- V.
— VI.

Inn:
Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti .............................
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar .........................................................................................
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum.............................
Endnrgreiddar fyrirframgreiðslnr..............................................
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna.............................
Tekjur Menningarsjóðs ...............................................................
Skemmtanaskattnr ........................................................................
Greiðslujöfnnður................................................................................

Samtals ...

10530095,0
353702,0
24000,05
10000,0;
20000,0Í
15000,0í
75000,0
372970,6

11400767,6.

1) Fyrningar færðar hér til jafnaðar sömu upphæð, sem talin er i rekstrarútgjöldu
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irlit.
lit.
kr.

D. gr.
1. gr. A.
—
B.

Gjöld:
Vextir.............................................
....................
Borðfé konungs.......................................................
Til alþingiskostnaðar og yflrskoðunar rikisreikninga...............................................................
Til rikisstjórnarinnar
.....................................
Til dómgæzlu og lögreglustjórnar....................
Sameiginlegur kostnaður við emhættisrekstur

2. gr.
3. gr. A.
— B.
—
C.

Til læknaskipunar og heilbrigðism&la............
Vegam&l
...............................................................
Samgöngur & sjó
..............................................
Vitam&l og hafnargerðir.....................................

926948,00
418600,00
352040,00

4. gr. A.
— B.

Kirkjum&l ...............................................................
Kennslum&l
.......................................................

364345,00
1260342,00

5.
6.
7.
8.
9.

Til vísinda, bókmennta og lista ....................
Til verklegra fyrirtækja.....................................
Til almennrar styrktarstarfsemi ....................
Til eftirlauna og styrktaifj&r.............................
óviss útgjöld
..................................... ............
Rekstrarafgangur
..............................................

7. gr.
S. gr.
9. gr.

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

kr.
1406187,45
73200,00
233067,00
394317,00

922620,00
206000,00
1128620,00
616421,00

1697588,00

Samtals ...

1624687,00
166145,00
1553100,00
863100,00
246823,70
150000,00
376838 85
............

10530095,00

rlit.
kr.
7.—19. gr.
20. gr. I.
— II.
— III.
— IV.
— V.
- VI.
- VII.

Út:
Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti ...
Aðrar útborganir:
Afborganir I&na......................................................
Til eignaaukningar rikisstofnana....................
Til byggingar nýrra vita.....................................
Framlag til Landsbankans .............................
Lögboðnar fyrirframgreiðslur.............................
Til menningarsjóðs ..............................................
Þar af kr. 3000 til menntam&Iaráðs.
Til þjóðleikbúss.......................................................

Alþt. 1932. A. <45. löggjafarþing').

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

10153256,15
870511,48
127000,00
50000,00
100000,00
10000,00
15000,00

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

75000,00

Samtals ...

11400767,63
149
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22. gr.
Stjórninni er heimilt:
I. Að greiða af fé þvf, sem inn kemnr vegna alþingishálíðarinnar, til Jóns
Guðmundssonar, eiganda gistihússins Valhallar á Þingvelli, 5000 kr. npp i
halla þann, er hann hefir orðið fyrir af byggingu vegna alþingisháliðarinnar.
II. Að semja við Jóhannes Jósefsson hóteleiganda nm greiðsln á sknld hans
við rikissjóð, að upphæð kr. 40850,10, þannig, að hann greiði sknld þessa
með jöfnum afborgunnm á næstn 10 árum, ásamt 6% vöxtum, og fari
greiðsla afborgana og vaxta fram 1. júlf ár hvert, í fyrsta skipti 1. júlf 1932.
III. Að ábyrgjast fyrir Tnnnuverksmiðjn Siglufjarðar s/f, til stofnkostnaðar, gegn
þeim tryggingnm, er stjórnin metnr gildar, allt að 24 þús. kr. lán, er endnrgreiðist á ekki skemmri tfma en 15 árnm.
IV. Að taka ábyrgð á 40000 kr. láni fyrir Fisksölusamband Austfjarða, vegna
tekjuhalla af tilrannnm til útflntnings á kældnm fiski 1931, gegn tryggingum
þeim, er stjórnin metnr gildar.
V. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fyrir h/f Djúpbátinn til bátskaupa, gegn
ábyrgð sýslnfélagsNorðnr-ísafjarðarsýslnog l.veðrétti f skipinu.(Endnrveiting).
VI. Að skipa 3 menn til að athuga ástand Flóaáveitunnar og fjárhagsgetn bænda
á áveitusvæðinn til greiðslu á skuldum við rfkissjóð vegna áveitunnar og
mjólknrbús Flóamanna. Skal rikisstjórnin, að fengnu áliti þeirrar nefndar,
leggja fyrir næsta Alþingi tillögnr um lansn þessara mála. Sömu menn athugi
fjárhagsástæður Mjólknrbús Ölfusinga og sendi stjórninni skýrslu þar um.
VII. Að láta niður falla áskilið framlag á móti rikissjóðstillagi til Kjósarvegar
árin 1930 og 1931.
VIII. Að veita styrk f eitt skipti fyrir öll til þess að koma á slofn mjólkurbúum
til osta- og smjörgerðar og mjólkurniðnrsnðu. Styrkurinn nemi allt að V1
kostnaðar og sé þvi aðeins greiddnr, að fyrirtækið sé fnllbúið til starfrækslu.
IX. Að fela stjórn Búnaðarbankans að selja hin dönsku ríkisskuldabréf, sem
viðlagasjóður á og eru nú að tiyggingn fyiir veðdeild Landsbankans, enda
greiðist skuld viðlagasjóðs við rikissjóð af andvirði hinna seldu bréfa. Verði
heimild þessi notuð, gefur fjármálaráðherra fyrir hönd rfkissjóðs út tryggingarbréf fyrir jafnhárri fjárhæð og fengizt hefir fyrir hin dönskn rfkisskuldabréf og leggur það að tryggingu handa viðkomandi veðdeildarflokkum, enda er viðlagasjóðnr i bakábyrgð gagnvart rikissjóði. Þegar viðskiptum þessara veðdeildarflokka er lokið, skal tryggingarbréfið afhent fjármálaráðherra til ónýtingar.
X Að taka á leigu á hentugum stað f Reykjavfk kjallara til öruggrar geymsln
á fnnlendnm kartöflnm, sem ætlaðar eru til sölu bér á landi, og lána hann
aftur fslenzkum kartöflnframleiðendnm og þeim, er verzla með fslenzkar
kartöflnr, gegn hæfilegum leigumála, er stjórnin ákveðnr.
23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1933, svo og uppbót á
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þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á lann starfsmanna sinna,
og að greiða Birni Kristjánssyni nppbót á eftirlann hans,' eftir sömn reglu.
Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra,
eftirlaun eftir svipnönm reglnm og Eimskipafélag Islands greiðir ekkjum skipstjóra
sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.
24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1932 og
hafa i för með sér tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekjuog gjaldamegin samkvæmt þeim iögnm.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögnm, öðrum en fjárlógum, tilskipunum, konungsúrsknrðum eða öðrum gildandi ákvörðnnnm, gilda
aðeins fyrir fjárhagstimabilið.

Ed.

655. Nefndarálit

um frv. til laga um sölu á Reykjatanga í Staðarhreppi i Húnavatnssýslu.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með því, að frv. verðí samþykkt óbreytt.
Alþingi, 7. maí 1932.
Einar Árnason,
form.

Ed.

Jón Jónsson,
fundaskrifari, frsm.

Pétur Magnússon.

656. Nefndarálit

um frv. til laga um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.
Frá allsherjamefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt. Tveir nefndarmenn
flytja þó við það breytingartillögur.
Alþingi, 7. mai 1932.
Einar Arnason,
form., frsm.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon.
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Nd.

657. Breytingartillaga

við frurav. til laga um útvarp og birtingu veðurfregna.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Við 2. gr. Önnur málsgr. greinarinnar orðist svo:
Þóknun fyrir birtingu veðurfregna greiðist úr hlutaðeigandi bæjar- eða
sveitarsjóði.

Nd.

658. Frumvarp

til laga um breyting á löguin nr. 37, 8. sept. 1931, um heimild fvrir ríkisstjórnina
til ýmsra ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- grSíðari málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Til undirbúnings þessara framkvæmda og lánveitinga til fisksölufélaga,
sbr. 4. gr., má verja úr rikissjóði allt að 200 þús. kr. á árunum 1932 og 1933,
og er rikisstjórninni lieimilt að taka fé þetta að láni.
2. gr.
5. gr. laganna verði þannig:
Nú leigir fisksölufélag, sbr. 1. og 4. gr., sjálft- skip til flutninga á ísvörðum fiski, og er þá ríkisstjórninni heimilt að taka ábyrgð á slikri skipaleigu, allt
að 400 þús. kr. samtals, gegn tryggingum þeim, er hún metur gildar.

Nd.

659. Frumvarp

til laga um veiting rikisborgararéttar,
(Eftir 2. unir. í Nd.).
Ríkisborgararétt skulu öðlast:
1. Andersen, Engely Hellum Lynge, niótorviðgerðamaður á Akureyri, fæddur
í Danmörku.
2. Andersson, Rasmus Reinhold, klæðskeri í Reykjavik, fæddur í Svíþjóð.
3. Andreasen, Ole Kristian, vélstjóri í Reykjavík, fæddur í Noregi.
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4. Björn Pétursson, verkamaður á Mýruin í Skagafjarðarsýslu, fæddur á
íslandi.
5. Hansen, Hans Jakob, bakarameistari í Stykkishólmi, fæddur í Danmörku.
6. Höyer, Anders Christian Carl Julius, garðyrkjumaður í Hveradölum, fæddur í Danmörku.
7. Jacobsen, Johan Jentoft Bek, verkamaður á Akureyri, fæddur í Noregi.
8. Jensen, Peter Adolf Aage Edvard, rafvirki i Reykjavik, fæddur i Danmörku.
9. Takács, Georg, læknisnemi í Reykjavik, fæddur í Ungverjalandi.
10. Tynes, Sverre Alexander, liúsasmiður á Siglufirði, fæddur í Noregi.

Nd.

660. Nefndarálit

mn frv. til laga um beimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán fyrir Útvegsbanka íslands h/f.
Frá fjárhagsnefnd.
Þrátt fyrir það, þótt fjárliagsnefnd telji, að bafa beri bina fvllstu varfærni um lántökur erlendis, þá telur hún hinsvegar, að aðkallandi nauðsvn
sé á, að atvinnurekstur landsmanna þurfi ekki að dragast saman fyrir skort
á rekstrarfé umfram þann samdrátt, sem aðrar ástæður valda, ennfremur, að
rekstrarfjárskortur megi ekki verða þess valdandi, að ekki sé bægt að gera
verðmætan þann fiskafla, sem dreginn liefir verið á land á yfirstandandi
vertið.
Lántaka erlendis og veiting rekstrarfjár á venjulegan hátt er hvorugt
áliættulaust eða annmarkalaust. En af rekstrarfjárskorti eru og augsýnar afleiðingar, sem geta verið ekki síður varliugaverðar. Þær afleiðingar eru: aukið atvinnuleysi og þar af leiðandi þröng almennings, litlar útflutningsvörur og
þar af Ieiðandi skortur á erlendum gjaldevri, loks tckjuþurrð rikissjóðs og
sveitarsjóða og þar af leiðandi vanmáttur til að standast lögbundin og ólijákvæmileg útgjöld, og því frekar til að reisa rönd við auknum þörfum og kröfum til úrlausnar vandræðum af vaxandi atvinnuleysi.
Jafnframt því, sem nefndin lýsir þessu áliti sínu, þá leggur hún áberzlu
á það, að því aðeins sé nýtt rekstrarlán tekið, að það sé fullkomlega tryggt
fyrirfram, að það þurfi ekki að ganga til greiðslu á skuldum eða skuldbindingum bankans, lieldur verði eingöngu notað til brýnna rekstrarlánaþarfa
landsmanna, enda er ætlazt til, að lánið sé að fullu greitt innan árs. Rekstrarlánaþörfin ein getur réttlætt nýjar lántökur.
Þá vill nefndin einnig taka það fram, að bún telur, að meiri gætni þurfi
að viðhafa um lánveitingar bér eftir en bingað til befir verið gert, svo að lánsféð hvorki festist i atvinnurekstrinum eða tapist með öllu. Ef reynslan á ný
sýnir það, að lánveitingar til rekstrar atvinnuveganna ýniist festist umfram
það, sem eðlilegt er um slik lán, eða tapist með öllu í stórum mæli, þá verð-
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ur að leita nýrra úrræða og brevttra aðferða uni fullnægingu rekstrarlánaþarfa atvinnuveganna.
Eftir því, sem lýst er hinni sérstöku lánsfjárþörf i greinargerð frv., þá
virðist hámark lánslieimildarinnar vera óþarflega hátt. Þó að nefndin geri
ekki tillögu til lækkunar á hámarksupphæðinni, þá ætlast hún til, að lánsupphæðin, sem notuð verður, sé takmörkuð við það, sem minnst má komast
af með, og má það í sama stað koma.
Þá vill nefndin lýsa þvi áliti sinu, að hún telur þýðingarlaust að veita
lieimildina, og ekki rétt að nota hana, nema þingið skilji skipulega við afgreiðslu fjármála rikisins.
Loks vill nefndin um þetta frv., eins og frumvarpið um ábyrgðarheimild
fyrir Landsbanka Islands, miða afstöðu sína til málsins við þörfina á yfirstandandi tíma, en þykir ekki ástæða til að veita almenna heimild, sem nota
megi frá ári til árs án þess að leita heimildar þingsins. Flvtur nefndin tillögu
um breytingu á orðun frv. i samræmi við þessa afstöðu sina til afgreiðslu
málsins.
Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi
BREYTINGU.
Við 1. gr. Orðin „í senn“ falli niður.
Alþingi, 6. mai 1932.
Halldór Stefánsson,
form., frsm.

Sþ.

Magnús Jónsson,
fundaskrifari.
Steingr. Steinþórsson.

Bernh. Stefánsson.

661. Frumvarp

til laga um útvarp og birtingu veðurfregna.
(Eftir eina umr. í Nd.).
1. gr.
Útvarpa skal veðurfregnum frá útvarpsstöðinni i Reykjavík að minnsta
kosti 4 sinnum á sólarhring •— þar af einu sinni að næturlagi — 9 mánuði ársins, frá 1. september til 31. maí. Á tímabilinu 1. júní til 31. ágúst skal útvarpa
veðurfregnum þrisvar á dag. Fela má þó loftskeytastöðinni í Reykjavík að annast útsendingu veðurfregna að næturlagi, ef það þykir hagkvæmara.
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2. gr.
A stöðum, þar sem útræði er og sjósókn er talin sérstaklega liættuleg,
eða þar sem meiri hluti íbúa héraðs eða sjávarþorps 21 árs eða eldri hefir farið
þess á leit á opinberum fundi, eða með skriflegri áskorun, skulu hreppsnefndir
eða bæjarstjórnir sjá um að fá hæfan og áreiðanlegan mann eða konu til þess
að birta og festa upp á aðgengilegum stað, svo oft sem þurfa þykir, veðurfregnir
þær, sem veðurstofan gefur út og útvarpað er frá útvarpsstöðinni eða loftskeytastöðinni í Reykjavík.
Þóknun fvrir birtingu veðurfregna greiðist úr hlutaðeigandi bæjar- eða
sveitarsjóði.
3. gr.
Veðurfregnir skulu skrifaðar á þar til gerð eyðublöð, og skal festa þau
upp í kassa með glerrúðu, á stað þar sem umferð er mest, eða þar sem líklegt
er, að flestir geti haft þeirra not, og skulu þau fest upp í kassann strax eftir að
þau voru móttekin.
Veðurstofa íslands Ieggur til og sendir ókeypis eyðublöð undir veðurfregnirnar, þegar hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn óskar þess.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.

Ed.

,

662. Nefndarálit

um frumv. til laga um sölu á landi Garðakirkju á Alflanesi.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað mál þetta eftir föngum. Er liún þeirrar skoðunar,
að Hafnarfjarðarbæ sé mikil nauðsyn á auknu landi, bæði til ræktunar og tíl
beitar handa nautgripum bæjarbúa. Telur nefndin sjálfsagt, að bærinn verði
látinn sitja fyrir kaupum á umræddu landi að miklu eða öllu leyti.
í landi jarðarinnar eru nú talin 16 býli. Á þeini öllum, eða flestum, mun
vera framfleytt nokkrum búpeningi, og má því ætla, að þessum býluin sé þörf
á nokkurri Iiagbeit. Treystir nefndin sér ekki til að leggja neinn dóm á það,
hvernig þvi yrði fyrir komið, eða hvort tillit beri að taka til þess við væntanlega
sölu landsins.
Nefndin hefir leitað áhts dómsmálaráðunevtisins og sömuleiðis biskups
um málið. Telur biskup í svari sínu, að vegna prestakallsins sjái hann ekkert
því til fyrirstöðu, að landið verði selt. í bréfi dómsmálaráðuneytisins til nefndarinnar segir svo: „......... ráðuneytið mælir með því, að Hafnarfjarðarbæ verði
selt eittlivað af landinu, en taka verður tillit til Iiugsanlegra þarfa sóknarpresls,
ábúenda á lijáleigum prestssetursins og undirbúnings, sem þegar er liafinn til
stofnunar nýbýlis í landi jarðarinnar“.
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Út af þvi, sem fvrir liggur og liér er drepið á, treystir nefndiii sér ekki
til að mæla með því að svo komnu, að frumvarpið verði samþvkkt, og þá aðallega vegna ónógs undirbúnings. Nefndin leggur því til, að málið verði afgreitt
með svo hljóðandi
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
I því trausti, að ríkisstjórnin undirbúi og leggi fyrir næsta þing lieimikl
um sölu á Garðakirkjulandi á Álftanesi til Hafnarfjarðarkaupstaðar, eða þeiin
liluta landsins, er hún telur rétt að selja, tekur deildin fvrir næsta mál á dagskrá.
Einar Árnason,
form., frsm.

Nd.

Alþingi, 7. maí 1932.
Jón Jónsson,
Pétur Magnússon.
fundaskr.

663. Breytingartillögur

við frumvarp til laga um Jöfnunarsjóð.
Frá fjármálaráðherra.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Þegar tekjur rikissjóðs á rekstrarreikniugi fara fram úr lögboðnum
og óhjákvæmilegum greiðslum og bandbært fé ríkissjóðs í sjóði og bönkum nemur meiru en 3 milljónum króna, skal leggja það, sem uinfram er, í
sjóð, er nefnist Jöfnunarsjóður.
Sjóðinn skal ávaxta í banka, og má ekki veita lán úr lionum.
2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Verði greiðsluhalli á sjóðsyfirliti ríkisreiknings, ber að greiða af
liandbæru fé ríkissjóðs það, sem til er umfram 3 inilljónir, en það, sem á
vantar, greiðist úr Jöfnunarsjóði, eftir því sem fé bans brekkur til.
3. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist: að fengnu samþykki fjárbagsnefnda
Alþingis.

Nd.

.

664. Frumvarp

til laga um sildarmat.
(Eftir eina umr. í Ed.).
1- gr.
Skoðun og mat skal fara fram á allri nývciddri sild, sem ætluð er til útflutnings, hversu sem hún er veidd, ef bún er söltuð, sykursöltuð eða kryddsöltuð hér á landi eða hér við land.
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Skoðun þessa og mat framkvæma lögskipaðir matsmenn undir umsjón
yfirmatsmanna, og skal söltun síldarinnar fara fram undir eftiriiti þcirra.
öll síld, sem söltuð er til útflutnings i lagarlieldar tunnur, skal vera
undir eftirliti matsmanna frá þvi hún kemur að landi og til þess er liún er flutt
út, nema hún sé bituð smátt eða meðfarin á sérstaka iðnaðarvisu, alveg fráhrugðna venjulegri söltun.
2. gr.
Yfirmatsmenn skulu vera fjórir, skipaðir af atvinnumálaráðherra. Hefir einn þeirra aðsetur á Akureyri og hefir til yfirsóknar svæðið milli Ólafsfjarðarmúla og Langaness. Annar liefir aðsetur á Siglufirði og hefir til vfirsóknar
svæðið milli Ólafsfjarðarmúla og Hornbjargs. Þriðji hefir aðsetur á Isafirði
og hefir til yfirsóknar svæðið milli Hornbjargs og Dyrliólaeyjar. Fjórði hefir
aðsetur á Austfjörðum og hefir til vfirsóknar svæðið milli Langaness og Dyrhólaeyjar. Atvinnumálaráðuneytið setur þeim erindisbréf.
Yfirmatsmenn hafa að launum hver 2000 kr. á ári. Auk þess skal þeim
greiddur ferðakostnaður og fæðispeningar, ef þeir þurfa að takast ferð á liendur vegna starfa sins, eftir reikningi, sem atvirmumálaráðuneytið úrskurðar.
Laun þeirra, ferðakostnaður og fæðispeningar greiðist úr ríkissjóði. Þeir
fá einnig greiddan úr ríkissjóði nauðsynlegan simakostnað vegna síldarmatsstarfa.
Undirmatsmenn skipar lögreglustjóri eftir tillögum yfirmatsmanna, og
svo marga sem þörf þykir. Atvinnumálaráðuneytið setur þeiin erindisbréf, en
yfirniatsmenn ákveða starfssvið þeirra, og skulu þeir lilýða fyrirskipunum vfirmatsmanna i livívetna. Kaup undirmatsmanna ákveða yfirmatsmenn, og
greiðir það síldareigandi, en sá, er síldina verkar, ber ábyrgð á greiðslunni.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji lilýða ákvæðum þeim, sem sett eru um starf þeirra, og rækja stöðu sína með alúð og kostgæfni.
3. gr.
Áður en sildveiðaskip fer á veiðar skal skipstjóri afla sér cvðublaða undir skýrslur um veiði sína. Ráðunevtið gefur út evðublöð þessi, og skulu yfirmatsmenn sjá um, að hvert síldveiðaskip geti fengið liæfilega mörg. Ber skipstjóra að fylla út eyðublöðin og tilgreina á þeim mánaðardag og klukkustund,
þegar byrjað er að innbvrða veiðina, og hve mikil hún er i hvert skipti. Skýrslur þessar skulu síðan afhentar matsnianni síldarinnar, áður en byrjað er að
salta hana. Vanræki skipstjóri að útfvlla skýrslur þessar, má ekki salta sildina
til útflutnings í lagarheldar tunnur.
Nú gefur skipstjóri ranga skýrslu um, hve gömul sildin er þegar hann
kemur með hana til söltunar, og varðar það sektum samkvæmt 10. gr.
4. gr.
Nú kemur síldveiðaskip að Iandi með nýja síld, sem ætluð er til söltunar
og útflutnings, og skal flytja hana þangað, sem matsmaður er fvrir, og ber skipAlþt. 1932. A. (45. löggjafíirþingj.
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stjóra þegar að tilkynua honum komu sína, og má eigi byrja á söltun síldarinnar fvrr en matsmaður hefir skoðað liana.
Alla síld, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka. Flokkunina skal framkvæma samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðuneytið setur þar um. Skal í
reglugerðinni svo vera fyrir mælt, að sérliverjum, sem salta vill síld, skuli gert
að skyldu að flokka nákvæmlega eftir stærð og gæðum að minnsta kosti 15'<
af allri þeirri síld, er hann lætur salta til útflutnings af framleiðslu ársins 1932,
og er atvinnumálaráðuneytinu heimilt að fyrirskipa aukningu á slíkri stærðarog gæðaaðgreiningu árlega næstu þrjú ár um allt að 15% hvert ár.
Meðan á söltun stendur ber matsmanni að gæta þess vandlega, að það af
síldinni, sem flokka skal nákvæmlega eftir stærð og gæðum, hlandist ekki saman við það, sem flokkað er aðeins eftir gæðum. Nú gætir einliver, sem að verkun vinnur, ekki fyrirskipana matsmanna, eða sýnir óvandvirkni í starfi sinu, og
getur matsmaður þá krafizt þess, að honum sé vikið frá starfinu um tiltekinn
tíma.
Atvinnumálaráðuneytið getur ákveðið, livaða salttegundir megi nota i
síld til útflutnings og hversu mikið það skuli vera í liverja tunnu í minnsta lagi.
5. gr.
Undir matsskylda síld má einungis nota hreinar og ógallaðar tunnur,
enda séu þær úr góðu efni og vel smiðaðar. Getur matsmaður bannað að láta
salta í þær tunnur, sem hann telur til þess óhæfar.
Að söltun lokinni skulu tunnurnar geymdar á góðum, þurrum stað, og
á svo góðum undirlögum, að þær liggi hvergi við jörð eða í bleytu.
Gamlar eða notaðar sildartunnur má ekki flytja til landsins til notkunar
undir síld til útflutnings nema með samþykki atvinnumálaráðherra, að fengnum tillögum yfirsildarmatsmanns.
6. gr.
Nú hefir sildarmatsmaður grun um, að sild liafi skemmzt eftir söltun,
af sólarhita eða öðrum ástæðum, eða að í henni sé mikil áta, og skal hann þá
tilkynna það yfirmatsmanni, sem lætur nákvæma skoðun fara fram á liinni
grunsömu sild.
7. gr.
Nú vill eigandi eða umráðamaður síldar senda liana til útlanda, og skal
liann þá tilkynna það yfirmatsmanni svo tímanlega, að liann geti látið fara fram
frekari skoðun á sildinni áður en hún er flutt í skip, ef hann telur þess þörf, og
skal slik skoðun jafnan fara fram á allri sendingunni, ef síldin hefir ekki verið
flutt út innan þriggja vikna frá því hún var söltuð.
8. gr.
Allri síld, sem send er héðan á erlendan markað, skal fylgja matsvottorð yfirsíldarmatsmanns, eða þess matsinanns, sem hann kann að veita umhoð
til að gefa út slíkt vottorð, ef hann, einhverra orsaka vegna, getur ekki verið
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viðstaddur, þegar vottorð þarf að gefa. Matsvottorð þetta skal rita á farniskirteini þau, er fylgja hverri síldarsendingu. 1 vottorðinu skal það tekið fram, að
ferming skipsins hafi farið fram undir eftirliti matsmanns, enda getur hann
stöðvað ferminguna, ef ekki er í hvívetna farið eftir fyrirskipunum lians um
umbúnað og frágang sildarinnar í skipinu. Atvinnumálaráðuneytið gefur út fyrirmynd að farmskirteini með árituðu matsvottorði.
Lögreglustjórar eða umboðsmenn þeirra skulu hvcr í sinu umdæmi sjá
um það, að síldarfarmskirteini séu rituð á fyrirskipuð eyðublöð, og fylgi matsvottorð hverri síldarsendingu, sem þeir afgreiða, enda votti þeir undirskrift
hlutaðeigandi matsmanns á farmskírteinið.
9. gr.
Alla matsskylda síld, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu merki,
sem nánar verður ákveðið af atvinnumálaráðuneytinu. Skal það málað á efri
botn hverrar tunnu. Ennfremur skal setja í þar til ætlaða reiti söltunardag.
merki, er tilgreini veiðiaðferð, gæðamerki og flokkunarmerki síldar eftir stærð,
sbr. 4. gr. Ennfremur neðan undir merkjunum einkennisstafi þess, er síldina
verkar, og útflytjanda hennar.
10. gr.
Þeir, sem verka síld til útflutnings, skulu í lok hverrar viku tilkvnna yfirmatsmanni í umdæminu tölu þeirra tunna, er þeir hafa verkað. og á hvern hátt
síldin er verkuð.
11. gr.

Brot gegn lögum þessum varða 100—5000 kr. sektum, er renna í ríkissjóð, nema þyngri refsing hggi við samkvæmt hinum almennu hegningarlögum.
12.gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ.

665. Breytingartillaga

við till. til þingsályktunar um ráðstafanir gegn áfengisbruggun og öðrum áfengislagabrotum.
Flm.: Jakob Möller.
Aftan við tillögugreinina bætist:
Ennfremur skorar Alþingi á ríkisstjórnina að Ieyfa ekki veitingar áfengra drvkkja í veitingasölum gistihúss eftir kl. 9 að kvöldi.
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666. BreytingartiIIaga

við frv. til laga um geldingu hesta og nauta.
Frá landbúnaðarnefnd Nd.
Við 4. gr. Fyrir „1935“ komi: 1933.

Sþ.

667. Breytingartillaga

við frv. til laga um útvarp og birtingu veðurfregna.
Frá sjávarútvegsnefnd Ed.
Síðari málsgr. 2. gr. orðist svo:
Þóknun fvrir birtingu veðurfregna greiðist að hálfu úr ríkissjóði, þó
ekki yfir 50 krónur á ári á hverjuni stað. Að öðru levti greiðist þóknunin úr
hlutaðeigandi hrepps- eða bæjarsjóði samkvæmt fvrirfrain gérðum samningi,
sem atvinnumálaráðherra hefir samþykkt.

Nd.

668. Breytingartillögur

við frv. til laga um fimmtardóm (þskj. 608).
Frá Magnúsi Jónssyni.
1. Við 1. gr.
'
a. 1 stað „nefnist fimmtardómur“ kemur: sem nú heitir hæstiréttur, heitir
hér eftir lapdsdómur.
b. Alstaðar í lögum þessum, þar sem nefndur er „fimmtardómur“ eða samsetningar af því orði, kemur í tilsvarandi falli og tölu: landsdómur (og
samsetningar af því orði).
2. Við 2. gr. Fyrri málsl. fellur niður.
3. Við 4. gr. Greinina skal orða svo:
Landsdóm skipa fimm dómarar, er konungur skipur (shr. 8. gr.),
en þeir kjósa sér forseta úr sinum hópi, til ekki skemmri tíma en eins árs
í senn, og varaforseta til jafnlangs tíma.
4. Við 5. gr. Greinina skal orða svo:
Eigi má dóm setja með færri dómurum en fimm.
Ef autt verður sæti dómara, skipa kennarar lagadeildar það, eftír
þeim reglum, sem hingað til hafa gilt.
Verði sæti forseta autt, skipar varaforseti það, en ella sá af dómurunum, sem lengst hefir gegnt embætti í landsdómi.
Fari svo, að fleiri þurfi varadómara en kennara lagadeildar til þess

Þingskjal 668—669

1197

að dómurinn sé fullskipaður, setur dómsmálaráðherra dómara í því máh.
5. Við 6. gr. Greinin fellur niður.
6. Við 7. gr. Greinin fellur niður.
7. Við 8. gr.
a. Orðin „fullskipaður 5 dómendum“ í tölulið 1. falla niður.
b. Orðin „dómari í hæstarétti“ í tölulið 2. falla niður.
c. Síðari málsgr. töluliðs 3. fellur niður.
d. 1 tveim síðustu málsgreinum koma í stað orðanna „aðaldómara fimmtardóms“, „aðaldómaraembætti“ og „aðaldómara“ orðin: Jandsdóins,
dómaraembætti og dómara.
8. Við 12. gr. Fyrir „synodalréttinn“ í niðurlagi greinarinnar kemur: kirkjudóminn.
•
9. Við 16. gr.
a. Orðin „fullskipaður 5 dómendum“ í tölulið 1. falla niður.
b. Orðin „öll þau mál ... af hendi leyst“ í tölulið 3. falla niður.
c. Siðasta málsgrein fellur niður.
10. Við 24. gr. Greinin fellur niður.
11. Við 25. gr. Greinin fellur niður.
12. Við 26. gr. Greinin fellur niður.
13. Við 28. gr. 1 stað „synodalréttarmálum“ í upphafi greinarinnar kemur:
kirkjudómsmálum.
14. Við 34. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Dómsmálaráðherra skal veita leyfi til áfrýjunar, ef málsaðili eða umboðsmaður hans óskar þess, þótt frestur sé liðinn o. s. frv.
15. Við 42. gr. í stað orðanna „áður gilti um hæstarétt“ kemur: hingað til hefir
gilt.
16. Við XII. kafla, 63.—65. gr. Greinarnar ásamt fyrirsögn kaflans falla niður.
17. Við 67. gr. Greinina skal orða svo:
Dómarar í landsdómi, þeir þrír, sem elztir eru að embættisaldri,
eiga sæti í fimmtardómi, en fimmtardómur skal liér eftir vera nafn á dómstóli þeim, sem i lögum nr. 11, 20. okt. 1905, er nefndur landsdómur.
18. Greinatala frv. breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.
19. Við fyrirsögn frumvarpsins. I stað „fimmtardóm“ kemur: landsdóm.

Nd.

669. Frumvarp

til laga um sölu á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu í Svínadal.
(Eftir 2. umr. i Nd.).
1. gr.
Ráðherra er heimilt að selja af landi Auðkúlu í Svinadal það, sem liggur
fyrir sunnan Dældarhaus.
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2. gr.
Um verð á landi þessu fer eftir mati tveggja dónikvaddra ínanna.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jiilí 1932.

Ed.

670. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll.
(Eftir 3. umr. i Nd.).
•
1. grStimplaðar skulu samkv. A-flokki 1. gr. laganna, sbr. lög nr. 5, 3. apríl
1928, eftirtaldar vörur: Egg og eggjaduft. Niðursoðin mjólk, mjólkurduft.
Orðin i B-flokki: „Niðursoðin mjólk“ skulu falla burt.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

671. Lög

um brevting á 11. gr. hafnarlaga fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60 frá 10. nóv. 1913.
(Afgreidd frá Nd. 9. maí).
1. grÁ eftir orðunum: „Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. 10. gr. má taka
lögtaki“ i 11. gr. laga frá 10. nóv. 1913, komi: og ganga festa-, lesta- og uppsátursgjöld af vélbátum og öðrum skipum í 1 ár eftir gjalddaga fyrir öllum veðkröfum í skipum og bátum samhliða vita- og lestagjaldi til ríkissjóðs.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.

Nd.

672. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leyfa erlendum manni eða félagi
að reisa og starfrækja sildarbræðsluverksmiðju á Austurlandi.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Nú sækir erlendur maður eða félag um leyfi til þess að reisa og starfrækja síldarbræðslustöð á Austurlandi og sannar, að hann eða það hafi nægilegt

Þingskjal 672—675

1199

fjármagn, og skal þá ríkisstjórninni vera heimilt, að fengnum meðmælum bæjarstjórnar eða sveitarstjórnar á þeim stað, er umsækjandi óskar eftir aðsetri, að
veita umsækjanda leyfi til þess að reisa þar síldarbræðsluverksmiðju og starfrækja hana í allt að 30 árum, og jafnframt leyfi til þess að eiga eða leigja nægilegt land handa fyrirtækinu, enda sé það tryggt, að eingöngu íslenzkt verkafólk,
að undanteknum sérfræðingum, starfi í þjónustu fyrirtækisins.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Nd.

673. Breytingartillögur

við breytingartillögur á þskj. 663, við frv. til laga um Jöfnunarsjóð.
Frá Magnúsi Guðmundssyni.
1. Við 1. brtt. 1 stað orðanna „í sjóði og bönkum nemur meiru en 3 milljónum
króna“ komi: samkvæmt sjóðsyfirliti nemur meiru en 4 milljónum króna.
2. Við 2. brtt. I stað orðanna „3 milljónir“ komi: 4 milljónir.

Ed.

674. Breytingartillaga

við frv. til 1. um lækningaleyfi o. s. frv.
Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 13. gr. 3. málsgr.
1 stað orðanna »sem menn með takmörkuðu lækningaleyfi fremjact
korai: manna með takmörkuðu lækningaleyfi.

Ed.

675. Prumvarp

til laga um lækningaleyfi, ujn réttindi og skyldur lækna og annara, er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
I. Um lækningaleyfi.

1. gr.
Rétt til að stunda lækningar og kalla sig lækna bér á landi hafa þeir
einir, sem til þess hafa fengið leyfi ráðberra.
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2. gr. Þeir eiga rétt á ótakmörkuðu lækningaleyfi og að heita læknar, er lokið
liafa prófi við Háskóla Islands og framhaldsnámi i sjúkrahúsi í fæðingarlijálp og öðru, eftir reglum, er læknadeild liáskólans setur og ráðherra staðfestir, eru íslenzkir ríkisborgarar og hafa ekki verið dæmdir til refsingar fyrir
athæfi, er svívirðilegt er að almenningsáliti, liafa ekki verið sviptir lækningaleyfi samkvæmt lögum þessum, enda mæli læknadeildin og landlæknir með
1 eyfisveitingunni.
Læknadeildin eða landlæknir mega ekki mæla með lækningaleyfi til
lianda þeim, sem eru heilsulausir á þann hátt andlega eða líkamlega, að stafað
geti hætta af þeim við læknisstörf, eða þeir fyrir það séu óhæfir eða lítt hæfir
til læknisstarfa, eða kunnir að drykkjuskaparóreglu eða eiturlyfjanotkun eða
hafa kynnt sig að alvarlegu liirðuleysi og ódugnaði í störfum sínum.
3. gr.

Ráðherra getur veitt mönnum, er eigi liafa tekið próf það eða lokið
því námi, er um getur í 2. gr., ótakmarkað lækningaleyfi og þar með
rétt til að kalla sig lækna, ef þeir hafa sannað fyrir læknadeild háskólans, að
þeir hafi næga kunnáttu og læknadeildin og landlæknir mæla með leyfisveitingunni. Ráðherra getur einnig veitt mönnum takmarkað lækningaleyfi,
svo sem tannlæknum samkvæmt tannlækningalögum, nuddurum og öðrum,
ef þeir hafa til þess næga þekkingu að dómi landlæknis og hann mælir með
Jeyfisveitingunni.
Um meðmæli samkv. þessari grein ber læknadeild og landlækni að gæta
liins sama og fram er tekið í síðari málsgr. 2. gr.
4. gr.
Læknisefni, sem ekki hefir að fullu lokið námi eða verið veitt lækningaleyfi, má, ef nauðsyn krefur og landlæknir mælir með þvi, fela um stundarsakir að gegna læknishéraðí sem settum liéraðslækni eða staðgöngumanni
eða aðstoðarmanni héraðslæknis eða annars læknis, eða öðruin ákveðnum læknisstörfum, og hefir liann þá lækningaleyfi á meðan hann gegnir þeim störfum.
5. gr.
Enginn læknir má kalla sig sérfræðing nejna hann hafi fengið til þess
leyfi ráðherra.
Læknadeild háskólans setur reglur um nám sérfræðinga, er ráðherra
staðfestir, og getur enginn fengið leyfi til að kalla sig sérfræðing nema hann
sanni fyrir læknadeildinni, að hann hafi lokið slíku námi.
Læknir á rétt á leyfi til að kalla sig sérfræðing, ef hann sannar fyrir
læknadeild háskólans, að hann hafi lokið tilskildu sérfræðinámi og landlæknir
mælir með leyfisveitingunni.
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II. Um réttindi og skyldur lækna og annara, er lækningaleyfi hafa.
6. gr.
- Læknum og hverjum þeim, sem hafa lækningaleyfi, takmarkað sem ótakmarkað, ber að gegna störfum sínum með árvekni, halda þekkingu sinni
sem bezt við, fara nákvæmlega eftir lienni og gæta fyllstu samvizkusemi í
hverju einu, þar á ineðal i því að haka ekki sjúklingum sínum eða aðstandendum þeirra óþarfan kostnað, svo sem með óhóflegri lyfjanotkun, óþörfum
vitjunum eða aðgerðum, ónauðsynlegri aðstoð o. s. frv.
7. gr.
Læknar eru skyldir til að láta hinu opinbera í té vottorð um sjúklinga,
er þeir hafa eða hafa liaft undir höndum, er slíkra vottorða er almennt krafizt vegna viðskipta sjúklinganna við hið opinbera, vegna fátækrahjálpar, styrkveitinga, trygginga eða þess liáttar, og ber þeim að fara nákvæmlega eftir öllum fyrirmælum um gerð vottorðanna. Sama skylda hvílir á sjúkrahúsum og
öðrum tilsvarandi stofnunum. Heimilt er lækni að senda landlækni einum vottorðið sem trúnaðarmál, ef honum þvkir ástæða til vegna ákvæða 10. gr.
Til allra vottorða og umsagna, er læknir gefur út sem læknir, ber honum að vanda sem bezt og segja það eitt, er liann veit sönnur á, hvort sem vottorðin eða umsagnirnar eiga að vera til leiðbeiningar hinu opinbera eða öðrum.
8. gr.
Sérhverjum lækni, öðrum en þeim, sem fyrir elli sakir eða sjúkdóms er
hættur störfum, ber í skvndilegum sjúkdóms- eða hættutilfellum, ef hann er
nærstaddur og til hans leitað — og ekki þvi alvarlegri forföll banna — að veita
hina fyrstu nauðsynlegu læknishjálp, unz til annarar hjálpar hefir náðst.
9. gr.
Sérhver læknir, sem stundar almennar lækningar i kaupstað eða kauptúni og hefir opna Iækningastofu í því skvni, er skyldur til, einnig þó að hann
sé ekki embættislæknir, að gegna aðkallandi sjúkravitjunum i kaupstaðnum
eða kauptúninu, hvenær sem eftir því er leitað, nejna hann sé hindraður af
öðrum meira aðkallandi læknisstörfum eða öðrum alvarlegum forföllum.
Nú tekur læknir í kaupstað eða kauptúni þátt i félagsskap um, að
læknavörður sé til taks til að gegna sjúkravitjunum innan kaupstaðarins eða
kauptúnsins, enda sé vörðurinn fullnægjandi að dómi landlæknis, og er læknirinn þá ekki skyldur til að gegna læknisvitjunum þann tíma, er vörðurinn
situr, sbr. þó 8. gr.
•
10. gr.
Sérhverjum lækni ber að gæta fvllstu þagmælsku um öll einkamál, er
hann kann að komast að sem læknir, neina lög bjóði annað eða hann viti
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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sönnur á, að brýn nauðsyn annara krefji, enda láti liann þá ekki uppi annað
eða meira en niinnst verður koniizt af með til að afstýra liættu.
Ura slík einkamál verður læknir ekki leiddur sem vitni í réttarmálum
gegn vilja þess, er einkamálið varðar, nema ætla megi, að úrslit málsins velti
á vitnisburðinum, enda sé málið þýðingarmikið fyrir málsaðila eða þjóðfélagið.
Nú er lækni gert að bera vitni i sílkum málum, og skal það þá jafnan
gerast fyrir luktum dyrum.
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem liafa takmarkað lækningalevfi, svo og til vfirsetukvenna og aðstoðarfólks lækna við læknisstörf.
11. gr.
Nú verður læknir þess vísari vegna starfsemi sinnar sem læknir, að
lieilsufari manns er þannig háttað andlega eða líkamlega, að öðrum stafar bein
lífshætta af bonum eða yfirvofandi heilsutjón, og ber þá lækninum að leitast við að afstýra liættunni með þvi að snúa sér til viðkomanda sjálfs eða, ef
nauðsvn krefur, til landlæknis.
12. gr.
Læknum eru óheimilar hverskonar auglýsingar um starfsemi sina sem
lækna fram yfir látlausar auglýsingar í blöðum, sem birta má í hæsta lagi
þrisvar, eða á lyfseðlum og dvraspjöldum með nafni, lærdómstitli, stöðu, heimilisfangi, sima, viðtalstímum og sérgrein, ef um sérfræðing er að ræða. Læknum
og stéttarfélagsskap þeirra ber að vinna á móti því, að eftir þeim séu birt ummæli eða saintöl, eða um þá ritaðar greinar í blöð cða timarit í auglýsingaskyni,
en ef ekki verður komið í veg fyrir það, þá ber þeim eða stéttarfélagi þeirra
jafnskjótt að leiðrétta það, sem þar kann að vera ofmælt.
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem hafa takmarkað lækningaleyfi, svo sem tannlækna og nnddara, svo og til vfirsetukvenna og annara
tilsvarandi heilbrigðisstarfsmanna.
13. gr.
Um borgun fyrir störf lækna, annara en héraðslækna, fer eftir því, sem
um semst milli stéttarfélags þeirra og ríkisstjórnarinnar.
Við þá samninga skal miða við gjaldskrá héraðslækna og föst meðallaun þeirra, og skal samið um þá hundraðstölu til hækkunar á gjaldskránni,
sem ætla má að hækki greiðslur fyrir áætlað meðalársstarf læknis um álíka
upphæð og föst meðallaun héraðslæknis.
1 gjaldskránni skal ákveða greiðslur fyrir tannlækningar, nuddaðgerðir
og aðrar tilsvarandi aðgerðir manna með takmörkuðu lækningaleyfi, og
eru þau ákvæði bindandi fyrir tannlækna, nuddara og aðra slíka, en kveðja
skal fulltrúa frá stéttarfélagi þeirra til, áður en þeir liðir eru ákveðnir.
Semja má um allt að þriðjungi liærri greiðslur til handa sérfræðingum
fyrir störf, er heyra til sérgrein þeirra.
Nú liefir læknir, annar en héraðslæknir, eða tannlæknir eða nuddari eða
aðrir með takmörkuðu lækningalevfi opinbert starf á hendi fyrir rikið eða
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bæjar- eða sveitarfélag og föst laun fyrir það, ekki lægri en meðalhéraðslæknislaun, og ber honum þá að fara eftir gjaldskrá liéraðslækna.
Nú nást ekki samningar samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, og semur þá landlæknir gjaldskrá, er ráðherra staðfestir.
14. gr.

Allir læknar og þeir, sem hafa lækningaleyfi, skulu háðir eftirliti landlæknis. Ber honum að gæta þess, að þeir haldi ákvæði þessara laga, svo og yfirleitt öll ákvæði í heilbrigðislöggjöf landsins. Hann má heimta af þeim þær
skýrslur viðvíkjandi störfum þeirra og heilbrigðismálum, sem hann telur
nauðsynlegar, og að þeir haldi þær bækur, sem eru nauðsynlegar til skýrslugerðarinnar. Má í reglugerð ákveða dagsektir, allt að 5 kr. fyrir hvern dag, er
vanrækt er að senda fyrirskipaðar skýrslur, enda fylgi sektunum lögtaksréttur. Um héraðslækna og aðra lækna, sem hafa laun úr ríkissjóði eða frá stofnunum ríkisins, má auk sektanna kveða svo á, er þeir þrátt fyrir áminningu
vanrækja að senda fyrirskipaðar skýrslur, að launagreiðslur þeirra verði stöðvaðar, unz skil hafa verið gerð.
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til hverskonar sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana, sjúkrasamlaga, heilsu- og slysatryggingarstofnana og annara
tilsvarandi, svo og til tannlækna, lyfsala og lvfjabúða, nuddara, yfirsetukvenna
og annara heilbrigðisstarfsmanna.
•
1 reglugerðinni má ennfremur ákveða, að sektir lækna samkv. þessari
grein renni í Styrktarsjóð ekkna og munaðarlausra barna íslenzkra lækna, en
sektir annara heilbrigðisstarfsmanna i tilsvarandi styrktarsjóði þeirra, eftir
nánari ákvæðum landlæknis.
III. Um skottulækningar.
15- gr.
Hverskonar skottulækningar eru bannaðar hér á landi.
Það eru skottulækningar:
1. ef sá, sem ekki hefir lækningaleyfi, býðst til að taka sjúklinga til
lækninga, gerir sér lækningar að atvinnu, auglýsir sig eða kallar sig lækni, ráðleggur mönnum og afliendir þeim lvf, sem lyfsalar mega ekki selja án lyfseðils, og nær það einnig til lyfsala og aðstoðarfólks þeirra.
2. ef læknir með takmörkuðu lækningalevfi stundar lækningar fram yfir
það, sem leyfi hans er takmarkað við samkvæmt leyfisbréfi hans eða lögum.
Nær þetta meðal annars til tannlækna, ef þeir fást við aðrar lækningar en tannlækningar, þar með taldar svæfingar, tannsmiði, ef þeir gefa sig við tannlækningum, nuddara, ef þeir taka fólk til meðferðar án tilvísunar og fyrirsagnar
læknis, yfirsetukvenna, ef þær fást við svæfingar eða lyfjagjafir fram yfir það,
scm þeim er sérstaklega lieimilað, o. s. frv.
3. ef læknir, sem ekki hefir sérfræðingsleyfi, kallar sig, auglýsir sig eða
gefur á annan hátt í skyn, að hann sé sérfræðingur, og gildir hið sama um sér-
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fræðing, ef hann gefur á sama liátt til kynna, að hann sé sérfræðingur í annari
grein en þeirri, sem hann hefir sérfræðingsleyfi fyrir,
4. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi liefir, ráðleggur eða ávísar eða
selur mönnum lyf í þýðingarlausu óhófi eða aðeins til þess að auðga sjálfan
sig, eða ef hann ráðleggur mönnum eða framkvæmir að ástæðulausu, nema
þá sjálfum sér til ávinnings, læknisaðgerð, annaðhvort við sjúkdómi, sem aðgerðin getur hersýnilega ekki átt við, eða við sjúkdómi, sem engin ástæða er
til að gera ráð fvrir, að viðkomandi sé haldinn af,
5. ef læknir, eða sá, sem lækningalevfi hefir, ávísar til sölu eða selur
lyf undir þvi vfirskini, að þau eigi að fara til lækninga, en vitandi, að þau verði
notuð í öðru skyni, svo sem til nautnar eða til útsölu í hagnaðarskyni.
6. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefir, lætur frá sér vottorð eða
umsögn til þess stílaða að gylla í verzlunarskyni lyf, lækningaáhöld eða matvæli, drykki, nautnalyf eða annað, svo að ætla megi, að fólk fyrir það fái skakkar hugmyndir um gildi lyfjanna, lækningaáhaldanna, matvælanna o. s. frv.
7. ef læknir lánar nafn sitt þeim, sem ekkert lækningaleyfi hefir eða takmarkað lækningalevfi, í því skyni að fólk hlekkist til að halda, að sú lækningastarfsemi, sem þeir hafa með höndum, fari fram eftir ráðleggingum, undir eftirliti eða á áhyrgð læknisins. Sajna gildir um þá, sem takmarkað lækningaleyfi
hafa, ef þeir lána nafn sitt í tilsvarandi skyni.
16. gr.
Þeim, sem hefir takmarkað lækningaleyfi, er hannað jafnt og þeim, sem
ekkert lækningalevfi liefir, að taka til meðferðar sjúklinga með kynsjúkdóma,
herklaveiki eða aðra smitandi sjúkdóma, svo og sjúklinga með krabhamein og
önnur æxli.
Nú hefir viðkomandi orðið þetta á vegna ónógrar læknisþekkingar, og
nægir það honum ekki til sýknunar.
17. gr.
..........................
Lyfja- og lækningaáhaldaauglýsingar eru bannaðar hér á landi, einnig
læknum og lyfsölum. Nær þetta til auglýsinga í blöðum og tímaritum, á sérstökum auglýsingamiðum eða í flugritum og bréfum, á lyfja- og lækningaáhaldaumbúðum, svo og liverskonar annara auglýsingaaðferða, þar með taldar
ritgerðir, sem til þess eru stílaðar að gvlla i verzlunarskyni sérstök lyf eða
lækningaáhöld. Á sama hátt cru bannaðar tilsvarandi auglýsingar um lækningakraft drykkja og matvæla, nautnalyfja og annars.
Ennfremur eru bannaðar gvllandi auglýsingar um sjúkrahús og hverskonar heilbrigðisstofnanir fram vfir nafn og stað, liverskonar sjúklingum sé
tekið á móti og með hverjum kjörum.
Auglýsingar um lvf, lækningaáhöld, sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir
eru þó leyfðar í blöðum og' tímaritum, sem gefin eru út af læknum eingöngu
fyrir lækna, svo og í auglýsingabréfum til lækna og á umbúðum lyfja og lækningaáhalda, sem eingöngu koma læknum í hendur.
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IV. Um refsingar, sviptingu lækningaleyfis og endurfengið lækningaleyfi.
18. gr.
Brot gegn ákvæðuni þessara laga varða sektum, 100—10000 kr., sviptingu
lækningaleyfis og fangelsi, nema þyngri refsiug liggi við eftir öðrum lögum.
1 sektir skal dæma fyrir minni háttar brot, er ekki telst sannað, að það
hafi valdið eða ef það er ekki sérstaklega Iíklegt til að geta valdið alvarlegu
tjóni, hvorki fyrir einstaklinga né þjóðfélagið i lieild sinni.
I hæstu sektir skal dæma, ef urn ítrekuð rninni háttar brot er að ræða,
eða ef sannað telst, að brotið hafi valdið alvarlegu tjóni, eða ef það er sérstaklega líklegt til að geta valdið alvarlegu tjóni fyrir einstaklinga eða þjóðfélagið
í heild sinni. Ef læknir, eða sá, sem lækningalevfi liefir, á í hlut, má þá jafnframt svipta hann lækningaleyfi.
Lækni og þann, sem lækningaleyfi hefir, má ennfremur svipta lækningaleyfi, þó að ekki teljist sannað, að brotið hafi valdið tjóni, ef það er þess eðlis,
að það verði að teljast honum sérstaklega ósamboðið, svo sem ef um er að
ræða röng og villandi keknisvottorð eða læknisumsagnir að órannsökuðu
máli, skottulækningar eða hlutdeild i skottulækningum, lausmælgi um einkamál, sem hann hefir komizt að sem læknir, eða alvarlegt hirðuleysi eða ódugnað í störfum sinum.
I fangelsi má dæma, ef brotið er þess cðlis, að sannað teljist, að liftjón
eða varanlegt heilsutjón liafi lilotizt af, eða að sérstaklega líklegt teljist, að
það geti orðið slíks valdandi eða liaft viðtækar hættulegar afleiðingar fyrir
þjóðfélagið, og lieyra þar meðal annars undir brot á 16. gr.
Lækni og þann, sem hefir lækningaleyfi, skal svipta lækningaleyfi fyrir
þau brot, sem 'dæma má í fangelsi fyrir, eða, ef um ítrekuð brot er að ræða,
sejn svipta má lækningaleyfi fyrir.
í fangelsi skal dæma, ef um ítrekuð brot er að ræða, sem dæma má í
fangelsi fyrir.
Lækna og aðra, sem með brotum á lögum þessum gera öðrum skaða, svo
að sannað teljist, má auk refsinga dæma til sanngjarnra skaðabóta.
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lögreglumála.
19. gr.
Ef landlæknir verður þess var, að læknir eða sá, sem lækningaleyfi
liefir, vanrækir skyldur sínar, fer út fyrir verksvið sitt eða brýtur i bág við fyrirmæli heilbrigðislaga landsins, skal hann áminna hann um að bæta hegðun sina.
Nú kemur áminningin ekki að lialdi, eða sé um einhverja óhæfu að ræða
viðkomandi læknisstörfum, og ber þá landlækni að kæra málið fvrir ráðherra.
Getur þá ráðherra úrskurðað, að viðkomandi skuli sviptur lækningaleyfi, en
skjóta má hann þeim úrskurði til dómstólanna.
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20. gr.

Nú telur landlæknir, að læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefir, hafi
sýnt, að hann uppfylli ekki lengur þau skilyrði, sem krafizt var, er hann fékk
lækningaleyfi, svo sem vegna bilunar á andlegri eða líkamlegri heilsu, sejn gerir
hann lítt hæfan, óhæfan eða hættulegan við störf sín, enda verði hann ekki án
þess fenginn til að hætta þeim, eða vegna drykkjuskaparóreglu eða eiturlyfjanotkunar, eða vegna þess að hann hafi kynnt sig að alvarlegu hirðuleysi
eða ódugnaði i störfum sinum, og skýrir hann þá ríkisstjórninni frá málavöxtum. Ráðherra leitar álits læknadeildar liáskólans, og ef hún fellst á álit
landlæknis, má svipta viðkomandi lækningalevfi, en skjóta má hann þeim úrskurði til dómstólanna.
21- gr.
Læknar og aðrir, sem sviptir hafa verið lækningaleyfi samkvæmt lögum þessum, geta fengið lækningaleyfi á ný, en aðeins samkvæmt ákvæðum
2. og 3. gr.
V. Niðurlags- og bráðabirgðaák*væði.
22. gr.
Ákvæði þessara laga um veitingu lækningaleyfis ná ekki til þeirra, sem
lækningarétt hafa eða lækningalevfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin
ganga i gildi. Þeir læknar, sem þá liafa fengið leyfi Læknafélags íslands til að
kalla sig sérfræðinga, lialda og áfram því leyfi. Önnur ákvæði þessara laga,
þar á meðal ákvæðin um sviptingu lækningaleyfis, ná einnig til þeirra, sem
hafa lækningarétt eða lækningaleyfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin
ganga í gildi, og á saina hátt og þeir hefðu fengið lækningaleyfi samkvæmt
þessum lögum.
23. gr.
Lög nr. 38, 11. júli 1911, um lækningalevfi, og lög nr. 36, 14. júní 1929,
um viðauka við þau lög, eru úr gildi numin, svo og Önnur ákvæði, er brjóta í
bág við lög þessi.
Nd.

676. Breytingartillögur

við frv. til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungsríkisins
íslands, 18. mai 1920.
Flm.: Halldór Stefánsson og Sveinn Ólafsson.
I. A eftir 5. gr. komi 4 nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (6. gr.). Við 33. gr. stjórnarskrárinnar. Aftan við greinina bætist ný
málsgr., svo hljóðandi:
Breyta má þessu með lögum.
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b. (7. gr.). Við 38. gr. stjórnarskrárinnar. Síðari niálsgr. greinarinnar orðist
svo:
Frunivarp til fjárlaga og fjáraukalaga skal leggja fyrir sameinað
þing og afgreiða þar við 3 uinræður.
e. (8. gr.). Við 4. gr. stjórnarskrárinnar. Greinin orðist svo:
Ekkert lagafrumv., að fjárlögum og fjáraukalögum undanskildum, má samþykkja fyrr en það hefir verið rætt þrisvar sinnum í hvorri
þiugdeild.
d. (9. gr.). Við 41. gr. stjórnarskrárinnar. Þriðja málsgr. greinarinnar orðist svo:
Þegar Alþingi skipar eina málstofu, þarf meira en helmingur þingmanna úr hvorri þingdeild að vera á fundi og eiga þátt i atkvæðagreiðslu
til þess, að fullnaðarsamþykkt verði lögð á mál. Atkvæðafjöldi ræður
úrslitum um einstök mál og málsatriði. Þó þarf % liluta greiddra atkvæða til samþykkis þeirra einstakra fjárveitinga, sein hljóða um persónulegar stvrkveitingar. Eigi ná þó lagafrumvörp, önnur en frumv. til
fjárlaga og fjáraukalaga, fullnaðarsamþykki nema tveir þriðjungar atkvæða þeirra, sem greidd eru, séu með þeim.
II. 6. gr. frumvarpsins verði 10. grein.
Ed.

677. Breytingartillögur

við frv. til laga um skipun læknisliéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.
Flm.: Pétur Magnússon.
1. Við 1. gr. 16. lið. Liðurinn orðist þannig:
ísafjarðarhérað: Eyrarhreppur, Isafjarðarkaupstaður og Súðavíkurhreppur. Læknissetur á ísafirði.
2. Við 1. gr. 17. lið. Liðurinn orðist þannig:
Vatnsfjarðarhérað: Ögurhreppur, Reykjarfjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjallalireppur. Læknissetur i Vatnsfirði.

Ed.

678. Breytingartillögur

við frv. til 1. um skipun læknisliéraða o. s. frv.

•

Frá Jóni Jónssyni og Pétri Magnússyni.
Við 1. gr.
‘
a. Aftan við fyrri málslið 27. málsgr. komi: og Grýtubakkahreppur.
b. I stað orðanna Háls- og Illugastaðasóknir i Hálslireppi i 28. málsgr. komi:
Hálshreppur.
c. 29. málsgr. falli niður.
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679. Viðaukatillaga

við brtt. á þskj. 665 (Áfengisbruggun o. fl.).
Frá Jónasi Porbergssyni.
Aftan við brtt. bætist:
ef sennilegt þvkir, að sú breyting frá núverandi tilhögun komi til leiðar hóflegri nautn áfengis.

Nd.

680. Breytingartillögur

við frv. til ábúðarlaga.
Frá Iandbúnaðarnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Jörð nefnist í löguni þessum hvert það sveitabýli, sem metið er sérstaklega til verðs samkvæmt fasteignamatsbók.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Jarðir má því aðeins sameina, að þær séu liver um sig ekki lífvænleg býli, og því aðeins, að úttektarnienn telji sameiningu nauðsynlega og
Búnaðarfélag Islands samþykki liana.
Ekki má sami maður samtímis hafa ábúð á tveimur eða fleiri jörðum, nema úttektarmenn mæli með og Búnaðarfélag íslands samþykki,
sbr. þó 3. gr.
Ákvæði þetta nær þó ekki til ábúðar þeirra jarða, sem öðlast hafði
gildi i siðasta lagi í fardögum 1931.
Landeiganda er heimilt að skipta jörð sinni í tvær eða fleiri jarðir,
en leita skal hann samþykkis Búnaðarfélags íslands um það, hvernig
skiptingunni skuli fyrir komið.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Hver maður, seni á jörð og hefir ekki fasta ábúð á sjálfur, skal
skyldur að byggja hana sæmilegum umsækjanda gegn hóflegu eftirgjaldi,
að dómi úttektarmanna.
Nú fær landsdrottinn ekki byggt jörð sína fyrir 15. marz. Skal hann
þá bjóða sveitarstjórn hana til ráðstöfunar gegn ákveðnu eftirgjaldi. Sinni
sveitarstjórn ekki þeirri niálaleitun innan mánaðar, er honum skylt að
auglýsa jörðina til ábúðar. Geti hann þá enn ekki byggt hana, má hann
ráðstafa benni næsta ár sem hentast þvkir. Hafi enginn not jarðarinnar,
er landsdrottni ekki skylt að greiða af lienni opinbera skatta, en önnur lögskil af henni verður hann að inna af höndum.
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4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Taki sveitarstjórn við jörð til ráðstöfunar, getur hún hyggt hana
öðrum, enda samþvkki landsdrottinn þá byggingu. Ber þá sveitarstjórn ábyrgð á öllum jarðarafgjöldum til landsdrottins. Sama gildir um ábúðarrétt þeirra manna, sem sveitarstjórn leigir jörðina, og ákveðið er i lögum
þessuin.
5. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er landsdrottni að láta fylgja leigujörð sinni nauðsynleg bæjarlnis og peningshús í góðu lagi, að dómi úttektarmanna. Skulu húsin vera
liæfilega stór til þess að nvtja megi jörðina, jafnvel þó ræktun aukist nokkuð. Leita jná álits héraðslæknis um bæjarhús.
Undanþeginn þessari húsaskyldu er landsdrottinn um þær jarðir, er
við auðn liggur, að mati úttektarmanna.
6. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Leiguliði greiðir leiguliðahót af húsum landsdrottins. Miðast leiguliðabótin við varanleik húsanna og er ákveðin af úttektarmönnuin i eitt
skipti fvrir öll sejn jafnt hundraðsgjald af kostnaðarverði þeirra. Leiguliðabótin má þó aldrei vera hærri en lr4 af steinbyggingum og 2% af byggingum úr öðru efni. Hún skal að hálfu greidd landsdrottni um leið og
landsskuld ár hvert, en að hálfu má leiguliðabótin standa vaxtalaust hjá
leiguliða, en skal afhendast landsdrottni þegar leiguliðaskipti verða eða
þegar endurbyggja þarf.
7. Á eftir 12. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Skyldur er leiguliði að halda húsum við, svo að ekki fvrnist um
skör fram.
8. Við 13. gr., sem verður 14. gr. Uppliaf greinarinnar orðist svo:
Skyldir eru úttektarmenn, hvenær sem landsdrottinn eða leiguliði
krefst þess, o. s. frv.
9. Við 14. gr. Greinin fellur niður.
10. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
Nú á fráfarandi hús á jörðu, sem eru henni nauðsvnleg, að dómi úttektarmanna. Skal hann þá láta úttektarmenn meta húsin til peningaverðs,
og er þá landsdrottni skvlt að kaupa þau því verði, sem jnetið er.
Geti leiguliði ekki selt landsdrottni né viðtakanda lnis sín, er honum
rétt að selja öðrum þau til brottflutnings og skvlt að sjá um, að þau séu
rofin, ef viðtakandi krefst, og þá svo, að viðtakanda sé sem minnst inein að.
11. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Séu hús vátryggð á leigujörðum, skal eigandi hera kostnaðinn. Eu
falið getur landsdrottinn leiguliða að annast vátrvggingu fvrir sina hönd.
12. A undan 18. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Skylt er leiguliða að eiga lögheimili á ábúðarjörð sinni, nema sveitarstjórn samþykki annað, sbr. þó 3. gr.
13. Við 20. gr. Á eftir orðunum „eða hyggingarefnis“ komi: er hann hefir aflað
á þeirri jörð.
Alþt. 1932. A. (45. löggjufarbingi.
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14. Við 21. gr.
a. I stað orðsins „áburð" komi: búfjáráburð.
b. Upphaf síðari niálsgreinar orðist svo:
Ef eggver eða selalátur fvlgir jörð, á viðtakandi öll afnot þeirra
o. s. frv.
15. Við 22. gr. Greinin orðist svo:
Um innstæðukúgildi á jörð fer eftir samkomulagi landsdrottins og
leiguliða. Taki leiguliði við kúgildum, skal hann greiða í leigu eftir þau
6% af verði þeirra, eftir skattmati, og skila þeim fullgildum við brottför.
16. Við 23. gr. Fyrri málsgrein orðist svo:
Leiguliði skal hafa öll leiguliðanot ábúðarjarðar sinnar, eða þess
hluta, er hann býr á, en það eru leiguliðanot að hafa til notkunar allt land
jarðarinnar eða jarðarparts, öll hús og mannvirki, svo og lilunnindi, er
jörðinni fvlgja, svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver o. fl.
17. Við 24. gr. Aftan við 1. málsl. bætist: nema landsdrottinn levfi.
18. Við 25. gr. Síðari málsl. orðist svo: Getur landsdrottinn hvenær sem er
látið meta skemmdir, er orðið hafa á leigujörð hans, og er leiguliði skyldur
að bæta þær að fullu.
19. Við 28. gr. Orðin „af jörð“ í fyrstu málsgr. falli niður.
20. Við 29. gr.
'
a. Tilvitnanir í 1. og 2. tölul. brevtast. 1 stað „sbr. 18. gr.“ komi: sbr. 19. gr.
I stað „sbr. 24. gr.“ komi: sbr. 25. gr.
b. Þrír síðustu málsliðir orðist svo:
3. Situr illa jörð, svo að lnm fari i órækt, hús eða mannvirki spillist,
sbr. 26. gr.
4. Hefir ekki greitt jarðargjöld innan missiris frá gjalddaga, sbr. 27. gr.
5. Vanrækir að inna af höndum jarðabætur eða annað, sem tilskilið
er í hyggingarbréfi, meira en eitt ár, sbr. 39. gr.
21. Við 31. gr. Annar málsl. greinarinnar, „Má landsdrottinn“ o. s. frv., falli
niður.
22. Við 33. gr. Þrír siðustu málsliðir orðist svo:
Leiguliði leggur til sem svarar leiguliðabót af húsinu, að því leyti,
sem hún er eigi áður greidd, svo og allt innlent efni, og annast alla efnisflutninga innanlands. Að öðru leyti kostar landsdrottinn húsagerðina.
23. Við 36. gr. Greinin falli niður.
24. Við 37. gr. Greinin falli niður.
25. Við 38. gr. Greinin orðist svo:
Þegar reki fylgir jörð, skal landsdrottinn hafa
rekans og leiguliði %. Skal þá leiguliði hirða við þann, er rekur, sem ætti liann sjálfur,
og draga úr flæðarmáli, svo eigi taki út aftur. Skylt er leiguliða, ef sérstakt
rekaitak er í ábýlisjörð hans, að birða reka fvrir eiganda, marka hann viðarmarki lians og bjarga, svo að sjór taki ekki út. Öll álnarlöng kefli eða
minni skulu vera eign leiguliða.
26. Við 39. gr. Fyrri málsgr. greinarinnar orðist svo:
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
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Nú rekur hval, og skal þá landeigaudi hafa %, en leiguliði % hluta
hvalsins. Leiguliði skal festa livalinn landfestum o. s. frv.
Við 44. gr. í stað „sbr. 41. og 42. gr.“ komi: shr. 39. og 40. gr. I stað „samkvæmt 15. og 16. gr.“ komi: samkvæmt 14. og 15. gr.
Við 45. gr. I stað „6 mánuðir“ komi: 1 ár.
Við 49. gr. I stað „15. gr.“ í niðurlagi greinarinnar komi: 14. gr.
Við 54. gr. I stað „49. gr.“ í niðurlagi greinarinnar komi: 47. gr
Við 55. gr. Greinin falli niður.
Við 56. gr. Greinin falii niður.
Við 57. gr. Greinin orðist svo:
Akvæði Iaga þessara koma til framkvæmda jafnskjótt og leiguliðaskipti verða á jörð, eða nýtt bvggingarhréf er gefið út eða framlengt, eftir
að lög þessi öðlast gildi.
Við 58. gr. Greinin orðist svo:
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 1, 12. jan. 1874, jafnóðum
og lög þessi koma til framkvæmda, svo og önnur lagafyrirmæli, er koma
í bága við lög þessi.
(Greinatala breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu).

Nd.

681. Nefndarálit

um frumvarp til áhúðarlaga.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með brevtingum á
þingskjali 680. Nefndarmenn eru þó ekki sammála um öll ákvæði frumvarpsins og áskilja sér rétt til þess að bera fram frekari hreytingartillögur. Undirnefnd var skipuð í málið, sem starfaði að athugun þess. Auk þess hefir nefndin haldið marga fundi. Hefir að nokkru verið stuðzt við brtt. landbúnaðarnefndar frá vetrarþingi 1931.
Skal hér farið nokkrum orðum um helztu efnisbreytingar samkvæmt tillögum nefndarinnar.
Fjórar fyrstu greinar frumvarpsins hafa verið samdar um og dálitlar
efnisbreytingar gerðar um leið. Nefndinni finnst eðlilegt, að i áhúðarlögum sé
skilgreint, hvað jörð sé. Hefst fyrsta grein þess vegna með þeirri skýringu.
Nefndin telur, að ekki heri að sameina jarðir, nema um svo léleg býli sé að
ræða, að þau hvert um sig geti ekki framfleytt fjölskvldu. Leggur nefndin því til,
að auk þess sem úttektarmenn veiti leyfi til þess, verði einnig að fá samþykki
Búnaðarfélags Islands, sem nefndinni virðist eðlilegast, að hafi æðsta úrskurðarvald í þessum málum. Nefndin telur rétt og sjálfsagt, að sterkar hömlur séu
á það lagðar, að sami maður hafi samtimis ábúð á fleiri jörðum, en sér hinsvegar ekki, að fært sé að hanna það í öllum tilfellum, og leggur þvi til, að slíkt

1212

Pingskjal 681

sé lagt undir úrskurð Búnaðarfélags íslands. Nefndiu telur, að í 2. gr. frv. sé
sveitarstjórnum gefið uni of vald vfir eignar- og umráðarétti landsdrottna, þar
sem sveitarstjórnum er gefin lieiniild til þess að skipta leigujörðum og bvggja á
þeim, og er þá landsdrottinn skyldur til þess að kaupa þær byggingar. Nefndin
leggur því til, að þau ákvæði séu numin burt.
Hin fornu ákvæði um, að jarðir skuli boðnar upp, ef enginn leigjandi
fæst, telur nefndin lítils virði nú, en leggur til, að í þess stað sé landsdrottni
skvlt að auglýsa leigujörð til ábúðar, ef bún fæst ekki byggð á annan bátt. Ei'
jörðin fæst ekki byggð að beldur, telur nefndin rétt, að landsdrottinn fái að
ráðstafa henni um eitt ár eins og bonum sýnist, og séu engar frekari bömlur á
bann lagðar um það.
Nefndin getur ekki fallizt á, að unnt sé að veita landsdrottni lausn frá að
balda uppi öllum lögskilum af jörð, þótt bann bafi herinar engin not. Til lögskila telst t. d. sniölun beimalands, sem verður að inna af höndum, en hitt
telur nefndin rétt, að i þeim tilfellum þurfi liann ekki að greiða opinber gjöld
af jörðinni, og leggur því til, að breytt verði í samræmi við þetta.
Yið II. kafla frumvarpsins befir nefndin engar tillögur gert til breytinga.
III. kafla frumvarpsins, um bús á leigujörðum og skyldur landsdrottins,
leggur nefndin til, að breytt sé allmikið. Samkvæmt frumvarpinu er fyrningarskyldan að öllu leyti lögð á berðar landsdrottins. Þótt skylda þessi bafi að fornu
bvílt á landeigendum að mestu leyti og ýms rök megi færa því til stuðnings, getur nefndin þó ekki fallizt á, að svo sé gert. Ef svo er frá þessu gengið, verður
landsdrottinn að tryggja sér eðlilegt fvrningargjald með bærra jarðarafgjaldi,
svo að óvíst er, að það yrði nokkur verulegur styrkur fyrir ieiguliða, þótt svo
væri látið beita að nafni til, að fvrningarskyldan bvíldi á landsdrottni. En lrinsvegar getur nefndin alls ekki fallizt á að bverfa að þeirri reglu, sem gilt hefir
um álag. Enda er bin sögulega þróun þeirrar aðferðar ekki þannig, að ástæða
sé til þess fyrir okkur að bafa bana í beiðri. Alagsskyldan er mjög óeðlileg og
kemur ranglátlega niður. Leiguliði veit aldrei, hvernig hann stendur gagnvart
þeirri kvöð, þar sem álagið er fvrst metið eftir á af úttektarmönnum. Þá kemur það og mjög misjafnt niður á leiguliða. Meðan búsin eru nýleg er oft metið
mjög lítið álag, en þegar þau fara að fjrnast, skellur aðalþungi þess yfir, stundum á tiltölulega fáum árum, og verður þá sá leiguliði, sem þá situr jörðina, að
bera aðalþunga þess, þótt bann ef til vill liafi ekki notið búsanna meðan þau
voru ný og viðbaldið þess vegna minnst. Nefndin leggur því til, að í stað álags
skuli leiguliði greiða fyrningargjald eða leiguliðabót, sem sé ákveðin fyrirfram
af úttektarmönnum. Telur nefndin bæfilegt að setja bámark þess l'< af kostnaðarverði steinbvgginga og 2'1 af timbur- og torfbyggingum, en ætlast til þess,
að úttektarmenn geti hreyft leiguliðabótina til innan þessa hámarks. Þá leggur
nefndin og til, að bálf leiguliðabótin megi standa vaxtalaus bjá leiguliða, en
helmingur greiðisl landsdrottni um leið og landsskuld. Þess skal getið, að í nefndinni bafa komið fram tillögur um að ráðstafa leiguliðabótinni á annan veg en
bér er gert, og áskilur nefndin sér rélt til þess að-bera fram brtt. um það við
3. umr.
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Nefndin telur ástæðulaust að skylda úttektarinenn til þess að skoða hús á
leigujörðum fimmta hvert ár. Þar sein landsdrottinn er í nábýli við leiguliða
og eftirlit þar af leiðandi auðvelt af hans hendi, og ef um engan ágreining ei
að ræða milli landsdrottins og leiguliða, virðist ekki þörf á að lögskipa slíka
skoðun. Telur nefndin nægilegt, að hvor aðili um sig, landsdrottinn og leiguliði,
geti krafizt skoðunar þegar þeir óska.
Þá leggur nefndin til, að 14. gr. falli burt. Telur hún tæpast fært að gera
úttektarmenn skaðabótaskylda eins og þar er til ætlazt, enda ekki fremur ástæða til að beita svo hörðum ákvæðum gagnvart þeim en ýmsum öðrum emhættis- og starfsmönnum, sem hliðstæðum trúnaðarstörfum gegna.
Þá leggur nefndin til, að 17. gr. sé breytt nokkuð. Virðist ástæðulausí
að skylda menn fremur til þess að tryggja gegn eldsvoða á leigujörðum en öðrum jörðum, og telur nefndin því rétt að nema þau ákvæði greinarinnar burt.
Við IV. kafla frumvarpsins eru nokkrar brtt., en fáar þeirra raska efni
þess í verulegum atriðum. Sú helzta er, að nefndin leggur til, að kafli þessi hefjist á nýrri grein, þar sem leiguliði er skyldaður til þess að hafa lögheimili á
ábúðarjörð sinni, nema sveitarstjórn samþykki annað. Sá siður hefir tíðkazt
allmjög undanfarið í sumum sveitum, að bú eru rekin á jörðum, en búandinn
situr í öðru sveitarfélagi. Ef svo fer um margar jarðir innan sama sveitarfélags,
missir sveitarfélagið svo mikils í af tekjustofnum, að stórvandræði geta af hlotizt. Þykir því rétt að gefa sveitarstjórnum ílilutun um það, hvort leiguliðum
skuli heimilt að hafa lögheimili annarsstaðar en á ábúðarjörð sinni.
1 21. gr., þar sem fráfarandi er skyldaður til að flytja áburð á tún, þykir
réttara að orða það búfjáráburð, svo að ekki orki tvímælis, að tilbúinn áburður
komist ekki undir þetta ákvæði.
í 24. gr. er leiguliða bannað að byggja öðrum af leigujörð sinni. Álítur
nefndin ekki rétt að leggja fortakslaust bann við þessu, og telur liættulaust aíS
leyfa leiguliða að byggja af leigujörð sinni, ef landsdrottinn leggur samþvkki sitt
þar á. Er því lagt til, að hreytt verði til samræmis við það.
Aðrar breytingar við IV. kafla eru aðeins orðabreytingar, sem ekki þarfnast skýringa.
Ákvæði 33. gr. um það, hvernig landsdrottinn og leiguliði skuli gera liús
í sameiningu, ef þau eyðileggjast af ófvrirsjáanlegum atvikum, þvkja nefndinni
of óákveðin; mundu svo óljós ákvæði um framlag leiguliða verða oft og tíðum að deiluefni. Leggur nefndin því til, að lilutur leiguliða í húsagerðinni verði
ákveðinn eins og brtt. greinir.
Nefndin leggur til, að 36. gr. verði felld burt. Gætu hrekkvísir menn misnotað sér ákvæði hennar með því að bjóða óeðlilega háa leigu og láta síðan
færa liana niður á næsta ári, er þeir hefðu tryggt sér lífstiðarábúð á jörðinni.
Við VII. kafla, um reka á leigujörðum, leggur nefndin til, að gerðar séu
nokkrar breytingar. Miða þær að þvi, að ákveðin skipti skuli vera á viðarreka
og hvalreka milli landsdrottins og leiguliða, þannig að leiguliði fái % af hvorutveggja, en landsdrottinn %.
Nefndin leggur til, að siðasta kafla frumv., ákvæðum um stundarsakir,
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verði breytt smám saman, eftir því sem bvggingartími á hinum einstöku leigujörðum rennur út.
Nánar verður gerð grein fvrir brevtingartillögum við framsögu málsins.
Alþingi, 9. maí 1932.
Bjarni Asgeirsson,
Steingr. Steinþórsson,
Þorleifur Jónsson.
form.
fundaskr., frsm.
Magnús Guðmundsson,
Pétur Ottesen,
með fyrirv.
með fvrirv.
Nd.

682. Breytingartillögur

við frv. til laga um síldarmat.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Öll síld, sem ætluð er til útflutnings, hvort lieldur hún er söltuð,
krydduð, sykursöltuð eða á annan hátt verkuð, og flutt er út í lagarheldum tunnuin, skal vera matsskvld til útflutnings, þegar hún hefir legið 20
daga eða lengur í salti, og' skal mat fara fram á henni þegar liún er flutt
á skipsfjöl. Matið framkvæma opinberir matsmenn. Skulu þeir banna útflutning á þeirri síld, sem að þeirra dómi er óhæf verzlunarvara.
Undanskilin mati þessu skal þó sild, sem flutt er út í dósum eða smáilátum, bituð eða sérstaklega meðfarin.
Nú er óskað mats á nýveiddri síld, eða ágreiningur rís milli kaupanda og seljanda um gæði vörunnar, og skal matsmönnum þá skvlt að
meta eða skera úr.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Yfirsíldarmatsmaður skal skipaður af atvinnumálaráðherra, eftir
tillögum sildarsaltenda og síldarútflytjenda.
Hefir hann umsjón með síldarmati á öllu landinu og skal hann hafa
að árslaunum 4000 krónur, er greiðast úr rikissjóði. Auk þess skal honum greiddur nauðsvnlegur simakostnaður, ferðakostnaður og fæðispeningar á eftirlitsferðum hans um landið, eftir reikningi, sem atvinnumálaráðherra úrskurðar.
Undirmatsmenn skulu skipaðir af lögreglustjóra í hverri veiðistöð,
eins margir og nauðsyn krefur, eftir tillögum yfirmatsmanns.
Atvinnumálaráðherra setur yfirmatsmanni og undirmatsmönnum
erindisbréf, en yfirmatsmaður ákveður starfssvið hvers þeirra, og skulu
þeir hlýða fyrirskipunum hans í hvívetna.
Kaup undirmatsmanna ákveður vfirmatsmaður, og greiðist það af
síldareiganda eða umboðsmanni hans.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýðnast

Þingskjal 682

1215

ákvæðum þeim, er sett verða um starf þeirra, og rækja stöðu sina með alúð og kostgæfni.
Yfirsíldarmatsmaður felur einhverjum undirmanna sinna að gegna
yfirmatsstarfi í umboði sinu á hverri útflutningshöfn, þegar hann er fjarverandi.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Yfirsíldarmatsmaður skal ferðast um á milli staða þeirra, þar sem
síld er söltuð, og hafa eftirlit með og leiðbeina um mat sildar og meðferð
alla, svo og veita undirmatsmönnum fræðslu í starfi þeirra. Skal hann, ef
þörf gerist og atvinnumálaráðherra samþykkir, ferðast til síldarneyzlulandanna, til þess að afla sér þekkingar um meðferð á sild og vörugæði
hennar. Kostnaður við slíkar ferðir vfirmatsmanns greiðist úr ríkissjóði.
Yfirsildarmatsmaður og undirmatsmennirnir í umboði hans hafa
úrskurðarvald um söltunarhæfi sildar og um vörugæði hennar. Skal kaupanda og seljanda skvlt að hlíta úrskurði þeirra, ef á milli ber. Úrskurðum
þeirra má þó skjóta til dómstólanna. Ef svo revnist, að úrskurður síldarmatsmanns liafi verið rangur eða hlutdrægur og hann hafi á þann hátt
bakað öðrum tjón, skal honum þegar vikið frá starfanum og hann látinn
sæta ábvrgð og bæta þeim, er fyrir tjóni varð.
4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Alla sild, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka eftir gæðum.
Flokkunina skal framkvæma samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur.
Undir síld, sem ætluð er til útflutnings, má einungis nota hreinar
og ógallaðar tunnur, enda séu þær úr góðu efni og vel smíðaðar. Getur
matsmaður bannað útflutning á síld í þeim tunnum, sem hann telur til
þess óhæfar. Gamlar eða notaðar síldartunnur má ekki flytja til landsins
til notkunar undir síld til útflutnings, nema með samþykki atvinnujnálaráðherra, að fengnum tillögum vfirsildarmatsmanns.
Sildartunnur skulu jafnan gevmdar á góðum stað og á svo góðum
undirlögum, að þær liggi hvergi við jörð eða i bleytu. Skulu matsmenn
gæta þess vel, að tunnurnar séu vel hreinar, þá er þær eru fluttar út. Yfirsíldarmatsmaður getur ákveðið, hvaða salttegundir megi nota i síld til
útflutnings, og hversu mikið það skuli vera minnst í tunnu hverja.
5. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Þegar síld hefir legið 20 daga eða lengur eftir söltun og skal flytjast út, skal eigandi eða umráðamaður liennar tilkynna það yfirmatsmanni
svo tímanlega, að liann geti látið fara fram skoðun á síldinni áður en hún
er flutt í skip. Matið framkvæma undirmatsmennirnir eftir fyrirmælum
vfirmatsmannsins, og skal, ef eigi finnast skemmdir, teljast nægilegt að
rannsaka 4—6 tunnur af hundraði, en ef skemmda verður vart, skal rannsaka nánar eftir fyrirmælum vfirmatsmanns. Banna skal. útflutning á
þeirri síld, sem að dómi matsmanna er óhæf verzlunarvara.
Nú er sild, söltuð eða á annan hátt verkuð, eigi orðin 20 daga gömul
þegar hún er flutt út, og er þá eigi skvlt að meta hana til útflutnings. En
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hafi síld verið metin ný, og sé liún flutt út áður en 20 dagar eru liðnir frá
söltun hennar, skal um þá síld votta, að hún sé metin ný, en ásigkomulag
vörunnar eigi vottað að öðru leyti.
6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Allri síld, sem matsskyld er, sbr. 1. gr., og send er héðan á erlendan
markað, skal fylgja matsvottorð yfirsíldarmatsmanns eða þess matsmanns,
er hann hefir gefið umboð til að gefa út slíkt vottorð, ef hann einhverra
orsaka vegna getur ekki verið viðstaddur þegar vottorð þarf að gefa. Matsvottorð þetta skal rita á farmskírteini þau, er fylgja hverri síldarsendingu.
1 vottorðinu skal fram tekið um gæði síldarinnar, hve jnargar tunnur af
hundraði hafi verið rannsakaðar og vegnar, hver sé meðalþyngd i tunnu
og hver sé meðaltala silda í tunnu. Skal í vottorðum þessum leitazt við að
gefa kaupandanum sem bezta tryggingu fvrir ásigkomulagi síldarinnar,
eins og hún er, þegar henni er skipað út. 1 vottorðinu skal einnig tekið
fram, að ferming skipsins hafi farið fram undir eftirliti matsmanns, enda
getur hann stöðvað fermingu, ef ekki er i hvívetna farið eftir fyrirskipunum hans um umbúnað og frágang síldarinnar i skipinu. Yfirsíldarmatsmaðurinn semur fvrirmynd að farmskírteini með árituðu matsvottorði,
sem atvinnumálaráðunevtið síðan lætur prenta, og skulu lögreglustjórar
eða umboðsmenn þeirra sjá um það, að farmskírteini yfir metna sild séu
rituð á þessi evðublöð, og votti þeir undirskrift matsmanna á farmskirteinunum.
7. Við 7., 8., og 9. gr. Greinarnar falla niður. í stað þeirra kemur svolátandi
7. gr.:
Alla matsskylda síld, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu
merki, sem nánar verður ákveðið i reglugerð. Skal það málað á efri botn
liverrar tunnu.
Ennfremur skal setja i þar til gerða reiti söltunardag, merki, er tilgreini veiðiaðferð, gæðamerki og flokkunarmerki síldar eftir stærð, sbr.
4. gr. Ennfremur neðan undir merkjunum einkennisstafi þess, er sildina verkar, og útflytjenda hennar.
8. 10., 11. og 12. gr. verða 8., 9. og 10. gr.
Nd.

683. Frumvarp

til laga um barnavernd.
(Eftir 2. umr. i Nd).
I. KAFLI.
1. gr.

Barnaverndarnefnd skal vera i öllum kaupstöðum landsins. Utan kaupstaða vinna skólanefndir störf barnaverndarnefnda og hafa að því leyti réttindi
þeirra og skyldur.
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2. gr.
Bæjarstjórn kýs barnaverndarnefnd með lilutfallskosningum, í Reykjavík 7 og í öðrum kaupstöðum 5 menn. Um kjörgengi í nefndirnar fer með sama
hætti sem um kjörgengi í bæjarstiórn. Að jafnaði skulu vera 2—3 konur í hverri
nefnd. Ennfremur skal kjósa með sama hætti varamenn í nefndina, 3 í Reykjavík og 2 i öðrum kaupstöðum. Starfsmönnum ríkis og kaupstaða er skylt að
veita barnaverndarnefnd þá aðstoð, sem hún óskar, og eftir því sem við verður komið.
3. gr.
Kjörtími barnaverndarnefnda er hinn sami sem bæjarstjórna. Fyrsta
kosning gildir þó aðeins þar til bæjarstjórnarkosningar fara næst fram.
4. gr.
Það er borgaraskvlda að taka kosningu í barnaverndarnefnd. Þó geta
þeir skorazt undan kosningu, er átt liafa sæti i nefndinni allt síðasta kjörtímabilið.
Bæjarstjórn ákveður þóknun nefndarmanna, enda greiðist kostnaður af
nefndarstörfunum úr bæjarsjóði.
5. gr.
Nefndin kýs sér sjálf formann, varaformann og ritara, er heldur nákvæma fundabók um öll störf nefndarinnar og sendir barnaverndarráði ársskýrslu um þau fyrir miðjan febrúar livert ár (sbr. 21. gr.).
Varamenn taka sæti i nefndinni, þegar einhverjir aðalmenn geta ekki
mætt á fundum hennar.

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

6. gr.
Hlutverk nefndarinnar er sem hér segir:
Hún hefir eftirlit með uppeldi barna innan 16 ára aldurs, svo og vanþroska eða veikra unglinga fyrir ofan þann aldur, er dveljast á heimili
vandalausra og njóta ekki fullrar umsjár foreldra.
Hún hefir og eftirlit með barnaliælum og dagheimilum í umdæmi sínu,
svo og með meðferð barna úr kaupstaðnuin, sem komið hefir verið fyrir
á slíkum stofnunum utan umdæmis hennar.
Hún rannsakar kærur eða kvartanir, sem henni berast um meðferð barna
eða unglinga (sbr. 1. tölul.) i umdæmi hennar. Einnig hefir hún sjálf frumkvæði að slikri rannsókn.
Hún útvegar í samráði við foreldra, aðra forráðamenn eða sveitarstjórn
börnum þeim, sem þurfa þykir, góðan samastað, um lengri eða skemmri
tíma, eftir ástæðum.
Hún stuðlar að aukinni fræðslu um meðferð og uppeldi barna, t. d. með því
að sjá um, að flutt séu erindi um slík efni og veittar leiðbeiningar þeim, er
þeirra óska eða þarfnast þeirra.
Hún veitir þeim, er þess óska, leiðbeiningar eða aðra slika aðstoð við uppeldi barna þeirra.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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7. Hún getur sett barni sérstakan eftirlitsmann, ef þörf krefur.
8. Hún litur eftir því, að börnum sé ekki ofþjakað með þungri vinnu né löngum vinnutíma.
9. Hún hefir vald til þess, er hún óskar, að ranrtsaka og kveða upp rökstudda
úrskurði um mál barna innan 16 ára aldurs, þau er annars bera undir
dóms- og lögregluvaldið.
10. Þar, sem kvikmyndahús starfa, er nefndinni skvlt að afla sér áreiðanlegrar
vitneskju um hverja mynd, áður en hún er sýnd börnum; og er eigendum
kvikmvndahúss skylt að sýna nefndinni hana á undan almenningi, ef liún
óskar þess. Telji meiri hluti nefndar mvnd skaðlega eða óholla sálarlífi
barna, getur lnin bannað, að hún verði sýnd börnum.
7. gr.
Þegar nefndin æskir þess, ber hlutaðeigandi valdsmanni að láta fara fram
réttarrannsókn á slæmri meðferð á barni. Sú rannsókn fer fram fyrir lokuðum
dvrum, enda hvilir jafnan á nefndarmönnum full þagnarskylda gagnvart almenningi.
8. gr.
Nefndinni er rétt að úrskurða, að barn eða ungling (sbr. 6. gr. 1. tölul.)
skuli taka af heimili þess og ráðstafa því annarsstaðar:
1. Þegar barn undir 16 ára aldri hefir brotið almenn hegningarlög.
2. Þegar það er svo ódælt, að bersýnilegt þykir, að foreldrar þess eða húsbændur ráði ekki við það.
3. Þegar drykkjuskapur, illindi eða annað siðleysi hefir spillt heimilinu svo,
að velferð barnsins er hætta búin.
4. Þegar barninu er misboðið með likamlegu ofbeldi, illu atlæti, of mikilli
vinnu, slæmum aðbúnaði, eða heimilisástæðuruar eru þannig, að leitt geti
til heilsutjóns fyrir það, svo og ef því er ekki séð fvrir lögskipuðu námi.
5. Þegar barnið er ekki heilt á sál eða líkama, og heimili þess getur ekki veitt
því þá hjúkrun og uppeldi, sem það þarfnast.
9. gr.
Ráðstafanir þær, sem getur í 8. gr., má þó eigi gera gegn vilja foreldranna, nema 2 af hverjum 3 skólanefndarmanna (sbr. 1. gr.), 4 af hverjum 5
eða 5 af 7 barnaverndarnefndarmönnum séu sammála um þær, enda hafi
nefndin áður gert foreldrunum viðvart.
Ráðstafanir nefndarinnar koma til framkvæmda þegar í stað, og er foreldrum barnsins eða forráðamönnum óheimilt að flvtja það aftur til sín, fyrr
en nefndin leyfir.
Ráðstöfunum og úrskurðum barnaverndarnefnda samkvæmt 6. og 8.
gr. má skjóta til fullnaðarúrskurðar barnaverndarráðs.
10. gr.
Þegar meiri liluti skólanefndar (sbr. 1. gr.) eða barnaverndarnefndar
telur rétt að taka barn af heimili þess gegn vilja foreldra eða forráðamanna,
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geta þeir borið málið undir barnaverndarráð, og skal hlíta úrskurði þess
(sbr, 21. gr.).
11. gr.
Þegar nefndinni er kunnugt um, að heimilismaður, þar sem börn eru,
spillir heimilinu með ofdrykkju eða öðru ósæmilegu athæfi, er henni skylt að
vanda alvarlega um við manninn, en beri itrekaðar umvandanir engan árangur,
ber nefndinni að fela viðkomandi valdsmanni að rannsaka framferði mannsins
á heimilinu og hver áhrif það hafi á hagi barnanna. Verði það Ijóst, að þeim sé
háski búinn af framferði mannsins, en þeim gæti annars liðið vel á heimilinu,
er valdsmanni skylt, í samráði við barnaverndarnefnd, að gera ráðstöfun til þess
að tryggja hag barnanna, og er lionum þá heimilt að víkja manninum burt af
heimilinu um stundarsakir, eða um lengri tíma, bæti hann ekki ráð sitt.
12. gr.
Komist nefndin að raun um, að húsráðendur, sem hafa tökubarn, vanræki uppeldi þess, eða fari illa með það, þá er henni ekki aðeins heimilt að taka
barnið frá þeim, heldur einnig — þegar miklar sakir eru — að banna þeim að
taka vandalaus börn framvegis.
Þessi ákvæði ná og til barnaliæla og annara stofnana, er taka börn til
fósturs. En heimilt er bæði þeim og fyrrgreindum húsráðendum að skjóta til
barnaverndarráðs úrskurði, er sviptir þau rétti til að taka önnur vandalaus börn
(sbr. 21. gr.).
.
13. gr.
Börnum þeim, sem getur í 8. gr. 1., 2. og 5. tölulið, ber nefndinni, ef unnt
er, að koma fyrir um stundarsakir á barnahæli eða öðrum þeim stað, þar sem
völ er á sérfraéðiathugunum á þeim. Sé um fávita að ræða eða vanþroska börn
að vitsmunum, ber nefndinni að hlutast til um, að þau komist til langdvalar
á hæli, er hentar slíkum börnum, jafnskjótt sem það verður reist.
14. gr.
Foreldrar eða framfærslumenn eru skyldir að gefa með börnum sínum
þangað, sem nefndin ráðstafar þeim, þó eigi yfir meðalmeðgjöf, þar sem barninu er komið fyrir, nema lögreglustjóri telji aðilja, að undangenginni rannsókn
á efnum aðilja og ástæðum hans, færan um að greiða meira. Að því leyti, sem
framfærslumaður greiðir eigi meðlag, eða liluta þess, samkvæmt framanskráðu,
geldur sveitarsjóður eða bæjar það, og telst þá það af meðlaginu, sem aðilja
var skylt að greiða, sveitarstyrkur til hans. Nú semur barnaverndarnefnd um
liærra meðlag með barni en meðalmeðlag, og þarf þá samþvkki viðkomandi
fátækrastjórnar til þess að bæjar- eða sveitarfélagi verði skylt að greiða bærra
meðlag en sem þvi nemur.
Kostnaður við nauðsvnlegan flutning barns greiðist af framfærslumanni,
og ef hann þrýtur, af bæjarsjóði eða sveitar.
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15. gr.
Sérhverjum þeim, sem kunnugt er um hörn eða heimili, sem getið er um
í 8. gr. þessara laga, er skylt að tilkvnna það nefndinni tafarlaust.
16. gr.
Nefndarmenn eða umboðsmenn þeirra liafa jafnan rétt á að koma á þau
lieimili eða hæli, þar sem börn eru, sem þeir eiga að hafa eftirlit með, og má
ekki hindra það.
17. gr.
Nefndirnar styðja hver aðra eftir því sem kostur er á. Sérstaklega benda
nefndir i sveitum kaupstaðanefndum á góð sveitaheimili, sem fáanleg væru til
að taka börn úr kaupstöðum.
18. gr.
Brot gegn 6. gr. 10. tölul., 9. gr. 2. málsgr., 11., 12., 15. og 16. gr. varða
sektum, allt að 500 kr., eða fangelsi, ef miklar sakir eru, enda liggi ekki þyngri
refsing við samkvæmt öðrum lögum. Mál vegna brota þeirra, er hér segir, fara
að hætti almennra lögreglumála.

II. KAFLI.
19. gr.
Raðherra skipar harnaverndarráð, og á það heimili í Reykjavík. t barnaverndarráði eru 3 menn. Skal 1 skipaður samkvæmt tillögu Prestafélags Islands, 1 samkvæmt tillögu Kennarafélags tslands, en einn tilnefnir kennslu- •
málaráðherra, og er hann formaður. Barnaverndarráðsmenn skulu skipaðir
til 4 ára.
20. gr.
Heimilt er barnaverndarráði að kjósa sér fulltrúa í fjarlægum héruðum
eða kaupstöðum, ef kennslumálaráðherra samþykkir.
21. gr.
" Hlutverk barnaverndarráðs eru þessi:
1. Að hafa yfirumsjón með barnaverndarstarfi allra nefnda landsins, veita
þeim leiðbeiningar, er þess óska, og vanda um við þær, er vanrækslu sýna.
2. Að taka á móti ársskýrslum allra nefndanna og gefa út stuttan útdrátt úr
þeim annaðhvert ár.
3. Að hafa eftirlit með öllum barnahælum landsins og láta einhvern barnaverndarráðsmann eða fulltrúa heimsækja þau, ekki sjaldnar én tvisvar á
ári, til að kynna sér heimilishælti og meðferð barnanna.
4. Að leggja úrskurð á þau mál, sem undir hana eru borin (sbr. 5., 9., 10. og
12. gr.).
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22. gr.
Kostnaður af barnaverndarráði greiðist úr ríkissjóði.
23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1932. Frá sania tíma falla úr gildi öll þau ákvæði í lögum, er í bága fara við lög þessi.

Ed.

684. Breytingartillögur

við frv. til laga uni lækningaleyfi o. s. frv.
Flni.: Bjarni Snæbjörnsson, Pétur Magnússon.
1. Við 13. gr.
a. 4. málsgr. falli burt.
b. Aftan við siðustu málsgr. bætist: Skal eftir henni farið í öllum viðskiptum læknis við riki, bæjar-, sýslu- og sveitarfélög, svo og ef ágreiningur
verður milli læknis og sjúklings um greiðslu fyrir læknishjálp.
2. Við 15. gr. 4. málsgr. falli niður.

Ed.

685. Breytingartillaga

við till. til þál. um strandferðir.
Frá Jóni Jónssyni.
Tillögugreinina skal orða svo:
.
Efri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að íhuga í samráði við Eimskipafélag Íslands, á livern liátt megi reka strandferðir við ísland, svo að þær
verði sem kostnaðarminnstar og þó sem haganlegastar fvrir landsbúa.

Nd.

686. Breytingartillögur

við frv. til laga um fimmtardóm.
Frá meiri hluta allsherjarnefndar.
1. Við 8. gr. Tvær síðustu málsgreínar greinarinnar skal orða svo:
Leita skal álits aðaldómara fimmtardóms, er veita skal aðaldómaraembætti. Veitinguna skal taka til meðferðar á ráðherrafundi áður en
tillaga er gerð um hana til konungs.
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Þegar veita skal aðaldómara lausn frá embætti, skal sömuleiðis taka
málið til meðferðar á ráðherrafundi.
2. Við 12. gr. I stað orðsins „synodalréttinn“ i niðurlagi greinarinnar komi:
kirkjudóminn.
3. A eftir III. kafla komi nýr IV. kafli, svo látandi:
IV. KAFLI.
Um launakjör.
14. gr.
Laun fastra dómara i fimmtardómi skulu ákveðin i launalögum.
I’angað til núgildandi launalög verða end'urskoðuð, skulu þeir liafa sömu
laun og þau, sem nú eru ákveðin hæstaréttardómurunum í launalögum.
Forseti liefir að auki 1000 kr. á ári.
Aukadómarar í fimmtardómi fá sérstaka borgun fyrir hvert mál, er
þeir dæma. Dóinurinn ákveður þá þóknun.
-1. Við 68. gr. Fyrir „1. júli“ i 1. málsgr. kemur: 1. sept.
(Greinatala og kaflatala breytist samkv. atkvgr.).

Sþ.

687. Lög

um útvarp og birtingu veðurfregna.
(Afgreidd frá Sþ. 10. maí).
1. gr.
Útvarpa skal veðurfregnum frá útvarpsstöðinni í Reykjavík að minnsta
kosti 4 sinnum á sólarhring — þar af einu sinni að næturlagi — 9 mánuði ársins, frá 1. september til 31. maí. Á timabilinu 1. júní til 31. ágúst skal útvarpa
veðurfregnum þrisvar á dag. Fela má þó loftskeytastöðinni í Revkjavík að annast útsendingu veðurfregna að næturlagi, ef það þykir hagkvæmara.
2. gr.
Á stöðum, þar sem útræði er og sjósókn er talin sérstaklega liættuleg,
eða þar sem meiri bluti íbúa héraðs eða sjávarþorps 21 árs eða eldri befir farið
þess á leit á opinberum fundi, eða með skriflegri áskorun, skulu hreppsnefndir
eða bæjarstjórnir sjá um að fá bæfan og áreiðanlegan mann eða konu til þess
að birta og festa upp á aðgengilegum stað, svo oft sem þurfa þvkir, veðurfregnir
þær, sem veðurstofan gefur út og útvarpað er frá útvarpsstöðinni eða loftskevtastöðinni i Reykjavík.
Þóknun fyrir birtingu veðurfregna greiðist að hálfu úr ríkissjóði, þó
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ekki yfir 50 krónur á ári á liverjuni stað. Að öðru leyti greiðist þóknunin úr
hlutaðeigandi hrepps- og hæjarsjóði samkvæmt fvrirfram gerðum samningi,
sem atvinnumálaráðherra hefir samþvkkt.
3. gr.
Veðurfregnir skulu skrifaðar á þar til gerð eyðublöð, og skal festa þau
upp í kassa með glerrúðu, á stað þar sem umferð er mest, eða þar sem líklegt
er, að flestir geti haft þeirra not, og skulu þau fest upp í kassann strax eftir að
þau voru móttekin.
Veðurstofa íslands leggur til og sendir ókeypis eyðublöð undir veðurfregnirnar, þegar hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn óskar þess.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933.

Nd.

-

688. Nefndarálit

uin frumvarp til laga um hlunnindi fyrir annars veðréttar fasteignalánafélög.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin mælir með þvi, að frumvarpið verði samþvkkt óbrevtt.
Alþingi, 10. maí 1932.
Halldór Stefánsson, Magnús Jónsson, Bernh. Stefánsson. Steingr. Steinþórsson.
form.
fundaskr., frsm.

Nd.

689. Frumvarp

til laga um náttúrufriðun, friðun sögustaða o. fl.
Flutningsm.: Magnús Jónsson.
L Sr’
...
Friða má samkvæmt löguni þessum staði, jarðmyndanir, dýralif eða
gróður, sem friðunarnefnd telur iiauðsvnlegt, að eigi sé spillt, vegna fegurðar
þeirra eða sérkenna, eða vegna náttúrufræðilegs eða sögnlegs gildis þeirra.
2. gr.
Friðunarnefnd skal skipuð 5 niönnum. Velur stjórn Hins íslenzka náttúrufræðifélags 2 menn í nefndina, stjórn Ferðafélags íslands 1, og fornminja-
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vörður er sjálfkjörinn i nefndina, en fimmta nefiidarmanninn skipar kennslumálaráðuneytið. Nefndarmenn skulu valdir til 4 ára í senn, en af nefndarmönnum þeim, er fyrst verða valdir, skulu þó 2 ganga úr nefndinni eftir hlutkesti eftir 2 ár.
Hætti félög þau, er velja eiga menn í friðunarnefnd, störfum sínum,
annaðhvort eða bæði, skipar kennslumálaráðherra, þar til öðruvísi verður ákveðið, menn í friðunarnefnd i stað þeirra manna, er félög þessi skyldu velja
í nefndina.
Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.
Á fundum nefndarinnar ræður afl atkvæða úrslitum.
3. gr.
Nú ákveður friðunarnefnd að friða einhvern stað skv. 1. gr., og semur
hún þá frumvarp til samþykktar um friðunina, áætlun um framkvæmd hennar og kostnað þann, er liún liafi í för með sér, og sendir hana þeim aðilja eða
aðiljum, sem vænta má, að beri kostnaðinn við friðunina skv. 8. gr.
4. gr.
I samþvkktum nefndarinnar um friðun skal skýrt kveðið á um það, hvað
friðað sé og með hverjum hætti, hversu viðtæk friðunin skuli vera og hversu
staðir þeir, sem friðaðir eru, skuli auðkenndir og afmarkaðir.
5- gr.
Samþykktir sinar um friðun skal nefndin senda kennslumálaráðherra
til staðfestingar. Virðist honum samþvkktin koma í bága við grundvallarreglur
laga eða réttar manna, endursendir hann nefndinni samþykktina án staðfestingar og að tilgreindum ástæðum fyrir synjun staðfestingarinnar. Að öðrum
kosti staðfestir liann samþvkktina, sér um birtingu hennar i B-deild Stjórnartíðindanna og Lögbirtingahlaðinu og ákveður, hvenær hún skuli öðlast gildi.
Staðfesta friðunarsamþvkkt má eigi fella úr gildi né hrevta henni á annan hátt en heimilað var, þegar liún var stofnuð.
6. gr.
Nú er liætta á, að spillt verði stað, dýralífi, gróðri eða öðru, er nefndin
telur ástæðu til að friða, og getur nefndin þá bannað þær aðgerðir, þar til úrskurðað er, hvort það, sem um er að ræða, skuli friðað eða eigi.
7. gr.
Nú þykir líklegt, að friðun hafi í för með sér skerðingu á réttindum
einstaklings, félags eða stofnunar, og skal þá friðunarnefnd, áður en hún tekur
ákvörðun um friðunina, skýra lilutaðeigandi réttarhafa frá áformi sinu og leita
samkomulags við hann um friðunina. Náisl eigi samkomulag, má nefndin
krefjast þess, að eignarnám fari fram, eftir því sem með þarf, til þess að friðuninni verði á komið. L’m framkvæmd eignarnámsins fer eftir almennum
reglum laga.
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8. gr.
Eignarnám samkv. 7. gr. má þvi aðeins fara fram, að fyrir hendi sé nægilegt fé til þess að greiða hætur þær, er metn'ar kunna að verða fyrir eignarnámið, svo og fé til þess, er framkvæma þarf, til þess að friðunin komi að
gagni og trygging fvrir því, að kostnaður við friðunina, ef einhver er, verði
greiddur framvegis, hvort sem féð er lagt fram úr ríkissjóði, af bæjar- eða
sveitarfélögum eða öðrum, sem gangast vilja fvrir friðun þeirri, sem um er að
ræða. Réttindi þau, er eignarnámi eru tekin, verða við eignarnámið eign þess,
er fé hefir lagt fram til bótagreiðslunnar, en sæta þeirri meðferð, er ákveðin
verður í friðunarsamþvkkt nefndarinnar.
9. gr.
Friðunarnefnd getur, með samþykki kennslumálaráðherra, veitt vísindastofnunum og mönnum, sem fást við vísindarannsóknir og þurfa að halda á
sýnishornum af jarðtegundum, steinum, bergtegundum, jurtum eða dýrum,
sem friðuð eru samkv. lögum þessum, undanþágu frá þeirri friðun. Þess skal
þó jafnan gæta, að þær undanþágur séu svo takmarkaðar, að friðun skerðist
eigi meir en brýn þörf visindarannsóknanna krefur.
Undanþágur þær, er ræðir um í 7. gr. laga nr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun fugla pg eggja, skulu hér eftir eigi veittar, nema með samþykki friðunarnefndar.
10. gr.
Hið islenzka náttúrufræðifélag skal eitt hafa rétt til að láta merkja íslenzka villifugla. Stjórn félagsins getur þó leyft öðrum að merkja villifugla,
enda fari þeir eftir þeim fvrirmælum um merkinguna, sem hún setur þeim.
11- gr.
Bannað er að setja upp auglýsingar á viðavangi eða meðfram alfaravegum utan kaupstaða og kauptúna, svo og að letra auglýsingar á steina eða
þessháttar meðfram slikum vegum, nema með levfi friðunarnefndar.
12. gr.
Eftir tillögum friðunarnefndar getur heilbrigðismálaráðherra sett reglur um hreinlæti á opinberum gistingarstöðum og um þrifalega umgengni utanhúss á stöðum, sem i þjóðbraut liggja.
13. gr.
Öllum er skvlt að hafa þrifalega umgengni á áningarstöðum eða tjaldstöðum, og má þar eigi skilja eftir rusl eða annað, sem til óþrifa sé.
14. gr.
Kostnaður við starf friðunarnefndar greiðist úr rikissjóði, eftir því sem
fé er veitt til þess í fjárlögum.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

\
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15. gr.
Brot gegn löguni þessum, eða samþykktuin eða reglmn, sem samkvæmt
þeim verða settar, varða sektuni, allt að 2000 kr., er renni i ríkissjóð. Nú er
unnt að bæta að nokkru eða öllu úr spjölluin þeim, sem gerð eru jneð brotum
þessum, og má þá dæma hinn seka til að greiða að nokkru eða öllu leyti
kostnaðinn við þær umbætur.
16. gr.
Með mál út af hrotum þeim, sem ræðir um í 15. gr., skal farið sem almenn lögreglumál.

'

Greinargerð.

Hér á landi eru margir staðir, sem merkilegir eru sakir sérkennilegrar
landslagsfegurðar, gróðrar eða dýralífs, og jarðmyndanir, sem veitt geta mikilsverða fræðslu um mvndunarsögu landsins. Ýmsir slíkir staðir liggja nú
undir skemmdiini af manna völdum, oft gersanilega að óþörfu, og væri það
tjón, sem oft er óbætanlegt, að láta þetta viðgangast. Eins og nú er liáttað löggjöf vorri, er hægt að vernda sérstakar fornminjar, svo sem fornar rústir og
þess háttar, en sjálfa staðina er ekki hægt að vernda gegn skemmdum. Má
þar. til nefna liina fornu þingstaði, sem óhæfa er að eyðileggja með jarðraski.
Hafa margar þjóðir fvrir löngu sett lög til verndar slíkum merkisstöðum.
Frumvarp það, sem hér er flutt, er að mestu leyti samið af nefnd, sem
skipuð var fyrir forgöngu Náttúrufræðifélagsins í vetur, og sátu í þeirri nefnd
fulltrúar frá ýnisuni þeim félögum, sem sérstaklega láta sér annt um náttúru
landsins, fegurð þess og sögulegar minjar.
Um einstakar greinar frumvarpsins er naumast ástæða til að rita. Þó skal
þetta fram tekið:
Um 7. og 8. gr. Oftast niun reynslan verða sú, að liægt er að friða þá
staði, sem liér er um að ræða, án þess að það fari í bág við hagsmuni nokkurs
manns. En þó getur út af þessu hrugðið, og við það er eignarnámsheimildin
miðuð. Er þó leitazt við að setja skorður við þvi, að eignarnáms sé krafizt
nema trvggt sé það fé, sem þarf til friðunarinnar.
Um 9. gr. Rétt þykir og jafnvel nauðsvn að takmarka mjög undanþágur
þær, sem veittar liafa verið frá 1. nr. 59 1918 vegna mishrúkunar. Segja fróðir
nienn, að liorfur séu á, að sumar tegundir fugla geti jafnvel útrýmzt, ef svo
heldur áfram.
Um 10. gr. Það er nú farið að tíðkast svo mikið, að liinir og þessir menn
merki fugla, að þetta veldur stórmiklum ruglingi. Er nauðsvnlegt að koma í
veg fyrir þetta, til þess að þær merkingar, sem raunverulega eru gerðar til
rannsókna á ferðalögum fugla, komi að tilætluðum notum.
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Ed.
690. Nefndarálit
um frv. til laga uin breyting á hafnarlögum fvrir Reykjavikurkaupstað, nr. 19,
11. júli 1911.
'
<
■
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt nieð eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist jiannig:
Reykjavikurhöfn takniarkast landmegin af strandlengju lögsagnaruindæmis Revkjavíkur. Að norðanverðu tekur liöfnin vfir skipalægi fvrir
innan evjar þær, er að höfninni liggja, að netlögum Engeyjar og Viðeyjar. Þó liefir Viðev óskertan og kvaðalausan rétt til brvggju- og liafnargerðar, þótt lengra nái frá landi en netlög.
Að sunnanverðu tekur Revkjavikurhöfn yfir skipalægi við strandlengju lögsagnarumdæmis Reykjavíkur við Skerjafjörð.
2. Við 3. gr. Aftan við 4. málsgr. bætist: Kjósa iná borgarstjóra eða hafnarstjóra formann liafnarstjórnar, þótt eigi hafi þeir þar atkvæðisrétt.
Alþingi, 10. mai 1932.
Einar Arnason,
Jón .Tónsson,
Pétur Magnússon,
form.
fundaskrifari.
frsm.

Sþ.
691. Breytingartillaga
við till. til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga og
koma fram með tillögur um mál iðju og iðnaðar.
Flm.: Jakob Möller, Einar Árnason, Halldór Steinsson.
Framan við siðustu málsgrein tillögugreinarinnar komi:
Nefndarmenn starfa kauplaust.
Ed.
692. Nefndarálit
um frv. til laga um afnám laga nr. 17 frá 1930, um stofnun flugmálasjóðs íslands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Meiri Iduti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt. Um ástæður
vísast til greinargerðar frumvarpsins. Einn nefndarmanna (IP) er á móti frv.
Ingvar Pálmason,
. form.

Alþingi, 10. mai 1932.
Jakob Möller,
fundaskrifari, frsm.

Einar Árnason.
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Ed.

693. Lög

um breyting á lögum nr. 63, 7. mai 1928, um varðskip landsins og skipverja
á þeim.
(Afgreidd frá Ed. 10. maí).
1- gr3. gr. laganna orðist svo:
Dómsmálaráðherra gerir starfssamning við skipstjóra, stýrimenn og vélstjóra til allt að 6 ára i senn. 1 samningi má setja ákvæði um uppsagnarfrest
fyrir hvorn samningsaðila. Ráðherra getur vikið mönnum þessum frá starfi án
fyrirvara, eftir sömu reglum og embættismönnum úr embætti. Slíkur brottrekstur fellur þó úr gildi, ef meiri hluti sjávarútvegsnefnda beggja deilda Alþingis á sameiginlegum fundi mótmælir brottrekstrinum á næsta þingi eftir
brottvísun.
2. gr.
Síðari málsliður 4. gr. laganna orðist þannig':
Um þá starfssamninga, sem skipstjóri og vélameistari gera við skipverja, gilda uppsagnarfrestir frá beggja hálfu samkvæmt ákvæðum hinna almennu sjólaga.
3. gr.
A eftir 9. gr. laganna komi ný 10. gr., svo liljóðandi:
Ríkisstjórninni er heimilt að búa varðskipin björgunartækjum, eftir þvi
sem ástæður þvkja til, og verja til þess fé úr landhelgisjóði.
4. gr.
A eftir 10. gr. komi ný 11. gr., svo liljóðandi:
Nú fær varðskip laun fyrir björgun, og greiðist þá fvrst af bjÖrgunarlaununum öll útgjöld vegna björgunar, önnur en venjulegur rekstrarkostnaður
varðskipsins, en af afganginum falla 20—-25% til skipshafnar varðskipsins,
eftir ákvörðun dómsmálaráðherra, og skiptist féð milli skipverja í réttu hlutfalli við fast kaup hvers þeirra. Að öðru leyti renna björgunarlaun i landhelgisjóð.
Nd.

694. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán fyrir
Lapdsbanka íslands.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
Ríkisstjórninni, fvrir liönd ríkissjóðs, er heimilt að ábyigjast viðbótarrekstrarlán fvrir Landsbanka íslands hjá erlendum banka eða bönkum, allt að
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100000 sterlingspund, eða tilsvarandi fjárhæð í annari erlendri mvnt. — Lánið
sé ekki tekið til lengri tíma en eins árs.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

695. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán fyrir
Útvegsbanka lslands h/f.
.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.
Ríkisstjórninni, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að ábyrgjast fyrir eitt
ár rekstrarlán fvrir Útvegsbanka Islands h/f, er hann tekur hjá einni eða
fleiri lánsstofnunum, allt að 100000 sterlingspundum, eða tilsvarandi fjárhæð i
annari mynt.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

696. Frumvarp

til laga um .Töfnunarsjóð.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
Þegar tekjur ríkissjóðs á rekstrarreikningi fara fram úr lögboðnum
og óhjákvæmilegum greiðslum og handbært fé ríkissjóðs samkvæmt sjóðsyfirliti
nemur meiru en 4 milljónum króna, skal leggja það, sem umfram er, i sjóð, er
nefnist Jöfnunarsjóður.
.
Sjóðinn skal ávaxta i banka, og má ekki veita lán úr honum.
2. gr.
Verði greiðslulialli á sjóðsyfirliti rikisreiknings, her að greiða af handhæru fé ríkissjóðs það, sem til er umfram 4 milljónir, en það, sem á vantar,
greiðist úr Jöfnunarsjóði, eftir því sem fé hans hrekkur til.
3. gr.
Nú nægja ekki áætlaðar tekjur rikissjóðs í fjárlögum til þess að veita fé
til ólögbundinna framkvæmda, sem svara að minnsta kosti meðaltali 5 siðustu
ára, og má þá í fjárlögum ákveða að greiða úr Jöfnunarsjóði það, er á vantar.

Þingskjal 696—698

1230

4. gr.
Nú er meira fé í Jöfnunarsjóði en ætla má, að nægi til að inna af hendi
þau verkefni, sem í 2. og 3. gr. segir, og er fjármálaráðherra þá skylt að verja
því til aukaafborgana af skuldum ríkissjóðs, að fengnu samþykki fjárhagsnefnda Alþingis.
5. gr.
Reikningur Jöfnunarsjóðs skal árlega fylgja landsreikningnum og endurskoðast með honuin.
6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
Ed.

697. Þingsályktun

um strandferðir.
(Afgreidd frá Ed. 10. maí).
Efri deild Alþingis skorar á rikisstjórnina að ihuga í samráði við Eimskipafélag Islands, á hvern hátt megi reka strandferðir við ísland, svo að þær
verði sem kostnaðarminnstar og þó sem haganlegastar fvrir landsbúa.

Nd.

698. Frumvarp

* til laga um breyting á 1. nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna.
Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.
.
L gr'
..
Á eftir „Hóls“ í 2. málsgr. 12. gr. laganna komi: Ögur, — og í stað „Nauteyrar“ í sömu málsgr. sömu gr. komi: Ólafsfjarðar.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.
Grein argerð.
í lagafrv. um skipun læknishéraða, sem má heita komið í gegnum þingið,
er gert ráð fvrir, að stofnað verði nýtt læknishérað, Ólafsfjarðarhérað. Verður
ekki komizt hjá að ákveða því embætti laun, og fer hezt á að bæta héraðinu inn
í launalögin á viðeigandi stað. Eftir stærðinni heyrir það til 3. launaflokks. í
sama frv. er gert ráð fvrir, að Nautevrarhérað verði stækkað verulega og heiti
síðan Ögurhérað. Eftir það má héraðið teljast til 2. launaflokks, og er hér gerl
ráð fyrir því.
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699. Nefndarálit

um frv. til laga um útflutning hrossa.
Frá landbúnaðarnefnd.
Frv. þetta er komið frá hv. Ed. og var lagt fyrir þá deild af ríkisstjórninni. — Efri deild hefir nokkuð brevtt ýmsum ákvæðum í Iiinu upphaflega frv.,
þar á meðal hannaður útflutningur að vetrarlagi og mjög takmarkaður útflutningur á tvævetrum lirossum. — Þótt nefndin sé eigi ánægð með einstök
atriði frv., ber hún þó eigi fram tillögu til hrevtinga að þessu sinni, en við 3.
umr. mun nefndin taka nánar til athugunar, hvort eigi sé rétt að rýmka ákvæði
1. gr. um útflutning á tvævetrum hrossum.
Alþingi, 9. maí 1932.
Bjarni Ásgeirsson,
Steingr. Steinþórsson,
Þorleifur Jónsson,
form.
fundaskr.
frsm.
Pétur Ottesen.
Magnús Guðmundsson.

Ed.

700. Nefndarálit

um frv. til I. um hreyting á lögum nr. 60, 14. júni 1929, um varnir gegn
herklaveiki.
Frá allsherjarnefnd.
Frv. þetta gerir aðallega þær breytingar á núgildandi löggjöf:
a. að sjúkrasamlag er leyst undan þeirri skyldu að greiða allt að % meðlagskostnaðar með félögum siuum, sem dvelja á berklahælum.
h. að hverju sýslufélagi er gert að skyldu að horga 2 kr. fyrir hvern heimilisfastan mann héraðsins upp í berklavarnakostnað landsins, hvort sem nokkur maður úr héraðinu er á berklahæli eða ekki.
c. að nánari ákvæði eru sett um rétt sjúklinga til ókeypis vistar á berklahælí
eða sjúkrahúsi. Jafnframt er svo gefinn eftir áfallinn og ógreiddur berklavarnaskattur sjúkrasamlaga.
Þar sem sjúkrasamlögin hafa aldrei getað innt af hendi greiðslur til
berklavarna samkv. núgildandi lögum og eru nú yfirleitt í fjárþröng, og i
annan stað virðist lítil sanngirni mæla með þvi, að þeir menn, sem í samlögum
eru, þurfi fremur að greiða berklavarnakostnað en aðrir landsbúar, þá virðist
frv. réttmætt að þvi er tekur til sjúkrasamlaganna.
Hinsvegar virðast þau sýslufélög, sem hafa fáa berklasjúklinga, engu
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síður þola að taka þátt í hinum sameiginlega kostnaði landsins, og því ástæðulaust að ívilna þeim frekar öðrum sýslufélögum.
Nefndin leggur þvi til, að frv. verði samþykkt óbrevtt.
Alþingi, 11. maí 1932.
Einar Árnason,
form.

Nd.

Jón Jónsson,
fundaskr., frsm.

Pétur Magnússon.

701. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um lántöku fyrir ríkissjóð.
Flm.: Einar Arnórsson.
Aftan við 1. gr. komi:
Með láni þessu skal greiða upp að fullu enska lánið frá 1921 og bráðabirgðalán lijá Barclav’s Bank Ltd. i London, er notað var ó sinum tíma til þess
að kaupa fvrir hluti í Útvegsbanka Islands h/f.

Ed.

702. Nefndarálit

um frv. til 1. uin gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin befir ekki orðið sammála.
Tveir nefndarmanna (JónJ og PH) vilja, að frv. verði samþ., en einn
(PM) er þvi mótfallinn.
Alþingi, 11. maí 1932.
Páll Hermannsson,
form., frsm.

Nd.

Jón .Tónsson.

Pétur Magnússon,
fundaskrifari.

703. Nefndarálit

um frumvarp til laga um samþvkkt ó landsreikningnum 1930.
Frá minni hluta fjárhagsnefndar.
Ég tel meðferð ríkisstjórnarinnar ó mörgum liðum fjárlaga fvrir árið
1930 svo vítaverða, að ekki sé verjandi, að Alþingi veiti henni kvittun fyrir
þeirri ráðsmennsku með því að samþykkja landsreikning þann, er frá þeirri
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fjármeðferð skýrir. Þessi vítaverða meðferð fjármálanna er með allmismunandi
móti. Sumpart er fé greitt án lieimilda, sumpart langt um lieimildir fram o. s.
frv., og þarf því að grípa til ýmislegra ráðstafana gegn þeim ráðherrum, sem
hér eiga lilut að máli, ef Alþingi vill ekki bregðast þeirri meginskyldu sinni að
hafa vakandi auga á meðferð opinbers fjár. Á liinn bóginn vil ég sjá, hvernig
málinu verður tekið við 2. umr., áður en ég geri frekari tillögur um einstök atriði.
Alþingi, 11. maí 1932.
Magnús Jónsson,
fundaskr.

Nd.

704. Nefndarálit

um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 1930.
Frá minni hluta fjárhagsnefndar.
I samræmi við nefndarálit mitt um frv. til 1. um samþykkt á LR. 1930 legg
ég til, að frumvarp þetta verði fellt. Um frekari tillögur bíð ég átekta, þar til
séð er um meðferð málsins við 2. umr.
Alþingi, 11. maí 1932.
Magnús Jónsson,
fundaskr.

Nd.

705. Nefndarálit

um frumv. til laga um samþykkt á landsreikningnum 1930.
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Nefndin hefir borið frumvarpið saman við landsreikninginn, og ber þar
ekkert á milli.
Um afstöðu til frumvarpsins hefir nefndin ekki orðið ásátt. Meiri hlutinn
leggur til, að frumvarpið sé samþvkkt, en minni hl. (MJ) mun ætla að leggja
til, að það verði fellt. — Einn nefndarmanna (ÓTh) liefir ekki tekið þátt í athugun frumvarpsins vegna forfalla.
Agreiningnum um afstöðu til frumvarpsins þarf ekki að lýsa. Hann hefir komið fram í umræðum og deilum utan þings sem innan á undanförnum
tímum.
Alþt. 1932. A. (45. lögg jafarþing).
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Vni athugasemdir vfirskoðunarnianna, svör stjórnarinnar og tillögur yíirskoðunarmanna til úrskurðar visar meiri hl. til sjálfs landsreikningsins. Telur
hann, að fallast megi á tillögur yfirskoðunarmanna til úrskurðar, það sem þær
ná. Vm nokkur atriði, sem yfirskoðunarmenn hafa gert atljs. uin, hafa þeir
engar sérstakar tillögur gert til úrskurðar, aðeins vísað þeim til aðgerða Alþingis, en það eru atlis. 17., 27., 29., 32., 35. og 40. stafl. a. og h. Vt af aths. 27. og
29. má telja, að sé komin fram sérstök tillaga i þinginu (sjá þskj. 46, frv. um
breyt. á áfengislögum, nr. 64, 19. maí 1930), og verður þá tekin afstaða til þeirra
aths. i sambandi við afgreiðslu þess máls. Vm 17., 32. og 40. a. og b. þvkir meiri
hl., að telja megi, að sé upplýst og megi við svo búið standa. Þá er eftir aðeins
35. aths., um byggingarkostnað Laugarvatnsskóla. Einn yfirskoðunarmanna
(MG) hefir gert framhaldsaths. um þennan lið og ráðgerir að gera síðar tillögu
um, hvað gera skuli út af málinu. Reikningar yfir hvggingarkostnað skólans eru
ekki enn endurskoðaðir af hinni umhoðslegu endurskoðun og virðast ekki vera
hreint upp gerðir, hvorki um stofnkostnaðinn sjálfan eða um áskilið hehningsframlag annarsstaðar frá cn úr ríkissjóði. — Telur meiri hl., að samþvkkja verði
reikninginn eigi að síður, með þeim fvrirvara, að sérstök álvktun rnuni verða
gerð um þctta atriði, þegar vfirskoðunarmaður (MG) ber fram hina sérstöku
fyrirheitnu tillögu sína.
Alþingi, 11. mai 1932.
Halldór Stefánsson,
form., frsm.

Nd.

Bernh. Stefánsson.

Steingr. Steinþórsson.

706. Nefndarálit

um frv. til fjáraukalaga fvrir árið 1930.
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Nefndin hefir borið frumvarpið saman við tillögu yfirskoðunarmanna
landsreikningsins (67. till.) um leitun aukafjárveitingar, og heíir tillaga yfirskoðunarmanna að öllu verið tekin til greina í frumvarpinu.
Vm afstöðu til frumvarpsins hefir nefndin ekki orðið ásátt. Meiri hlutinn mælir með samþykkt þess, en minni hl. (MJ) mun leggja til, að það verði
fellt. Einn nefndarmanna (ÓTh) hefir ekki átt þátt í afgreiðslu málsins sökum
forfalla.
Alþingi, 11. maí 1932.
Halldór Stefánsson,
form., frsm.

Bernli. Stefánsson.

Steingr. Steinþórsson.
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707. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leyfa erlendum manni eða félagi
að reisa og starfrækja sildarhræðsluverksmiðju á Austurlandi o. fl.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.
Nú sækir erlendur maður eða félag um leyfi til þess að reisa og starfrækja sildarbræðslustöð á Austurlandi og sannar, að hann eða það hafi nægilegt
fjármagn, og skal þá ríkisstjórninni vera heimilt, að fengnum meðmælum hæjarstjórnar eða sveitarstjórnar á þeim stað, er umsækjandi óskar eftir aðsetri, að
veita umsækjanda leyfi til þess að reisa þar síldarbræðsluverksmiðju og starfrækja liana í allt að 30 árum, og jafnfraint levfi til þess að eiga eða leigja nægilegt land handa fyrirtækinu, enda sé það tryggt, að eingöngu íslenzkt verkafólk,
að undanteknum sérfræðingum, starfi í þjónustu fyrirtækisins.
2. gr.
Arið 1932 skal ríkisstjórninni vera heimilt að veita nokkrum erlendum
sildveiðiskipum leyfi til að landsetja og láta verka afla sinn eða hluta hans innan lögsagnarumdæmis Seyðisfjarðarkaupstaðar, ef bæjarstjórn kaupstaðarins
mælir með því og tryggt er, að innlent verkafólk njóti vinnu allrar og verkunarlauna við síldina.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Sþ.

708. Frumvarp

til laga um síldarmat.
(Eftir eina uinr. i Nd.).

.

1- gr.
Öll sild, sem ætluð er til útflutnings, hvort heldur hún er söltuð, krvdduð,
sykursöltuð eða á annan hátt verkuð, og flutt er út í lagarheldum tunnum, skal
vera matsskvld til útflutnings, þegar liún hefir legið 20 daga eða lengur í salti,
og skal mat fara fram á henni þegar hún er flutt á skipsfjöl. Matið framkvæma
opinberir matsmenn. Skulu þeir banna útflutning á þeirri síld, sem að þeirra
dómi er óhæf verzlunarvara.
Undanskilin mati þessu skal þó sild, sem flutt er út í dósum eða smáilátum, bituð eða sérstaklega meðfarin.
Nú er óskað mats á nýveiddri síld, eða ágreiningur ris milli kaupanda og
seljanda um gæði vörunnar, og skal matsmönnum þá skvlt að meta eða skera úr.
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2. gr.
Yfirsíldarmatsmaður skal skipaður af atvinnumálaráðherra, eftir tillögum sildarsaltenda og síldarútflytjenda.
Hefir liann umsjón með síldarmati á öllu landinu og skal hann hafa að
árslaunum 1000 krónur, er greiðast úr rikissjóði. Auk þess skal honum greiddur nauðsynlegur símakostnaður, ferðakostnaður og fæðispeningar á eftirlitsferðum lians um landið, eftir reikningi, sem atvinnumálaráðherra úrskurðar.
Undirmatsmenn skulu skipaðir af lögreglustjóra í hverri veiðistöð, eins
margir og nauðsyn krefur, eftir tillögum yfirmatsmanns.
Atvinnumálaráðherra setur yfirmatsmanni og undirmatsmönnum erindishréf, en yfirmatsmaður ákveður starfssvið hvers þeirra, og skulu þeir hlýða
fyrirskipunum lians i hvívetna.
Kaup undirmatsmanna ákveður yfirmatsmaður, og greiðist það af síldareiganda eða umboðsmanni hans.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýðnast ákvæðum þeim, er sett verða um starf þeirra, og rækja stöðu sína með alúð og kostgæfni.
Yfirsíldarmatsmaður felur einhverjum undirmanna sinna að gegna yfirmatsstarfi í umboði sínu á liverri útflutningshöfn, þegar hann er fjarverandi.
3. gr.
Yfirsíldarmatsmaður skal ferðast um á milli staða þeirra, þar sem síld er
söltuð, og hafa eftirlit með og leiðbeina um mat síldar og meðferð alla, svo og
veita undirmatsmönnum fræðslu i starfi þeirra. Skal hann, ef þörf gerist og atvinnumálaráðherra samþykkir, ferðast til síldarneyzlulandanna, til þess að afla
sér þekkingar um meðferð á síld og vörugæði hennar. Kostnaður við slíkar ferðir
\firmatsmanns greiðist úr ríkissjóði.
Yfirsíldarmatsmaður og undirmatsmennirnir í umboði hans hafa úrskurðarvald um söltunarhæfi síldar og um vörugæði hennar. Skal kaupanda
og seljanda skylt að hlíta úrskurði þeirra, ef á milli her. Úrskurðum þeirra má
þó skjóta til dómstólanna. Ef svo reynist, að úrskurður síldarmatsmanns hafi
verið rangur eða hlutdrægur, og hann hafi á þann hátt bakað öðrum tjón, skal
honum þegar vikið frá starfanum og hann látinn sæta ábyrgð og bæta þeim, er
fyrir tjóni varð.
4. gr.
Alla síld, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka eftir gæðum. Flokkunina skal framkvæma samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur.
Undir síld, sem ætluð er til útflutnings, má einungis nota hreinar og ógallaðar tunnur, enda séu þær úr góðu efni og vel smíðaðar. Getur matsmaður
hannað útflutning á sild í þeim tunnum, sem hann telur til þess óhæfar. Gamlar
eða notaðar sildartunnur má ekki flytja til landsins til notkunar undir síld til
útflutnings, nema með samþykki atvinnumálaráðherra, að fengnum tillögum
yfirsíldarmatsmanns.
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Sildartunnur skulu jafnan gevmdar á góðuni stað og á svo góðuin undirlögum, að þær liggi hvergi við jörð eða í bleytu. Skulu matsmenn gæta þess vel,
að tunnurnar séu vel lireinar, þá er þær eru fluttar út. Yfirsildarmatsmaðiir
getur ákveðið, hvaða salttegundir megi nota í sild til útflutnings, og liversu niikið
það skuli vera minnst í tunnu hverja.
5. gr.
Þegar síld hefir legið 20 daga eða lcngur eftir söltun og skal flytjast út,
skal eigandi eða uinráðamaður liennar tilkynna það yfirinatsnianni svo timanlega, að liann geti látið fara fram skoðun á sildinni áður en hún er flutt í skip.
Matið franikvæma undirmatsmennirnir eftir fyrirmælum yfirmatsmannsins, og
skal, ef eigi finnast skeinmdir, teljast nægilegt að rannsaka 1—6 tunnur af
hundraði, en ef skemmda verður vart, skal rannsaka nánar eftir fyrirmælum
yfirmatsnianns. Banna skal útflutning á þeirri sild, sem að dómi matsmanna er
óliæf verzlunarvara.
Nú er síld, söltuð eða á annan liátt verkuð, eigi orðin 20 daga gömul þegar
hún er flutt út, og er þá eigi skylt að meta hana til útflutnings. En liafi síld verið
metin ný, og sé hún flutt út áður en 20 dagar eru liðnir frá söltun hennar, skal
um þá síld votta, að liún sé metin ný, en ásigkomulag vörunnar eigi vottað að
öðru leyti.
6- gr.
Allri sild, sem matsskvld er, sbr. 1. gr., og send er liéðan á erlendan markað, skal fylgja matsvottorð yfirsíldarniatsmanns eða þess matsmanns, er liann
liefir gefið umboð til að gefa út slikt vottorð, ef liann einhverra orsaka vegna
getur ekki verið viðstaddur þegar vottorð þarf að gefa. Matsvottorð þetta skal
rita á farmskírteini þau, er fylgja liverri sildarsendingu. I vottorðinu skal fram
tekið um gæði síldarinnar, hve margar tunnur af hundraði hafi verið rannsakaðar
og vegnar, hver sé meðalþyngd í tunnu og liver sé meðaltala sílda í tunnu. Skal
í vottorðum þessum leitazt við að gefa kaupandanuni sem bezta tryggingu fvrir
ásigkomulagi síldarinnar, eins og hún er, þegar henni er skipað út. I vottorðinu
skal einnig tekið fram, að ferming skipsins hafi farið fram undir eftirliti matsmanns, enda getur liann stöðvað fermingu, ef ekki er í hvivetna farið eftir fyrirskipunum hans um umbúnað og frágang síldarinnar í skipinu. Yfirsíldarmatsmaðurinn semur fyririnynd að farniskírteini með árituðu matsvottorði, sem atvinnumálaráðuneytið síðan lætur prenta, og skulu lögreglustjórar eða uinboðsmenn þeirra sjá um það, að farmskirteini yfir metna síld séu rituð á þessi eyðublöð, og votti þeir undirskrift matsmanna á farmskírteinununi.
7. gr.
Alla matsskylda síld, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu merki,
sem nánar verður ákveðið í reglugerð. Skal það málað á efri botn liverrar
tunnu.
Ennfremur skal setja i þar til gerða reiti söltunardag, merki, er tilgreini
veiðiaðferð, gæðamerki og flokkunarmerki sildar eftir stærð, sbr. 4. gr. Enn-
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fremur neðan undir merkjunuxn einkennisstafi þess, er síldina verkar, og útflytjenda hennar.
.
8. gr.
Þeir, seni verka síld til útflutnings, skulu í lok liverrar viku tilkyuna yfirmatsmanni í umdæminu tölu þeirra tunna, er þeir liafa verkað, og á livern hátt
sildin er verkuð.
9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 100—5000 kr. sektum, er renna í ríkissjóð, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt hinum almennu liegningarlögum.
10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ed.

709. Lög

um veiting ríkishorgararéttar.
(Afgreidd frá Ed. 11. maí).
Rikisborgararétt skulu öðlast:
1. Andersen, Engely Hellum Lynge, mótorviðgerðamaður á Akurevri, fæddur
í Danmörku.
2. Andersson, Rasmus Reinhold, klæðskeri í Reykjavík, fæddur í Svíþjóð.
3. Andreasen, Ole Kristian, vélstjóri í Reykjavik, fæddur i Noregi.
4. Björn Pétursson, verkamaður á Mýrum i Skagafjarðarsýslu, fæddur á
Islandi.
5. Hansen, Hans Jakob, bakarameistari í Stykkisliólmi, fæddur í Danmörku.
6. Höyer, Anders Christian Carl Julius, garðyrkjumaður í Hveradölum, fæddur í Danmörku.
7. Jacobsen, Johan Jentoft Bek, verkamaður á Akureyri, !fæddur i Noregi.
8. Jensen, Peter Adolf Aage Edvard, rafvirki í Reykjavík, fæddur í Danmörku.
9. Takács, Georg, læknisnemi í Reykjavík, fæddur í Ungverjalandi.
10. Tynes, Sverre Alexander, húsasmiður á Siglufirði, fæddur i Noregi.

Ed.

710. Lög

um sölu á Reykjatanga í Staðarhreppi í Húnavatnssýslu.
(Afgreidd frá Ed. 11. maí).
1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja liéraðsskólanuni á Reykjum i Hrútafirði hinn svonefnda Revkjatanga í Hrútafirði.
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2. gr.
Uni mat á landinu og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 31,
20. október 1905, uin sölu þjóðjarða.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

711. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að ábyrgjast lán til að koma
upp frystihúsum á kjötútflutningshöfnum.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin mælir eindregið með því, að frv. verði samþykkt. Einn nefndarmanna (PM) liefir þó áskilið sér rétt til að koma frain með breytingartillögu.
Alþingi, 11. maí 1932.
Páll Hermannsson,
form.

Nd.

Pétur Magnússon,
fundaskrifari.

Jón Jónsson,
frsm.

712. Fyrirspurn

til forsætisráðherra um Grænlandsmál.
Frá Pétri Ottesen.
Hvað hefir ríkisstjórnin aðhafzt vegna ályktunar Alþingis 20. ágúst 1931
uin gæzlu hagsmuna íslands út af Grænlandsmálum?
/
Nd.

713. Nefndarálit

um frv. til laga uin breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.
Frá samgöngumálanefnd.
Nefndin liefir á nokkrum fundum haft frv. þetta til meðferðar, ásamt
framkomnum breytingartillögum við það. Einnig hefir hún aflað sér skýrslna
og upplýsinga frá vegamálastjóra og kvatt hann tvisvar til viðtals.
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Nefndin telur að vísu tíniabært að endurskoða vegalögin frá 1924 og
gera á þeinl verulegar brevtingar, bæði að efni og fornii, en álítur hinsvegar
frumvarpið með viðaukatillögum þess ófullnægjandi undirstöðu slíkrar endurskoðunar, enda hnigur álit vegamálastjóra mjög i sömu átt. Hann hefir
skýrt nefndinni frá þvi, að hann hafi með liöndum undirbúning og tillögur að
heildarskipun vegakerfisins, sem hann væntir að geta lagt fyrir næsta þing
með fvllri greinargerð, mælingum og kostnaðaráætlunuin en nú er kostur að
birta.
.
Þar sem nú er mjög á þing liðið og vonlaust um afgreiðslu málsins að
þessu sínni, en líkur allar lúta að því, að það geti legið fyrir næsta þingi vandlega undirbúið, leggur nefndin til, að frumvarpinu verði vísað til stjórnarinnar.
Alþingi, 11. maí 1932.
Sveinn Ólafsson,
Ing. Bjarnarson,
Sveinbjörn Högnason.
form., frsm.
fundaskrifari.
Jóhanu Þ. Jósefsson.
Jón A. Jónsson.

Sþ.

714. Tillaga

til þingsályktunar um almenna atkvæðagreiðslu alþingiskjósenda um áfengislöggjöfina.
Flm.: Bergur Jónsson, Einar Arnórsson, Jón Ólafsson.
Alþingi ályktar að skora á ráðunevtið að láta fram fara atkvæðagreiðslu
almennra alþingiskjósenda í sambandi við næstu almennar alþingiskosningar, og þó eigi siðar en 15. okt. 1932, um það:
1. Hvort kjósandi telji rétt að nema úr lögum bann það, er nú gildir, um innflutning áfengra drvkkja, og
2. Hvort kjósandi telji þá eigi rétt að setja reglur um meðferð áfengis, innflutning, sölu og veitingar o. fl., til tryggingar gegn misbrúkun áfengis.
Greinargerð.
Allsherjarnefnd Nd. liefir fengið til meðferðar' frumvarp, þar sem ætlazt er til þess, að flvtja megi liverskonar áfengi og að rikið hafi eitt á hendi
innflutning þess og lieildsölu, en sala almennt og veitingar verði ýmsum takmörkunum liáðar. Eins og kunnugt er, var leitað atkvæða alþingiskjósenda
1908, áður en bannlögin voru sett i öndverðu. Þvi þykir flutningsmönnum
þessarar tillögu ófallið að afnema, án þess að sama meðferð sé á málinu
höfð, bann það, er enn gildir um innflutning nokkurra áfengistegunda. Þess
vegna þvkir rétt að skora nú á ráðunevtið að spvrja alþingiskjósendur lands-
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ins uni vilja þeirra í þessu efni, likt og gert var 1908. Einn flutningsmanna
(BJ) telur þó, að mátt hefði gera þær brevtingar, sem liér greinir, án þess að
leita atkvæða kjósenda, en með því að ekki er þess að vænta, að frumvarp það,
er hann hefir borið fram á þessu þingi ásamt fleiri þingmönnum, geti fengið
afgreiðslu nú, getur hann fallizt á að fara þá leið, sem í tillögunni segir. Nánara í framsögu.

Ed.

715. Fruittvarp

til laga um breyting á hafnarlögum fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19, 11. júlí
1911.
*
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1- gr.
1. gr. laganna orðist þannig:
Revkjavíkurhöfn takmarkast landmcgin af strandlengju lögsagnarumdæmis Reykjavikur. Að norðanverðu tekur liöfnin yfir skipalægi fyrir innan
evjar þær, er að höfninni liggja, að netlögum Engeyjar og Viðeyjar. Þó liefir
Viðey óskertan og kvaðalausan rétt til bryggju- og hafnargerðar, þótt lengra nái
frá Iandi en netlög.
Að sunnanverðu tekur Revkjavikurhöfn yfir skipalægi við strandlengju
lögsagnarumdæmis Reykjavíkur við Skerjafjörð.
2. gr.
Aftan við þriðju málsgr. 4. gr. bætist svo hljóðandi málsgrein:
Nú notar sá, er fengið hefir leyfi til að gera eitthvert mannvirki í liöfninni, eigi levfi sitt innan tveggja ára frá veitingu þess, og fellur það þá niður.
3- gr.
6. gr. orðist þannig:
Framkvæmd liafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarstjórn.
Hafnarstjórn skal skipuð 5 fulltrúum, er bæjarstjórn kýs, 3 úr tölu bæjarfulltrúa
og 2 utan bæjarstjórnar. Fulltrúar þeir, er kosnir eru utan bæjarstjórnar, skulu
vera úr tölu þeirra manna, er þekkingu liafa á verzlun, útgerð og siglingum.
Fulltrúa þessa skal kjósa levnilega með lilutfallskosningu, fulltrúana úr tölu
bæjarfulltrúanna sér og fulltrúa utan bæjarstjórnar sér.
Kjörtimabil hafnarstjórnar er eitt ár og fvlgir kjörtímabili nefnda bæjarstjórnar.
Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í hafnarstjórn. Auk liinna
kjörnu fulltrúa mæta borgarstjóri og hafnarstjórí á fundum hafnarstjórnar, og
hafa þeir þar málfrelsi og tillögurétt.
Hafnarstjórn kýs formann hafnarstjórnar, og stýrir hann fundum hennar
og boðar til þeirra. Kjósa má borgarstjóra eða hafnarstjóra formann hafnarstjórnar, þótt eigi hafi þeir þar atkvæðisrétt.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing}.
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Hafnarstjórn sér um viðhald og umbætur á liöfninni, stýrir ölluni franikvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárliald hafnarinnar fyrir liönd bæjarstjórnar.
4. gr.
7. gr. orðist þannig:
Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri undir umsjón hafnarstjórnar. Bæjarstjórn skipar hafnarstjóra eftir tillögu hafnarstjórnar. Aðra
fasta starfsmenn ræður liafnarstjórn.
5. gr.
8. gr. orðist þannig:
Eigum liafnarsjóðs má aðcins verja i þarfir liafnarinnar. Bæjarsjóður
áhyrgist skuldir Reykjavíkurhafnar.
Sámþykktir, er snerta fjárhag hafnarinnar, öðlast eigi gildi nema samþykki hafnarstjórnar komi til.
6. gr.
Þar, sem í löguin er nefnd hafnarnefnd Reykjavikur, komi hafnarstjórn
Reykjavíkur.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, og eru með þeim nuinin úr gildi lög
nr. 22 frá 22. okt. 1912.

Ed.

716. Nefndarálit

um frv. til laga um sauðfjármörk.
•

Frá landhúnaðarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi
BREYTINGUM.

1. Við 8. gr. Fyrir „20%“ komi: 15%.
2. Við 11. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Sauðfjáreigendum skal skylt að auðkenna fé sitl sýslu- og hreppshrennimarki, og skal það ætið o. s. frv.
3. Við 11. gr. Fyrri málsgrein orðist þannig:
Ær lielgar eignarrétt að lambi, nema annað sannist með vottum. Ef
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fé er ómarkað eða mark óglöggt, getur sá lielgað sér kind, er færir sönnur
á eignarrétt sinn með tveimur óvilhölluni vottum.
Alþingi, 12. maí 1932.
Páll Hermannsson,
form., frsm.
Ed.

Pétur Magnússon,
fundaskr.

Jón Jónsson.

717. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leyfa erlendum manni
eða félagi að reisa og starfrækja sildarbræðsluverksmiðju á Austurlandi o. fl.
Frá Einari Árnasyni.
Við 2. gr. Fvrir orðin „lögsagnarumdæmis .... mælir með því“ komi:
lögsagnarumdæma Siglufjarðar- og Sevðisfjarðarkaupstaða, ef hlutaðeigandi
bæjarstjórnir mæla með því.
Ed.

718. Nefndarálit

um frumvarp til laga um greiðslu andvirðis millisíldar úr búi Síldareinkasölu
íslands.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin mælir með því, að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 12. mai 1932.
Ingvar Pálinason,
form.

Sþ.

Einar Arnason,
frsm.

Jakob Möller,
fundaskr.

719. Breytingartillögur

við frv. til laga um sildarmat.
Frá sjávarútvegsnefnd Ed.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Skoðun og mat skal fara fram á allri nýveiddri síld, sem ætluð er
til útflutnings, hversu sem hún er veidd, ef hún er söltuð, sykursöltuð eða
kryddsöltuð hér á landi eða liér við land.
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Skoðun þessa og mat framkvæina lögskipaðir matsinenn undir uinsjón yfirmatsmanna, og' skal söltun sildarinnar fara frain undir eftirliti
þeirra.
Öll síld, sem söltuð er til útflutnings í lagarheldar tunnur, skal vera
undir eftirliti matsmanna frá því liún kemur að landi og til þess er hún
er flutt út, nema hún sé bituð smátt eða meðfarin á sérstaka iðnaðarvísu,
alveg frábrugðna venjulegri söltun.
2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Yfirmatsmenn skulu vera fjórir, skipaðir af atvinnumálaráðherra.
Hefir einn þeirra aðsetur á Akureyri og hefir til yfirsóknar svæðið inilli
Ólafsfjarðarmúla og Langaness. Annar hefir aðsetur á Siglufirði og hefir
til yfirsóknar svæðið milli Ólafsfjarðarmúla og Hornbjargs. Þriðji hefir
aðsetur á ísafirði og liefir til vfirsóknar svæðið milli Hornbjargs og Dyrhólaevjar. Fjórði hefir aðsetur á Austfjörðum og liefir til yfirsóknar svæðið
milli Langaness og Dyrhólaevjar. Atvinnumálaráðuneytið setur þeim
erindisbréf.
Yfirmatsmenn hafa að launum hver 2000 kr. á ári. Auk þess skal
þeim greiddur ferðakostnaður og fæðispeningar, ef þeir þurfa að takast
ferð á hendur vegna starfa síns, eftir reikningi, sem atvinnumálaráðunevtið úrskurðar.
Laun þeirra,’ferðakostnaður og fæðispeningar greiðist úr ríkissjóði.
Þeir fá einnig greiddan úr rikissjóði nauðsvnlegan símakostnað vegna síldarmatsstarfa.
Undirmatsmenn skipar lögreglustjóri eftir tillögum yfirmatsmanna,
og svo marga sem þörf þvkir. Atvinnumálaráðuneytið setur þeim erindisbréf, en yfirmatsmenn ákveða starfssvið þeirra, og skulu þeir hlýða fyrirskipunum vfirmatsmanna í livívetna. Kaup undirmatsmanna ákveða yfirmatsmenn, og greiðir það síldareigandi, en sá, er síldina verkar, ber ábyrgð
á greiðslunni.
Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji lilýða ákvæðum þeim, sem sett eru um starf þeirra, og rækja stöðu sína með alúð
og kostgæfni.
3. Við 3. gr.
a. A undan gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Aður en sildveiðaskip fer á veiðar skal skipstjóri afla sér eyðublaða undir skýrslur um veiði sína. Ráðunevtið gefur út eyðublöð þessi,
og skulu yfirmatsmenn sjá um, að hvert síldveiðaskip geti fengið hæfilega mörg. Ber skipstjóra að fylla út eyðublöðin og tilgreina á þeim
mánaðardag og klukkustund, þegar byrjað er að innbyrða veiðina og
hve mikil liún er í livert skipti. Skýrslur þessar skulu síðan aflientar
matsmanni síldarinnar, áður en byrjað er að salta liana. Vanræki skipstjóri að útfylla skýrslur þessar, má ekki salta síldina til útflutnings í
lagarþeldar tunnur.
Nú gefur skipstjóri ranga skýrslu um, hve gömul síldin er þegar
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hann kemur með hana til söltunar, og varðar það sektum samkvæmt
11- grb. Greinin orðist þannig:
Xú kemur sildveiðaskip að landi með nýja síld, sem ætluð er til
söltunar og útflutnings, og skal flvtja hana þangað, sem matsmaður er
fvrir, og ber skipstjóra þegar að tilkynna lionuni komu sina, og má eigi
bvrja á söltun sildarinnar fvrr en matsmaður liefir skoðað hana.
Alla síld, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka. Flokkunina
skal framkvæma samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðuneytið setur
þar um. Skal í reglugerðinni svo vera fyrir mælt, að sérhverjum, sem
salta vill síld, skuli gert að skvldu að flokka nákvæmlega eftir stærð og
gæðum að minnsta kosti 15% af allri þeirri sild, er hann lætur salta til
útflutnings af framleiðslu ársins 1932, og er atvinnumálaráðuneytinu
heimilt að fvrirskipa aukningu á slíkri stærðar- og gæðaaðgreiningu
árlega næstu þrjú ár um allt að 15% hvert ár.
Meðan á söltun stendur ber matsmanni að gæta þess vandlega, að
það af sildinni, sem flokka skal nákvæmlega eftir stærð og gæðum,
blandist ekki saman við það, sem flokkað er aðeins eftir gæðum. Nú
gætir einhver, sem að verkun vinnur, ekki fyrirskipana matsmanna, eða
sýnir óvandvirkni í starfi sínu, og getur matsmaður þá krafizt þess, að
honurn sé vikið frá starfinu um tiltekinn tíma.
Atvinnumálaráðunevtið getur ákveðið, hvaða salttegundir megi
nota i síld til útflutnings og hversu mikið það skuli vera í hverja tunnu
í minnsta lagi.
4. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
Undir matsskvlda síld má einungis nota hreinar og ógallaðar tunnur, enda séu þær úr góðu efni .og vel smiðaðar. Getur matsmaður bannað
að láta salta í þær tunnur, sem hann telur til þess óliæfar.
Að söltun lokinni skulu tunnurnar geymdar á góðum, þurrum stað,
og á svo góðum undirlögum, að þær liggi livergi við jörð eða í bleytu.
Gamlar eða notaðar síldartunnur má ekki flytja til landsins til notkunar undir sild til útflutnings nema með samþykki atvinnumálaráðherra,
að fengnum tillögum yfirsíldarmatsmanns.
5. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Nú hefir síldarmatsmaður grun um, að sild hafi skemmzt eftir söltun, af sólarhita eða öðrum ástæðum, eða að í henni sé mikil áta, og skal
hann þá tilkynna það vfirmatsmanni, sem lætur nákvæma skoðun fara
fram á hinni grunsömu síld.
6. Við 6. gr. Greinin orðist þannig:
Nú vill eigandi eða umráðamaður síldar senda hana til útlanda, og
skal hann þá tilkynna það vfirmatsmanni svo tímanlega, að hann geti látið
fara fram frekari skoðnn á síldinni áður en hún er flutt i skip, ef hann telur
þess þörf, og skal slík skoðun jafnan fara fram á allri sendingunni, ef síldin hefir ekki verið flutt út innan þriggja vikna frá því hún var söltuð.
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7. Við 7. gr.
a. Greinin orðist þannig:
Allri síld, sem send er héðan á erlendan markað, skal fylgja matsvottorð yfirsildarmatsmanns, eða þess matsmanns, sem hann kann að
veita umhoð til að gefa út slíkt vottorð, ef hann, einhverra orsaka vegna,
getur ekki verið viðstaddur, þegar vottorð þarf að gefa. Matsvottorð
þetta skal rita á farmskírteini þau, er fvlgja hverri sildarsendingu. í
vottorðinu skal það tekið fram, að ferming skipsins hafi farið fram
undir eftirliti matsmanns, enda getur hann stöðvað ferminguna, ef ekki
er í hvivetna farið eftir fyrirskipunum hans um umbúnað og frágang
síldarinnar i skipinu. Atvinnumálaráðunevtið gefur út fvrirmynd að
farmskírteini með árituðu matsvottorði.
Lögreglustjórar eða umhoðsmenn þeirra skulu hver i sinu umdæmi sjá um það, að síldarfarmskirteini séu rituð á fvrirskipuð eyðublöð, og fvlgi matsvottorð hverri sildarsendingu, sein þeir afgreiða,
enda votti þeir undirskrift hlutaðeigandi matsmanns á farmskírteinið.
h. A eftir greininni komi ný grein, svo hljóðandi:
Alla matsskvlda sild, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu merki, sem nánar verður ákveðið af atvinnumálaráðuneytinu. Skal
það málað á efri botn liverrar tunnu. Ennfremur skal setja í þar til
ætlaða reiti söltunardag, merki, er tilgreini veiðiaðferð, gæðamerki og
flokkunarmerki síldar eftir stærð, shr. 4. gr. Ennfremur neðan undir
merkjunum einkennisstafi þess, er sildina verkar, og útflytjanda
liennar.
Greinatala frv. brevtist samkvæmt atkvæðagreiðslu.
Sþ.

720. Breytingartillaga

við till. til þál. um viðskiptasamninga við erlend riki.
Frá Bjarna Ásgeirssyni.
Till.gr. orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að leita samninga, i samráði
við utanrikismálanefnd, við erlend riki um sölu islenzkra afurða og ivilnanir
um tollkjör.

Nd.

721. Nefndarálit

um till. til þál. um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum fyrir Vestfjörðum
og Norðurlandi.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Það er ljóst, að samfara því höfuðverkefni varðskipanna að verja landhelgina fyrir ágangi botnvörpunga og annara veiðiskipa, er það eðlilegt og
sjálfsagt, að varðskipin aðstoði fiskibáta og skip, eftir því sem því verður við
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komið. Þessi hjálp, eða björgunar- og eftirlitsstarfið, liefir frá upphafi verið
ætlað varðskipunum samliliða strandgæzlunni. Það hófst með Þór hinum eldra
með góðum árangri, og öðrum þræði hafa hin varðskipin, Óðinn og Ægir,
hlaupið undir bagga í þessu efni. Nefndin er þeirrar skoðunar, að björgunarog eftirlitsstarfið fari vel saman við landhelgigæzluna, og að svo beri að stilla
til, að varðskipin geti rækt bæði þessi verkefni svo vel sem unnt er, og þess
vegna megi ekki taka þau frá þessum störfum, nema brýna nauðsyn beri til.
Eins og vitanlegt er, er varðskipinu Þór sérstaklega ætlað að annast
björgunar- og eftirlitsstarf við Vestmannaeyjar á vetrarvertíð, eins og gamli
Þór gerði áður, og er Vestmannaevinguin gert að greiða ákveðið gjald árlega,
15000 kr., í notum þessarar gæzlu. Af skýrslum, er lágu fyrir nefndinni frá
Vestmannaeyjum, bæði frá björgunarfélaginu og bæjarstjórninni, er svo að
sjá, sem Vestmannaevingar bafi orðið fvrir eigi alllitlum vonbrigðum að þvi
er snertir björgunar- og eftirlitsstarfsemi Þórs og hinna varðskipanna í seinni
tíð. Virðist vera orðin mikil breyting á frá því, sem áður var, að því er nefndinni er skýrt frá. Nefndinni finnst full ástæða til að taka það fram, að hún sér
ekki annað en að einmitt nú ættu varðskipin jafnvel betur en áður að geta sinnt
hinum innlenda bátaflota, þar sem almennt mun talið, að ásækni togara i
landhelgina sé mun minni nú orðið en áður var. Fyrir þvi ætti varðskipunum
að vinnast miklu betri tími til björgunar- og eftirlitsstarfsemi nú en ella.
Með tillögu þeirri, er hér liggur fyrir, er farið fram á það, að varðskipinu Þór sé falið björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á svæðinu frá Skaga
norðanlands til Tjörness á timabilinu frá 1. sept. til 31. okt., og vestanlands frá
Horni til Látrabjargs frá 1. nóv. til 31. des., auk alls janúarmánaðar ár hvert.
Nefndin efast ekki um, að á umgetnum fiskisvæðum sé þörf á eftirliti með
fiskibátum á því tímabili, 'er um ræðir í tillögunni. Hinsvegar er það vitað, að
til dæmis að þvi er janúarmánuð snertir getur verið nauðsynlegt, að Þór sé
við Vestmannaevjar, og að öðru leyti eru á ýmsum timum uppi kröfur um eftirlit varðskipanna með fiskibátum, bæði við Faxaflóa og annarsstaðar, til
dæmis við Austurland, á ýmsum tímum árs. Það verður að vera verkefni ráðuneytisins, í samráði við þá, er beztan kunnugleika hafa í þessum efnum, að ákveða starfssvið varðskipanna og þá um leið afskipti þeirra af eftirliti með
fiskibátum í hinum ýmsu verstöðvum. Þykir nefndinni rétt, að stofnanir t. d.
eins og Slysavarnafélag Islands og Fiskifélag Islands séu í ráðum með stjórninni að þvi er björgunar- og eftirlitsstarfið snertir.
Nefndin álitur, með þessum forsendum, að rétt sé að vísa tillögunni til
ríkisstjórnarinnar, í því trausti, að liún geri allt, sem unnt er, til að sinna framkomnum óskum landsinanna um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum, þar
sem þess er inest þörf.
Alþingi, 12. maí 1932.
Sveinn Ólafsson,
Jóhann Þ. Jósefsson,
Björn Kristjánsson.
form.
fundaskr. og frsm.
Guðbr. Isberg.
Bjarni Asgeirsson.
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Ed.

722. Nefndarálit

uni frumvarp til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að ábyrgjast
rekstrarlán fvrir Landsbanka íslands.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþvkkt.
Alþingi, 12. maí 1932.
Ingvar Pálmason,
form.

Ed.

Einar Arnason,
fundaskr. og frsm.

Jón Þorláksson.

723. Nefndarálit

um frv. til laga um brevtingar á lögum nr. 58 1931, um einkasölu ríkisins á
tóbaki.
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 12. maí 1932.
Ingvar Pálmason,
form. og frsm.

Ed.

Einar Árnason,
fundaskr.

724. Nefndarálit

um frv. til 1. um viðauka við lög nr. 75 1919, uin skipun barnakennara og
laun þeirra.
Frá menntamálanefnd.
Meiri hluti nefndarinnar (JónJ og PH) mælir með því, að frv. verði samþvkkt óbrevtt, en einn nefndarmanna (GL) hefir óbundið atkvæði.
Alþingi, 12. maí 1932.
Jón Jónsson,
form., frsm.

Páll Hermannsson,
fundaskr., með fyrirv.

Guðrún Lárusdóttir.
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725. Lög

um Jöfnunarsjóð.
(Afgreidd frá Ed. 13. maí).
1. gr.
Þegar tekjur ríkissjóðs á rekstrarreikningi fara fram úr lögboðnum
og óhjákvæmilegum greiðslum og handbært fé ríkissjóðs samkvæmt sjóðsyfirliti
nemur meiru en 4 milljónum króna, skal leggja það, sem umfrani er, i sjóð, er
nefnist Jöfnunarsjóður.
Sjóðinn skal ávaxta í banka, og má ekki veita lán úr honum.
2. gr.
Verði greiðsluhalli á sjóðsyfirliti ríkisreiknings, ber að greiða af handbæru fé ríkissjóðs það, sem til er umfram 4 milljónir, en það, sem á vantar,
greiðist úr Jöfnunarsjóði, eftir þvi sem fé hans hrekkur til.
3. gr.
Nú nægja ékki áætlaðar tekjur ríkissjóðs i fjárlögum til þess að veita fé
til ólögbundinna framkvæmda, sem svara að minnsta kosti meðaltali 5 síðustu
ára, og má þá í fjárlögum ákveða að greiða úr Jöfnunarsjóði það, er á vantar.
4. gr.
Nú er meira fé i Jöfnunarsjóði en ætla má, að nægi til að inna af hendi
þau verkefni, sem i 2. og 3. gr. segir, og er fjármálaráðherra þá skylt að verja
þvi til aukaafborgana af skuldum ríkissjóðs, að fengnu samþykki fjárhagsnefnda Alþingis.
5. gr.
Reikningur Jöfnunarsjóðs skal árlega fylgja landsreikningnum og endurskoðast með honum.
6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.

Ed.

726. Lög

um sölu á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu í Svínadal.
(Afgreidd frá Ed. 13. mai).
1. gr.
Ráðlierra er heimilt að selja af landi Auðkúlu í Svínadal það, sem liggur
fvrir sunnan Dældarhaus.
Alþt. 1932. A. (45. löggjufurþing).
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2. gr.
Um verð á landi þessu fer eftir mati tveggja dómkvaddra manna.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1932.

Nd.

727. Nefndarálit

um frv. til laga um viðauka við lög nr. 58, 14. júní 1929, um eftirlit með skipum og bátum og örvggi þeirra.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin fellst á fvrirmæli frv. og leggur til, að það verði samþykkt
óbreytt.
Alþingi, 12. maí 1932.
Sveinn Ólafsson,
Guðbr. ísberg,
Jóbann Þ. Jósefsson,
form.
frsm.
fundaskrifari.
B. Kristjánsson.
Bjarni Ásgeirsson.

Nd.

728. Nefndarálit

um frv. til laga um ráðstafanir til öryggis við siglingar.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin lítur á ráðstafanir þær til örvggis sjófarendum, sem frv. miðar
að, sjálfsagðar og aðkallandi og leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 12. maí 1932.
Sveinn Ólafsson,
Guðbr. ísberg,
Jóhann Þ. Jósefsson,
form.
frsm.
fundaskrifari.
B. Kristjánsson.
Bjarni Ásgeirsson.
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729. Lög

um barnavernd.
(Afgreidd frá Ed. 13. niai).
I. KAFLI.
1. gr.
Barnaverndarnefnd skal vera í öllum kaupstöðum landsins. Utan kaupstaða vinna skólanefndir störf barnaverndarnefnda og liafa að því leyti réttindi
þeirra og skyldur.
2. gr.
Bæjarstjórn kýs barnaverndarnefnd með hlutfallskosningum, í Reykjavík 7 og í öðrum kaupstöðum 5 menn. Um kjörgengi í nefndirnar fer með sama
bætti sem um kjörgengi í bæjarstjórn. Að jafnaði skulu vera 2—3 konur í hverri
nefnd. Ennfremur skal kjósa með sama hætti varamenn i nefndina, 3 i Reykjavík og 2 í öðrum kaupstöðum. Starfsmönnum rikis og kaupstaða er skylt að
veita barnaverndarnefnd þá aðstoð, sem hún óskar, og eftir því sem við verður komið.
3. gr.
Kjörtimi barnaverndarnefnda er hinn sami sem bæjarstjórna. Fvrsta
kosning gildir þó aðeins þar til bæjarstjórnarkosningar fara næst fram.
4. gr.
Það er borgaraskylda að taka kosningu í barnaverndarnefnd. Þó geta
þeir skorazt undan kosningu, er átt bafa sæti í nefndinni allt síðasta kjörtímabilið.
Bæjarstjórn ákveður þóknun nefndarmanna, enda greiðist kostnaður af
nefndarstörfunum úr bæjarsjóði.
5. gr.
Nefndin kýs sér sjálf formann, varaformann og ritara, er heldur nákvæma fundabók um öll störf nefndarinnar og sendir barnaverndarráði ársskýrslu um þau fyrir miðjan febrúar hvert ár (sbr. 21. gr.).
Varamenn taka sæti i nefndinni, þegar einhverjir aðalmenn geta ekki
mætt á fundum hennar.
6. gr.
Hlutverk nefndarinnar er sem hér segir:
1. Hún hefir eftirlit með uppeldi barna innan 16 ára aldurs, svo og vanþroska eða veikra unglinga fyrir ofan þann aldur, er dveljast á heimili
vandalausra og njóta ekki fullrar umsjár foreldra.
2. Hún hefir og eftirlit með barnahælum og dagheimilum í umdæmi sinu,
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svo og meÖ meðferð barna úr kaupstaðnum, sem komið hefir verið fyrir
á slíkum stofnunum utan umdæmis hennar.
Hún rannsakar kærur eða kvartanir, sem henni berast um meðferð barna
eða unglinga (shr. 1. tölul.) í umdæmi hennar. Einnig hefir hún sjálf frumkvæði að slikri rannsókn.
Hún útvegar í samráði við foreldra, aðra forráðamenn eða sveitarstjórn
börnum þeim, sem þurfa þykir, góðan samastað, um lengri eða skemmri
tíma, eftir ástæðum.
Hún stuðlar að aukinni fræðslu um meðferð og uppeldi barna, t. d. með því
að sjá um, að flutt séu erindi um slík efni og veittar leiðbeiningar þeim, er
þeirra óska eða þarfnast þeirra.
Hún veitir þeim, er þess óska, leiðheiningar eða aðra slíka aðstoð við uppeldi barna þeirra.
Hún getur sett barni sérstakan eftirlitsmann, ef þörf krefur.
Hún litur eftir því, að börnum sé ekki ofþjakað með þungri vinnu né löngum vinnutíma.
Hún hefir vald til þess, er hún óskar, að rannsaka og kveða upp rökstudda
úrskurði um mál harna innan 16 ára aldurs, þau cr annars bera undir
dóms- og lögrcgluvaldið.
Þar, sem kvikmyndahús starfa, er nefndinni skylt að afla sér áreiðanlegrar
vitneskju um liverja mynd, áður en hún er sýnd börnum; og er eigendum
kvikmvndahúss skylt að sýna nefndinni liana á undan almenningi, ef hún
óskar þess. Telji meiri Jiluti nefndar mynd skaðlega eða óholla sálarlífi
harna, getur hún bannað, að hún verði sýnd börnum.

7. gr.
Þegar nefndin æskir þess, her hlutaðeigandi valdsmanni að láta fara fram
rcttarrannsókn á slæmri meðferð á harni. Sú rannsókn fer fram fyrir lokuðum
dyrum, enda hvílir jafnan á nefndarmönnum full þagnarskvlda gagnvart almenningi.
8. gr.
Nefndinni er rétt að úrskurða, að harn eða ungling (shr. 6. gr. 1. tölul.)
skuli taka af heimili þess og ráðstafa þvi annarsstaðar:
1. Þegar barn undir 16 ára aldri hefir hrotið almenn hegningarlög.
2. Þegar það er svo ódælt, að bersýnilegt þykir, að foreldrar þess eða húsbændur ráði ekki við það.
3. Þegar drykkjuskapur, illindi eða annað siðleysi hefir spillt heimilinu svo,
að velferð barnsins er hætta búin.
4. Þegar barninu er mishoðið með líkamlegu ofheldi, illu atlæti, of mikilli
vinnu, slæmum aðbúnaði, eða heimilisástæðurnar eru þannig, að leitt geti
til heilsutjóns fyrir það, svo og ef því er ekki séð fyrir lögskipuðu námi.
5. Þegar harnið er ekki heilt á sál eða líkama, og heimili þess getur ekki veitt
því þá hjúkrun og uppeldi, sem það þarfnast.
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9. gr.
Ráðstafanir þær, seni getur í 8. gr., má þó eigi gera gegn vilja foreldranna, nema 2 af hverjum 3 skólanefndarmanna (sbr. 1. gr.), 4 af hverjum 5
eða 5 af 7 barnaverndarnefndarmönnum scu sammála um þær, enda hafi
nefndin áður gert foreldrunum viðvart.
Ráðstafanir nefndarinnar koma lil framkvæmda þegar í stað, og er foreldrurn barnsins eða forráðamönnum óheimilt að flytja það aftur til sín, fyrr
en nefndin leyfir.
Ráðstöfunum og úrskurðum harnaverndarnefnda samkvæmt 6. og 8.
gr. má skjóta til fullnaðarúrskurðar barnaverndarráðs.
10. gr.
Þegar meiri liluti skólanefndar (sbr. 1. gr.) eða barnaverndarnefndar
telur rétt að taka barn af beimili þess gegn vilja foreldra eða forráðamanna,
geta þeir borið málið undir barnaverndarráð, og skal blíta úrskurði þess
(sbr. 21. gr.).
11- gr.
Þegar nefndinni er kunnugt um, að heimilismaður, þar sem börn eru,
spillir heimilinu með ofdrykkju eða öðru ósæmilegu athæfi, er henni skvlt að
vanda alvarlega um við manninn, en beri ítrekaðar umvandanir engan árangur,
ber nefndinni að fela viðkomandi valdsmanni að rannsaka framferði mannsins
á heimilinu og hver áhrif það liafi á liagi barnanna. Verði það ljóst, að þeim sé
háski búinn af framferði mannsins, en þeim gæti annars liðið vel á heimilinu,
er valdsmanni skylt, í samráði við barnaverndarnefnd, að gera ráðstöfun til þess
að tryggja hag barnanna, og er bonum þá heimilt að víkja manninum burt af
heimilinu um stundarsakir, eða um lengri tíma, bæti liann ekki ráð sitt.
12. gr.
Komist nefndin að raun um, að liúsráðendur, sem hafa tökubarn, vanræki uppeldi þess, eða fari illa með það, þá er henni ekki aðeins heimilt að taka
barnið frá þeim, lieldur einnig — þegar miklar sakir eru — að banna þeim að
taka vandalaus börn framvegis.
Þessi ákvæði ná og til barnabæla og annara stofnana, er taka börn til
fósturs. En beimilt er bæði þeim og fyrrgreindum búsráðendum að skjóta til
barnaverndarráðs úrskurði, er sviptir þau rétti til að taka önnur vandalaus börn
(sbr. 21. gr.).
13. gr.
Rörnum þeim, sejn getur í 8. gr. 1., 2. og 5. tölulið, ber nefndinni, ef unnt
er, að koma fyrir um stundarsakir á barnabæli eða öðrum þeim stað, þar sem
völ er á sérfræðiatbugunum á þeim. Sé um fávita að ræða eða vanþroska börn
að vitsmunum, ber nefndinni að blutast til um, að þau komist til langdvalar
á hæli, er hentar slíkum börnum, jafnskjótt sem það verður reist.
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14. gr.
Foreldrar eða framfærslumenn eru skyldir að gefa með börnum sínum
þangað, sem nefndin ráðstafar þeim, þó eigi vfir meðalmeðgjöf, þar sem barninu er komið fvrir, nema lögreglustjóri telji aðilja, að undangenginni rannsókn
á efnum aðilja og ástæðum bans, færan um að greiða meira. Að þvi leyti, sem
framfærslumaður greiðir eigi meðlag, eða liluta þess, samkvæmt framanskráðu,
geldur sveitarsjóður eða bæjar það, og telst þá það af meðlaginu, sem aðilja
var skylt að greiða, sveitarstyrkur til lians. Nú semur barnaverndarnefnd um
hærra meðlag með barni en meðalmeðlag, og þarf þá samþykki viðkomandi
fátækrastjórnar til þess að bæjar- eða sveitarfélagi verði skvlt að greiða liærra
meðlag en sem því nemur.
Kostnaður við nauðsvnlegan flutning barns greiðist af framfærslumanni,
og ef hann þrýtur, af bæjarsjóði eða sveitar.
15. gr.
Sérhverjum þeim, sem kunnugt er mn börn eða heimili, sem getið er um
í 8. gr. þessara laga, er skvlt að tilkvnna það nefndinni tafarlaust.
16. gr.
Nefndarmenn eða umboðsmenn þeirra hafa jafnan rétt á að koma á þau
beimili eða hæli, þar sem börn eru, sem þeir eiga að bafa eftirlit með, og má
ekki hindra það.
,
.
.
17’ gn
Nefndirnar styðja hver aðra eftir því sem kostur er á. Sérstaklega henda
nefndir i sveitum kaupstaðanefndum á góð sveitaheimili, sem fáanleg væru til
að taka börn úr kaupstöðum.
18. gr.
Brot gegn 6. gr. 10. tölul., 9. gr. 2. málsgr., 11., 12., 15. og 16. gr. varða
sektum, allt að 500 kr., eða fangelsi, ef miklar sakir eru, enda liggi ekki þyngri
refsing við samkvæmt öðrum lögum. Mál vegna brota þeirra, er hér segir, fara
að liætti almennra lögreglumála.
'
II. KAFLI.
19. gr.
Raðherra skipar barnaverndarráð, og á það heimili í Revkjavík. I barnaverndarráði eru 3 menn. Skal 1 skipaður samkvæmt tillögu Prestafélags Islands, 1 samkvæmt tillögu Kennarafélags íslands, en einn tilnefnir kennslumálaráðherra, og er bann formaður. Barnaverndarráðsmenn skulu skipaðir
til 4 ára.
20. gr.
Heimilt er barnaverndarráði að kjósa sér fulltrúa í fjarlægum héruðum
cða kaupstöðum, ef kennslumálaráðherra samþvkkir.
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21. gr.
Hlutverk barnaverndarráðs eru þessi:
Að liafa yfirumsjón ineð barnaverndarstarfi allra nefnda landsins, veita
þeirn leiðbeiningar, er þess óska, og vanda unx við þær, er vanrækslu sýna.
Að taka á móti ársskýrslum allra nefndanna og gefa út stuttan útdrátt úr
þeim annaðhvert ár.
Að liafa eftirlit með öllum barnahælum landsins og láta einlivern barnaverndarráðsmann eða fulltrúa heimsækja þau, ekki sjaldnar en tvisvar á
ári, til að kynna sér heimilisliælti og meðferð barnanna.
Að leggja úrskurð á þau mál, sem undir hana eru borin (sbr. 5., 9., 10. og
12. gr.).
22. gr.
Kostnaður af barnaverndarráði greiðist úr ríkissjóði.

23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1932. Frá sama tíma falla úr gildi öll þau ákvæði í lögum, er i bága fara við lög þessi.

Ed.

730. Lög

um skipun Iæknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.
(Afgreidd frá Ed. 13. maí).
1. gr.
Islandi skal skipt í 49 læknishéruð, þau er liér segir:
1. Reykjavíkurhérað: Reykjavikurkaupstaður og Seltjarnarneshreppur
inn að Elliðaám og Fossvogi, að meðtaldri Engey og Viðey. Læknissetur í
Reykjavík.
2. Hafnarfjarðarhérað: Hafnarfjarðarkaupstaður, Bessastaðahreppur,
Garðalireppur, Seltjarnarneshreppur fvrir ofan Elliðaár og Fossvog, Mosfellslireppur, Kjalarneslireppur og Kjósarlireppur. Læknissetur í Hafnarfirði.
Sernja skal við einn lækni í Reykjavík um, að hann gegni sjúkravitjunuin í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og í Reykjavikurliéraði utan kaupstaðarins, enda fari hann eftir taxta héraðslækna. Til þessa má verja fé eftir því
sem áætlað er í fjárlögum.
3. Skipaskagahérað: Ytri-Akraneslireppur, Innri-Akraneshreppur, Skilmannalireppur, Leirár- og Melahreppur og Strandarlireppur. Læknissetur á
Akranesi.
4. Borgarfjarðarhérað: Skorradalslireppur, Andakilslireppur, Lundarreykjadalslireppur, Reyklioltsdalslireppur, Hálsahreppur, Hvítársiðuhreppur,
Þverárhlíðarhreppur, Norðurárdalslireppur og Stafholtstungnahreppur. Læknissetur á Kleppjárnsreykjum.
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5. Borgarneshérað: Borgarneslireppur, Borgarlireppur, Alftaneshreppur, Hraunhreppur, Kolbeinsstaðahreppur og Eyjahreppur. Læknissetur í Eorgarnesi.
6. Ólafsvíkurhérað: Staðarsveit, Breiðavíkurhreppur, Neshreppur utan
Ennis, Ólafsvíkurhreppur og Fróðárlireppur. Læknissetur í Ólafsvík.
7. Stykkishólmshérað: Eyrarsveit, Stykkishólmslireppur, Helgafellshreppur, Skógarstrandarlireppur og Miklaholtshreppur. Læknissetur í Stykkishólmi.
8. Dalahérað: Dalasýsla, nema Rauðseyjar og Rúfeyjar. Læknissetur i
Búðardal.
9. Reykhólahérað: Geiradalslireppur, Reykhólahreppur og Gufudalshreppur. Læknissetur á Reykhólum.
10. F/afey/ar/iéröd.-.Flateyjarhreppur, Rauðsevjar og Rúfeyjar í Dalasýslu, Múlalireppur og Hjarðarnes að Vatnsfirði. Læknissetur í Flatey.
11. Palreksfjarðarhérað: Rauðasandshreppur, Patrekslireppur, Tálknafjarðarhreppur og Barðastrandarhreppur vestan Vatnsdalsár. Læknissetur á
Patreksfirði.
12. Bíldudalshérað: Suðurfjarðahrcppur og Dalahreppur. Læknissetur
á Bíldudal.
13. Þingeyrarhérað: Auðkúluhreppur, Þingeyrarhreppur og Mýrahreppur, að undanteknum Ingjaldssandi. Læknissetur á Þingeyri.
14. Flateyrarhérað: Ingjaldssandur í Mýrahreppi, Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. Læknissetur á Flateyri.
15. Hólshérað: Hólshreppur. Læknissetur i Bolungavík.
16. ísafjarðarhérað: Evrarhreppur og Isafjarðarkaupstaður. Læknissetur á Isafirði.
17. Ögurhérað: Súðavíkurlireppur, Ögurhreppur, Reykjarfjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjallahreppur. Læknissetur í Ögri.
Ibúar i Álftafirði í Súðavíkurhreppi eiga þó jöfnum höndum tilkall til
héraðslæknisins í Isafjarðarhéraði.
18. Hesteyrarhérað: Grunnavíkurhreppur og Sléttulireppur. Læknissetur
á Hesteyri.
19. Reykjarfjarðarhérað: Árneshreppur og nvrzti hluti Kaldrananeshrepps að Kallbakskleif. Læknissetur í Árnesi.
20. Hólmavíkurhérað: Kaldrananeslireppur frá Kallhakskleif, Hrófhergshreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur.
Læknissetur i Hólmavík.
21. Miðfjarðarhérað: Húnavatnssýsla vestan Gljúfurár og Bæjarhreppur
í Strandasýslu. Læknissetur á Hvammstanga.
22. Blönduóshérað: Húnavatnssýsla austan Gljúfurár. Læknissetur á
Blönduósi.
23. Sauðárkrókshérað: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókshreppur, Staðarhreppur, Seiluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur og Rípurhreppur. Læknissetur á Sauðárkróki.
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24. Hofsóshérað: Viðvikurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Fellshreppur, Haganeslireppur og Holtshreppur. Læknissetur á Hofsósi.
25. Siglufjarðarhérað: Siglufjarðarkaupstaður. Læknissetur á Siglufirði.
26. Ólafsfjarðarhérað: Ólafsfjarðarhreppur. Læknissetur í Ólafsfirði.
27. Svarfdælahérað: Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og Hrísey.
Læknissetur í Dalvík.
28. Akureyrarhérað: Arnarneshreppur, Skriðuhreppur, Öxnadalslireppur, Glæsibæjarhreppur, Akureyrarkaupstaður, Hrafnagilshreppur, Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur. Svalharðsstrandarhreppur, Háls- og IHugastaðasóknir í Hálshreppi. Læknissetur á Akureyri.
29. Höfðahverfishérað: Grýtubakkalireppur og Draflastaðasókn i Hálslireppi. Læknissetur í Grenivik.
30. Reykdœlahérað: Ljósavatnshreppur ofan fvrir Þóroddsstað, Bárðdælahreppur, Revkdælahreppur og Skútustaðalireppur. Læknissetur á Breiðamýri.
31. Húsavíkurhérað: Ljósavatnshreppur upp undir Þóroddsstað. Aðaldælalireppur, Tjörneshreppur, Húsavíkurhreppur, Flatevjarhreppur og Grímsey. Læknissetur á Húsavík.
32. Öxarfjarðarhérað: Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur, Fjallahreppur og Presthólahreppur. Læknissetur á Kópaskeri.
33. Þistilfjarðarhérað: Svalbarðshreppur, Sauðaneshreppur og Skeggjastaðahreppur. Læknissetur á Þórshöfn.
34. Vopnafjarðarhérað: Vopnafjarðarhreppur. Læknissetur á Vopnafirði.
35. Hróarstunguhérað: Jökuldalslireppur heggja megin .Tökulsár upp að
Gilsá, Hlíðarhreppur, Tunguhreppur, Hjaltastaðarlireppur, Eiðahreppur og
Borgarfjarðarhreppur. Læknissetur á Hjaltastað.
36. Fljótsdalshérað: Jökuldalslireppur heggja megin Jökulsár fyrir ofan
Gilsá, að meðtaldri Jökuldalslieiði, Möðrudal og Viðidal, Fellahreppur, Fljótsdalshreppur, Skriðdalshreppur og Vallalireppur. Læknissetur á Brekku.
37. Seyðisfjarðarhérað: Loðmundarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarlireppur og Sevðisfjarðarkaupstaður. Læknissetur á Seyðisfirði.
38. Norðfjarðarhérað: Mjóafjarðarhreppur, Neskaupstaður og Norðfjarðarhreppur. Læknissetur í Neskaupstað.
39. Reyðarfjarðarhérað: Helgustaðahreppur, Eskifjarðarlireppur, Reyðarfjarðarhreppur og suðurbyggð Beyðarfjarðar. Læknissetur á Eskifirði.
40. Fáskrúðsfjarðarhérað: Fáskrúðsfjarðarhreppur, að undantekinni
suðurbyggð Reyðarfjarðar, og Stöðvarhreppur. Læknissetur á Fáskrúðsfírði.
41. Berufjarðarhérað: Breiðdalshreppur, Beruneslireppur og Geithellnahreppur. Læknissetur á Djúpavogi.
42. Hornafjarðarhérað: Austur-Skaftafellssýsla. Læknissetur í Höfn.
43. Síðuhérað: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Leiðvallarhreppur, Álftavershreppur og Skaftártungulireppur. Læknissetur á Breiðabólsstað á Síðu.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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44. Mýrdalshérað: Hvainmshrcppur, Dvrhólalireppur og Austur-Evjafjallahreppur. Læknissetur í Vík.
45. Vestmannaeyjahérað: Vestmannaevjar: Læknissetur í Vestmannaeyjum.
46. Rangárhérað: Rangárvallasýsla, að undanskildum Austur-Evjafjallalireppi. Læknissetur á Stórólfshvoli.
47. Eyrarbakkahérað: Villingaholtshreppur, Hraungerðislireppur, Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrarhreppur, Eyrarbakkahreppur, Sandvíkurlireppur, Ölfushreppur, Selvogshreppur og Grafningshreppur. Læknissetur á
Eyrarbakka.
48. Grimsneshérað: Skeiðalireppur, Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Biskupstungnahreppur, Grimsneslircppur, Laugardalshreppur og
Þingvallalireppur. Læknissetur í Laugarási.
49. Keflavíkurhérað: Vatnslevsustrandarlireppur, Keflavíkurlireppur,
Geiðahreppur, Miðneshrcppur, Hafnalireppur og Grindavikurlireppur.
Læknissetur í Kcflavík.
Ráðherra getur, ef nauðsyn krefur og eftir tillögum lilutaðeigandi
hreppsnefnda, leyft liéraðslæknum að sitja um stundarsakir annarsstaðar
en á hinum lögskipuðu læknissetrum.
2. gr.
Konungur skipar landlækni og héraðslækna í öll þau héruð, sem talin
eru í 1. gr.
3. gr.
Landlæknir er ráðunautur ráðherra í öllu, sem viðkemur lieilbrigðismálum. Hann hefir eftirlit með öllum læknum og heilbrigðisstarfsmönnum í
landinu, en einkum héraðslæknum og öðrum opinberum heilbrigðisstarfsmönnuin.
Ráðlierra setur landlækni erindisbréf, og fellur þá jafnframt úr gildi
erindisbréf landlæknis á Islandi, sett samkvæmt konunglegri lilskipun 25.
febrúar 1824.
4. gr.
Héraðslæknar hafa, hver innan síns liéraðs, eftirlit með heilhrigðismálum og annast þar framkvæmdir opinberra heilbrigðisráðstafana samkvæmt
lögum og fyrirmælum ráðlierra og undir eftirliti landlæknis.
Héraðslæknar stunda ahnennar lækningar í liéraði sínu, annast lyfjasölu, þar sem ekki er sérstök lyfjabúð, og eru skvldir að gegna aðkallandi
sjúkravitjunum livenær sem þess er leitað, nejna þeir séu hindraðir af öðrum
embættisverkum, scm eru meira aðkallandi, eða sjálfir sjúkir.
Nú er liéraðslæknis vitjað úr öðru læknishéraði til konu í barnsnauð eða
í annari mjög brýnni nauðsvn, fyrir þá sök, að liægra er að ná til hans en viðkomandi læknis, og liefir liann þá sömu skyldur til að vitja sjúklingsins eins
og liéraðsbúi hans ætti í lilut.
Héraðslæknar inega ekki, nema með sérslöku leyfi ráðherra, takast á
licndur önnur föst, launuð störf en þau, sem við koina íæknisstarfi þeirra. Þcir
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inega veita forstöðu eða starfa við almennt sjukrahús við liæfi héraðs sins, en
víðtækari sjúkrahússtörfum mega þeir ekki gegna nenia ineð sérstöku leyfi ráðherra.
Landlæknir setur héraðslæknum erindisbréf, sem ráðherra staðfestir,
og fellur þá jafnframt úr gildi erindisbréf héraðslækna á Islandi, sett samkvæmt konunglegri tilskipun 25. febrúar 1824.
5- gr.
Héraðslæknirinn i Reykjavíkurhéraði sinnir ekki sjúkravitjunum nema
eftir fyrirmælum ráðherra, en gegnir að öðru leyti liéraðslæknisstörfum í
bænum.
Hann aðstoðar stjórnarvöld við millilandasóttvarnir og veitir forstöðu sóttvarnarhúsi rikisins án sérstaks endurgjalds.
Honum er og heimilt að vera vfirlæknir við farsóttarhús Revkjavíkur
eða tilsvarandi stofnun, sem bærinn kann að reka, en óheimilt að gegna víðtækari sjúkrahússtörfum.
6- gr.
Landlæknir og héraðslæknar Iiafa laun úr ríkissjóði samkvæmt launalögum. Héraðslæknirinn í Reykjavík skal þó liafa hálf önnur héraðslæknislaun.
7. gr.
Verði héraðslæknir að takast ferð á liendur til þess að leysa af hendi
störf sin í þarfir hins opinbera eða einstakra manna, ber að sjá honum fyrir
flutningi ókeypis, og svo beina leið sem hægt er frá og til heimilis hans. Um
borgun fyrir störf liéraðslækna og ferðir þeirra fer eftir gjaldskrá, er landlæknir semur og ráðlierra staðfestir.
8. gr.
Læknar þeir, sem nú eru í embættum, verða endurgjaldslaust að sætta
sig við þær breytingar, sem verða á héruðum þeirra eða embættum eftir lögum þessum.
9. gr.
Lög nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishéraða, Iög nr. 58, 59 og 60,
30. júlí 1909, lög nr. 40, 11. júlí 1911, lög nr. 77, 28. nóv. 1919, og lög nr. 45, 27.
júní 1921, öll um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishéraða, og síðasta málsgrein 12. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna, eru úr gildi numin.
10. gr.
Ákvæði laga þessara um Reykjavíkurhérað ganga í gildi þegar það
hérað verður næst laust. Falla þá jafnframt úr gildi Iög nr. 52, 22. júní 1921,
um læknaskipun í Reykjavík, en bæjarlæknirinn verður héraðslæknir. Að öðru
levti ganga lögin i gildi 1. jan. 1933.
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Ed.

731. Breytingartillaga

við frv. til laga um heimild fvrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til að konia
upp frystihúsuni á kjötútflutningshöfnum.
Flm.:,Pétur Magnússon.
Við 2. gr. Aftan við 1. niálsgr. hætist: enda hafa allir kjötfrainleiðendur
á félagssvæðinu hlutfallslega jafnan aðgang að frystihúsinu.

Ed.

732. Nefndarálit

um frv. til laga uni framlenging á gildi laga um verðtoll.
Frá meiri hl. fjárliagsnefndar.
Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að fruinvarpið verði samþykkt.
,

Alþingi, 13. mai 1932.
Ingvar Pálmason,
form.

Ed.

Einar Arnason,
fundaskr., frsm.

733. Nefndarálit

um frumvarp til laga um hreyting á lögmn nr. 36 7. maí 1928 [Gengisviðauki].
Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Meiri liluti nefndarinnar leggur til, að frumvarpið verði samþvkkt.
Alþingi, 13. mai 1932.
Ingvar Pálmason,
form.

Einar Árnason,
fundaskr., frsm.
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734. Tillaga

til þál. um leigu á landi Garðakirkju á Álftanesi.
Flm.: Jón Baldvinsson.
Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að leigja Hafnarfjarðarkaupstað hluta úr landi Garðakirkju á Álftanesi, er fellur í hlut heimajarðarinnar við skipti þau, er nú fara fram á áður óskiptu landi jarðarinnar.
Greinargerð.
Frv. til laga um heimild lianda ríkisstjórninni til þess að selja Hafnarfjarðarkaupstað hluta úr landi Garðakirkju var vísað til rikisstjórnarinnar
með rökstuddri dagskrá.
En þótt málinu væri þannig vísað frá, þá fól rökstudda dagskráin í sér
ákorun til ríkisstjórnarinnar um að leggja „fvrir næsta þing heimild um sölu
á Garðakirkjulandi til Hafnarfjarðarkaupstaðar“. Má því ganga út frá þvi
vísu, að slík heimild verði samþykkt á næsta þingi.
En þessi ársdráttur á málinu þýðir, að Hafnarfjarðarkaupstaður getur
eigi á þessu sumri látið hæjarbúa fá land til ræktunar, en það er þó mjög
nauðsynlegt, vegna hins mikla atvinnulevsis, sem nú er í Hafnarfirði, eins og
raunar annarsstaðar, og má því engu tækifæri sleppa, þar sem hægt er að taka
upp arðvænlegt verk.
Er þessi þingsályktunartillaga fram borin í því skyni, að ríkisstjórnin
geti nú á þessu sumri leigt Hafnarfjarðarkaupstað landið, svo það megi nú
strax taka það til ræktunar.
Eftir undirtektum um málið ætti það að vera nokkurn veginn víst, að
veitt verði á næsta þingi heimild sú um sölu á landi þessu, er nú var farið
fram á, og ætti þvi rikisstjórninni að vera óhætt að selja Hafnarfjarðarkaupstað landið á leigu.

Ed.

735. Breytingartillögur

við frv. til laga um lax- og silungsveiði.
Flm.: Pétur Magnússon.
1. Við 2. gr. Aftan við 3. lið bætist: nema öðruvisi semjist.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú er innlausnar eigi krafizt innan þriggja ára frá því lög þessi
ganga í gildi, og fellur þá innlausnarréttur niður.
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3. Við 16. gr.
t
a. 1 stað „15. september“ í 1. málsgr. komi: 15. ágúst.
Til vara: 1. september.
b. í stað „3“ í 2. málsgr. komi: 2.
c. í stað „15. september“ i 3. málsgr. komi: 15. ágúst.
Til vara: 1. september.
4. Við 18. gr. 3. lið. í stað orðanna „enda séu .... gereyðingu“ komi: enda
liagi svo til, að friðun sé nauðsvnleg til að koma í veg fyrir stórkostlega
rýrnun eða gerevðingu fiskistofns árinnar.
5. Við 23. gr. 3. lið. Aftan við „fiskur verði“ í 2. málsl. komi: eigi.
6. Við 30. gr. 2. lið. Liðurinn orðist þannig:
Girðingar mega aldrei ná vfir meira en % hluta af breidd ár, óss
eða leiru, miðað við smástraumsfjöruborð, og aldrei má girða yfir aðalstraumlínu ár.
7. Við 59. gr. 1. lið. I stað „samþykkt“ komi: undirbúin.
8. Við 62. gr. í stað „boða skal .... umboðsmenn þeirra“ komi: á fundinum
mæta.
9. Við 82. gr. Siðasti málsliður falli niður.

Nd.

736. Frumvarp

til ábúðarlaga.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
I. KAFLI.

Um bygging jarða.
1. gr.
Jörð nefnist i lögum þessum hvert það sveitabýli, sem metið er sérstaklega til verðs samkvæmt fasteignamatsbók.
2. gr.

Jarðir má því aðeins sameina, að þær séu liver um sig ekki lifvænleg býli, og þvi aðeins, að úttektarmenn telji sameiningu nauðsynlega og
Búnaðarfélag Islands samþvkki hana.
Ekki má sami maður samtímis hafa ábúð a tveimur eða fleiri jörðum, nema úttektarmenn mæli með og Búnaðarfélag Islands samþykki, sbr.
þó 3. gr.
,
Akvæði þetta nær þó ekki til ábúðar þeirra jarða, sem öðlazt hafði
gildi i síðasta lagi í fardögum 1931.
Landeiganda er heimilt að skipta jörð sinni i tvær eða fleiri jarðir, en
leita skal hann samþykkis Búnaðarfélags íslands um það, hvernig skiptingunni skuli fyrir komið.

t’ingskjal 736

1263

3. gr.
Hver maður, sem á jörð og hefir ekki fasta ábúð á sjálfur, skal skyldur
að byggja bana sæmilegum umsækjanda gegn bóflegu eftirgjaldi, að dómi úttektarmanna.
Nú fær landsdrottinn ekki byggt jörð sína fyrir 15. marz. Skal hann þá
bjóða sveitarstjórn bana til ráðstöfunar gegn ákveðnu eftirgjaldi. Sinni sveitarstjórn ekki þeirri málaleitun innan mánaðar, er lionum skvlt að auglýsa
jörðina til ábúðar. Geti liann þá enn ekki bvggt liana, má liann ráðstafa henni
næsta ár sem bentast þykir. Hafi enginn not jarðarinnar, er landsdrottni ekki
skylt að greiða af henni opinbera skatta, en önnur Iögskil af benni verður
hann að inna af liönduin.
4. gr.
Taki sveitarstjórn við jörð til ráðstöfunar, getur bún bvggt hana öðrum, enda samþykki landsdrottinn þá byggingu. Ber þá sveitarstjórn ábyrgð á
öllum jarðarafgjöldum til landsdrottins. Sama gildir um ábúðarrétt þeirra
manna, sem sveitarstjórn Ieigir jörðina, og ákveðið er i lögum þessum.
5. gr.
Jörð skal ávallt byggja frá fardögum til fardaga, og skal um það bréf
gera, sem er bvggingarbréf fyrir jörðinni. Gera skal 2 samhljóða frumrit af
byggingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sin undir í votta viðurvist. Heldur landsdrottinn öðru, en leiguliði hinu.
6- gr.
í byggingarbréfi skal greina landamerki jarðar og geta þeirra ítaka,
er hún á í annara manna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða iskyldur hvíla á
henni. Þá skal og kveða á í byggingarbréfi, hverja landskuld skuli greiða
eftir jörðina og í hverju sé goldin. Svo og ef innstæðukúgildi fylgja jörðu,
sbr. 23. gr.
Ennfremur skal nákvæmlega taka fram um ieiguliðanot samkvæmt
lögum þessum, skyldur leiguliða og fyrir hverjar vanrækslur hann missir
rétt sinn til ábúðar.
7. gr.
Nú befir landsdrottinn vanrækt að gera byggingarbréf fyrir jörðu,
og skal þá svo telja, að hún hafi verið byggð fvrir það eftirgjald, sem siðast
var á lienni, ef það að mati úttektarmanna hefir verið hæfilega sett og
bvorugur, Iandsdrottinn eða leiguliði, getur sannað, að öðruvísi hafi verið
um samið. Ef úttektarmenn telja, að eftirgjald á jörðina hafi áður ekki verið
hæfilega sett, ákveða þeir, hvað það skuli vera.
8. gr.
Ef landsdrottinn byggir tveim mönnum sömu jörð eða jarðarpart, þá
skal sá bafa, er fyrr tók, en landsdrottinn fá binum jafngott jarðnæði sem hitt
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var, ella bæta lionum allan skaða, er liann bíður af því að komast ekki að
jörð, hvorttveggja eftir mati úttektarmanna.

II. KAFLI.
Um ábúðartíma.
9. gr.
Allar jarðir skulu leigðar æfilangt, og liefir ekkja ábúanda rétt manns
síns jafnt fyrir það, þótt hún giftist aftur, ef liún hefir aðskilinn fjárhag. Heimilt er þó landsdrottni að taka jörð úr ábúð handa sjálfum sér, foreldri sinu, barni,
fósturbarni eða barnabarni til eignar og ábúðar, nema landsdrottinn hafi skuldbundið sig til annars í byggingarbréfi. Uppsögn ábúðar skal vera tilkynnt að
minnsta kosti með árs fyrirvara.
10- gr.
Nú segir landsdrottinn upp ábúð, en aðeins af yfirskinsástæðum, þannig
að hann hvorki flytur sjálfur á jörðina né afliendir hana öðrum til eignar og
ábúðar samkv. 9. gr. Er þá sá ábúðarsamningur ógildur og á leiguliði heimting
á að fá jörðina aftur. Auk þess bæti landsdrottinn honurn allan þann skaða, er
hann kann að hafa beðið af þessum sökum, eftir mati úttektarmanna.

III. KAFLI.
Um hús á jörð og skyldur landsdrottins.
11- gr.
Skvlt er landsdrottni að láta fvlgja leigujörð sinni nauðsvnleg bæjarhús og peningshús í góðu lagi, að dómi úttektarmanna. Skulu húsin vera hæfilega stór til þess að nytja megi jörðina, jafnvel þó ræktun aukist nokkuð. Leita
má álits héraðslæknis um bæjarhús.
Undanþeginn þessari liúsaskyldu er landsdrottinn um þær jarðir, er
við auðn liggur, að niati úttektarmanna.
12. gr.
Leiguliði greiðir leiguliðabót af liúsum landsdrottins. Miðast leiguliðabótin við varanleik húsanna og er ákveðin af úttektarmönnum í eitt skipti
fyrir öll sem jafnt liundraðsgjald af kostnaðarverði þeirra. Leiguliðabótin má
þó aldrei vera liærri en 1% af steinbyggingum og 2% af byggingum úr öðru
efni. Hún skal að liálfu greidd landsdrottni um leið og landsskuld ár hvert,
en að liálfu má leiguliðabótin standa vaxtalaust lijá leiguliða, en skal afhendast landsdrottni þegar leiguliðaskipti verða eða þegar endurbvggja þarf.
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13. gr.
Skvldur er leiguliði að halda húsuin við, svo að ckki fyrnist uin skör
fram.
14. gr.
Skvldir eru úttektarmenn, livenær sem landsdrottinn eða leiguliði
krefst þess, að skoða öll hús á leigujörðum, hverjir í sínum hreppi, og gefa skýrslu
um til landsdrottins. Skulu þeir sérstaklega athuga, hvernig gengið hefir verið
um húsin og þeim viðhaldið, hvort bvggingarskilmálum þar að lútandi er fvlgt
og hvernig jörð yfirleitt er setin. Eru skýrslur þessar full sönnun fvrir landsdrottin til þess að ná rétti sinum, ef byggingarskilmálar eru brotnir.
15. gr.
Nú á fráfarandi hús á jörðu, sem eru henni nauðsvnleg, að dómi úttektarmanna. Skal liann þá láta úttektarmenn meta húsin til peningaverðs,
og er þá landsdrottni skylt að kaupa þau þvi verði, sem metið er.
Geti leiguliði ekki selt landsdrottni né viðtakanda hús sín, er lionuni
rétt að selja öðrum þau til brottflutnings og skylt að sjá um, að þau séu rofin,
ef viðtakandi krefst, og þá svo, að viðtakanda sé sem minnst mein að.
16. gr.
Nú liafa jarðnytjar aukizt svo á leigujörð við ræktun, að jarðarhús
þau, sem ákveðin eru í 11. gr., eru orðin ónóg peningi þeim, er jörðin framfleytir. Skal þá ábúandi gera landsdrottni viðvart og krefjast þess, að bætt
verði við liús á jörðinni. Skal hann láta fvlgja vottorð úttektarmanna þar
um. Ef Iandsdrottinn vill ekki bæta við jarðarhús eða stækka, hefir leiguliði
heimild til þess að gera liús eins og þörf krefur og úttektarmenn hafa áður
vottað. Skal liann tilkvnna landsdrottni, hvað húsagerðin hefir kostað, með
nægum sönnunargögnum, og er liann þá skvldur til að greiða kostnaðinn og
má þá hækka afgjald jarðarinnar sem svarar þeim vöxtum, er landsdrottinn
verður að greiða af láni því, er hann kann að taka vegna húsagerðarinnar, ella
sparis j óðs vöxtum.
Sama gildir, ef endurnýja þarf, livort heldur bæjar- eða peningshús,
ef landsdrottinn neitar að gera þau. En þá skal jafnan draga frá kostnaði
verð húsa þeirra, sem endurnýjuð eru, og gildir eftirgjaldshækkun aðeins
um mismuninn.
17. gr.
Séu hús vátryggð á leigujörðum, skal eigandi bera kostnaðinn. En falið
getur landsdrottinn leiguliða að annast vátrvggingu fyrir sína liönd.
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IV. KAFLI.
Um leiguliðgskipti á jörð og skyldur leiguliða.
18. gr.
Skylt cr leiguliða að eiga lögbeimili á ábúðarjörð sinni, nema sveitarstjörn samþykki annað, sbr. þö 3. gr.
19. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörð, má viðtakandi taka til vorvrkju þá,
er liann vill, en eigi iná hann flytja bú sitt á jörðina fvrir fardaga nema
fráfarandi leyfi. Fardagar eru þá er 6 vikur eru af sumri, og eru þeir fjórir.
Er fimmtudagur í sjöundu viku sumars fyrstur þeirra, en sunnudagur síðastur.
Ef leiguliði er ekki kominn til jarðar að forfallalausu, þá er sjö vikur eru af
sumri, né umboðsmaður lians, og hvorugur þeirra hefir gert ráðstöfun til
að liagnýta liana, hefir leiguliði fyrirgert áhúðarrétti sinum og lúki landsdrottni eins árs jarðarafgjöld. En landsdrottinn má nvta sér jörð það ár, ef
hann getur ekki byggt öðrum.
20. gr.
Fráfarandi skal bafa flutt allt bú sitt af jörð hinn síðasta fardag, nema
viðtakandí levfi, að hann hafi það þar lengur. En hvorki má liann beita tún
né engjar, heldur verja fyrir öllum ágangi þar til liann vfirgefur jörðina.
Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sem viðtakanda er ekki inein að,
af búslóð sinni, ef liann má eigi flvtja það burt þegar. En það skal liann liafa
burt flutt svo fljótt sem hann má, og eigi síðar en fyrir næstu veturnæturí
Séu húsmunir þá eigi burt fluttir, skal ábúandi segja breppstjóra til, og fer
bann með þá sem fé í vanhirðu.
21. gr.
Ef fráfarandi á fyrning lieys, eldsneytis eða byggingarefnis, er liann liefir aflað á þeirri jörð, skal hann bjóða viðtakanda eða landsdrottni kaup á
því eftir mati úttektarmanna. Vilji hvorugur kaupa, má fráfarandi flvtja það
með sér eða selja öðrum. En hurt skal hann hafa flutt það af jörðinni fyrir
næstu hevannir, nema öðruvísi semji.
22. gr.
.
Flutt skal fráfarandi hafa búfjáráhurð allan á tún, áður hann fer frá
jörðu, svo snenima, að bægt sé að byrja ávinnslu á henni í tæka tíð. Hann
skal og hreinsa öll hús, heygarða og heytóftir, sem á jörðu eru. Ef fráfarandi
vanrækir þetta, hæti hann viðtakanda það eins og úttektarmenn meta.
Ef eggver eða selalátur fylgir jörð, á viðtakandi öll afnot þeirra það
vor, er hann flytur sig að jörð. Ef reki fylgir leigujörð, á fráfarandi það, sem
rekur til miðs föstudags i fardögum.
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23. gr.
Ura innstæðukúgildi á jörð fer eftir samkoinulagi landsdrottins og leiguliða. Taki leiguliði við kúgildum, skal liann greiða i leigu eftir þau 6% af verði
þeirra, eftir skattmati, og skila þeim fullgildum við brottför.
24. gr.
Leiguliði skal hafa öll leiguliðanot ábúðarjarðar sinnar, eða þess hluta,
er hann býr á, en það eru leiguliðanot að hafa til notkunar allt land jarðarinnar
eða jarðarparts, öll hús og mannvirki, svo og lilunnindi, er jörðinni fylgja,
svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver o. fl.
Nú er leiguliðaréttur brotinn, og á leignliði sókn þess máls. Ef leiguliði sækir ekki, á landsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera landsdrottni
aðvart, ef leiguréttur hans er brotinn, og láta hann vita, hvort liann sækir.
25. gr.
Eigi má leiguliði bvggja öðrum af leigujörð sinni nema landsdrottinn
levfi. Ekki má hann lieldur ljá öðrum neitt af lilunnindum þeim og landsnytjum, er leigulandi hans fvlgir, nema það sé í skiptum fyrir önnur hlunnindi og
landsnvtjar, er leigujörð hans þarf. Þó er lionum heimilt að láta í té nokkrar
jarðarnytjar heimilismönnum, sem vinna að búi hans. Hann má og eigi selja
áburð af jörð, sem henni má að notum verða, né farga lionum á annan hátt.
Eigi má hann heldur láta burt liey, er hann hefir aflað á jörðinni, nema því aðeins, að hann fái aftur jafngildi í heyi, beit eða áburði, eða liann i liarðindum
hafi látið heyið gegn öðru endurgjaldi eftir áskorun hreppsnefndar. Ef leiguliði
brýtur gegn þessu, varðar það útbvggingu, og bæti hann jafnframt landsdrottni
skemmdir á jörð.
26. gr.
Ef leiguliði situr illa ábúðarjörð sína, svo að tún og engi fara i órækt eða
hús og mannvirki spillast sökum vanhirðu hans, eða jörðin á annan hátt líður
varanlegar skemmdir af hans völdum, hefir hann fyrirgert ábúðarrétti sínum,
nema liann lofi að bæta úr næsta ár og setji tryggingu fyrir. Getur landsdrottinn hvenær sem er látið meta skemmdir, er orðið hafa á leigujörð lians, og er
leiguliði skyldur að bæta þær að fullu.
27. gr.
Leiguiiði skal greiða alla skatta og skvldur, sem á leigujörð lians hvila,
og halda uppi öllum lögskilum af henni landsdrottni kostnaðarlaust. Eindagi á jarðargjöldum er fyrir hvers árs fardaga. Nú greiðir eigi leiguliði
jarðargjöld á næsta missiri eftir eindaga, og hefir hann þá fyrirgert ábúðarrétti sínuin í næstu fardögum, þótt honum sé ekki byggt út af jörðinni.
.
28. gr.
Skyldur er leiguiiði, þótt eigi sé tilskilið, að færa jarðargjöld á heimili landsdrottins, ef eigi er fjær en 30 km„ ella hafi landsdrottinn umboðsmann, er eigi búi fjær og taki við jarðarafgjöldum.
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29. gr.
Þá cr landsdrottinn byggir út lciguliða, sein brotið hcfir ábúðarrétt
sinn samkvæmt lögum þessum, skal bann það gcrt bafa fvrir jól, og skal lciguliði fara frá jörð i næstu fardögum.
Úthygging skal vcra brcflcg og við votta. Skal þar tekið skýrt fram,
hverjar sakir leiguliða séu.
30. gr.
Lciguliði fvrirgerir ábúðarrétti sínuni og gctur landsdrottinn byggt
Iionuni út, ef hann:
1. Er ekki koniinn til jarðar 7 vikur af suniri, sbr. 19. gr.
2. Bvggir öðruni af jörð cða lánar ólöglcga lilunnindi cða landsnytjar,
sbr. 25. gr.
3. Situr illa jörð, svo að hún fari í órækt, hús eða mannvirki spillist, sbr. 26. gr.
4. Hefir ckki greitt jarðargjöld innan missiris frá gjalddaga, sbr. 27. gr.
5. Vanrækir að inna af böndum jarðabætur eða annað, sem tilskilið er í
bvggingarbréfi, meira en citt ár, sbr. 40. gr.
31. gr.
Nú vill leiguliði flytja sig af leigujörð sinni, og skal hann þá hafa sagt
jörð lausri fvrir jól. Gerir hann það bréflega og við votta til landsdrottins
eða umboðsmanns hans.
32. gr.
Ef leiguliði segir cigi lausri leigujörð sinni cftir lögum. en flytur sig
af henni, geldur liann landsdrottni jarðargjöld næsta ár.
Nú flytur leiguliði sig burt af jörð fyrir fardaga, sem liann liefir þó
sagt löglega lausri, og skal hann bæta landsdrottni skaða, sem kann að verða
af þvi, eftir mati úttektarmanna.
33. gr.
Nú hefir landsdrottinn byggt lciguliða löglega út, sbr. 28. gr., og vill
leiguliði ckki flytja af jörð cða beilir þrásetu, og cr landsdrottni þá rétt að
krefja útburðar á sína ábyrgð, og' fer um það sem lög mæla fyrir.

V. KAFLI.
Um skemmdir á jörðum af völdum náttúrunnar og breyting á jarðargjöldum.
34. gr.
Ef liús á leigujörð verður fyrir skemmdum af völdum náttúrunnar, svo
sem af snjóflóði, vatnsflóði, skriðum eða jarðskjálfta, sem leiguliða verður
engin sök á gefin, skulu landsdrottinn og leiguliði gera hús aftur í samein-
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ingu. Leiguliði leggur til seni svarar leiguliðabót af liúsinu, að því leyti, sem
liún er eigi áður greidd, svo og allt innlent efni, og annast alla efnisflutninga
innanlands. Að öðru leyti kostar landsdrottinn húsagerðina.
35. gr.
Ef land jarðar spillist af vatnsgangi, skriðum, sandfoki, eldsunibrotuni eða öðru af völduni náttúrunnar, sein leiguliða verður ekki sök á gefin,
þá gerir liann landsdrottni aðvart eða umboðsmanni b.ans og krefst skoðunar á skennndunuin. Séu skemmdir ekki meiri en svo, að bættar verði á einu ári
án mjög mikils kostnaðar, skulu báðir, landsdrottinn og leiguliði, bæta
skemmdirnar, þannig að leiguliði leggur þó aldrei meira til en svarar hálfu
ársafgjaldi af jörðinni. Verði jörð fvrir meiri skemmdum, svo að hún rýrni
til iangframa, skulu úttektarmenn meta, live niiklum liluta eftirgjalds nemi
árlega um ákveðinn tíma, og er landsdrottni skvlt að setja niður eftirgjald,
er nemi að minnsta kosti % af skemnidunum eins og þær eru metnar árlega,
hlutfallslega við eftirgjaldið.

VI. KAFLI.
Um breyting á jarðargjöldum fyrir sérstakar ástæður.
36. gr.
Nú verða breytingar á verðlagi eða aðstaða til búskapar á jörð brevtist, án þess að það sé af völdum náttúrunnar eða fyrir tilverknað leiguliða
eða landsdrottins, og getur þá livor aðili fvrir sig krafizt endurskoðunar á
leigumála jarðarinnar. Náist ekki samkomulag, skal leggja málið í gerð. Gerðarmenn skulu vera: úttektarnienn, tveir menn, er aðiljar tilnefna sinn hvor,
og oddamaður, er sýslumaður tilnefnir. Gerðarmenn mega ekki vera í náinni
frændsemi við aðilja né mægðir þeim. Gerðarmenn skulu ákveða hæfilegt
jarðargjald eftir jörðina, með liliðsjón af fvrri leigumála og þeim breytingum, sem orðið Iiafa síðan Iiann var settur. Verða báðir aðiljar að hlíta gerðinni. Kostnað við gerðardóminn greiðir sá, er gerðar beiðist, verði engin
breyting á eftirgjaldi, en ella að liálfu hvor.

VII. KAFLI.
Um reka á leigujörðum.
37. gr'
,
...
Þegar reki fylgir jörð, skal landsdrottinn bafa % rekans og leiguliði %.
Skal þá leiguliði liirða við þann, er rekur, sem ætti liann sjálfur, og draga úr
flæðarmáli, svo eigi taki út aftur. Skylt er leiguliða, ef sérstakt rekaítak er í
ábýlisjörð lians, að hirða reka fyrir eiganda, jnarka hann viðarmarki hans og
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bjarga, svo að sjór taki ekki út. Öll álnarlöng kefli eða minni skulu vera eign
leiguliða.
38. gr.
Nú rekur hval, og skal þá landeigandi liafa -’ý, en leiguliði % liluta
hvalsins. Leiguliði skal festa livalinn landfestum og bjarga sem lög ákveða.
Gera skal bann strax landsdrottni aðvart eða umboðsmanni lians. Komi landsdrottinn eða umboðsmaður hans ekki þegar á vettvang, er leiguliða rétt að
skera livalinn, en ábvrgjast skal hann landsdrottni allan þann bval, er hann
sker. Um endurgjald til leiguliða fer eftir ákvæðum, er fram séu tekin í bvggingarbréfi.
39. gr.
Um allan annan reka á leigujörð fer eftir lagaákvæðum, er gilda þar
um í hvert sinn.
Allt, sem áður hefir fylgt leiguliðanotum á sjávarjörð, svo sem sölvatekja, kúfisktekja o. þ. h„ má ekki undanskilja leiguliðanotum.

VIII. KAFLI.
Um jarðabtetur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.
40. gr.
Þegar leiguliða er með ákvæðum bvggingarbréfs gert að skyldu að inna
af höndum jarðarafgjald að einhverju leyti með jarðabótum eða öðruin framkvæmdum, en hann vanrækir að framkvæma þær, á landsdrottinn beimtingu á
endurgreiðslu eftir þvi sem úttektarinenn meta. Heimilt er leiguliða þess utan
að gera minni háttar jarðabætur á ábýlisjörð sinni, án samþykkis landsdrottins,
ef þær eru að mati þeirra manna, sem umsjón bafa með mælingum á jarðabótum, sem styrktar eru af ríkisfé, vel og hyggilega gerðar og stuðla að þvi að
hækka jörðina í verði. Skal leiguliði, þá er liann fer frá jörðinni, fá jarðabætur
þessar greiddar, eftir því sem úttektarmenn meta, að bækka megi landskuld á
jörðinni, þannig, að hann fái tólffalda landskuldarhækkunina.
41. gr.
Ef leiguliði ætlar að gera meiri háttar jarðabætur, þannig að þær á einu
ári kosti bann meira en sem neniur eftirgjaldi jarðarinnar, skal hann jafnan
leita samkomulags og samþykkis landsdrottins og fara fram á, að bann láti gera
jarðabótina á sinn kostnað og hækki fyrir því eftirgjald jarðarinnar sem svarar
þeim vöxtum, er landsdrottinn verður að greiða af láni þvi, er hann kann að taka
vegna liennar, ella sparisjóðsvöxtum.
Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðabótina á sinn kostnað, en bún að
áliti þeirra mamia, er mælingar liafa á jarðabótum, er styrktar eru af ríkisfé, er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan arð, er leiguliða heimilt að frainkvæma verkið, og á liann þá, er bann fer frá jörðinni, sömu kröfu fyrir þá
jarðabót eins og segir i næstu grein á undan og eftir gerð sömu manna.
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42. gr.
Nú vill landsdrottinn gera jarðabót á jörð, sem er i fastri bvggingu, og
getur liann þá um það leilað sainkomulags við leiguliða. Náist ekki samkomulag,
getur liann látið gera jarðabótina engu að siður, en bæti leiguliða fullum bótum
það, sem verkið kann að spilla leiguliðanotum bans. Þegar jarðabótinni er lokið,
getur liann látið úttektarmenn skoða liana og meta, hversu mikið jarðarafgjald
niegi liækka við jarðabótina. Getur liann þá afhent liana leiguliða, og ber honum
þá að lialda lienni vel við. Ennfremur ber honuni að gjalda árlega þá liækkun
á eftirgjaldi, sem metin er fyrir jarðabótina.
43. gr.
Krafa sú, sem leiguliði á á landsdrottin, sbr. 40. og 41. gr., og fyrir
jaiðarhúsabyggingar á jörðinni samkvænit 15. og 16. gr., skal vera forgangskrafa í bú landsdrottins næst eftir þær forgangskröfur, sem nú eru i lögum.
IX. KAFLI.
Um kaupskyldu á leigujörðum.
44. gr.
Ef landsdrottinn býður leiguliða ábýlisjörð sína til kaups með fasteignamatsverði, að viðbættu virðingarverði þeirra umbóta á jörðinni, er landsdrottinn á og gerðar liafa verið eftir að síðasta fasteignamat fór fram, enda sé lionum
gefinn greiðslufrestur ekki skemmri en 1 ár, en leiguliði neitar að kaupa,
liefir leiguliði fvrirgert ábúðarrétti sínum og skal víkja fyrir hinum nýja
eiganda.
X. KAFLI.
Um útleklir á leigujörðum.
45- gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörðum, skal taka þær út með lögmætri skoðunargerð. Úttekt á jörðu skal fram fara fyrir 20. júní.
Gera skal viðtakanda og fráfaranda aðvart, livenær úttekt fer fram,
með næguni fyrirvara, svo og landsdrottni eða uniboðsmanni bans, svo þeir
geti niætt þar og gætt réttar sins.
46. gr.
Úttektarmenn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru úttektarnienn liver i sinuni lireppi, en liinn aðalúttektarmann skipar sýslumaður, og tvo varanienn eftir
tillögum sveitarstjórnar. Varamaður er við úttektir í forföllum annarslivors
aðalmanns, ef annarlivor úttektarmaður er nákominn aðilja eða getur talizt
villiallur, eða ef úttektarmenn greinir á.
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47. gr.
Úttektarmenn, aðrir en hreppstjóri, skulu' vera skipaðir til 12 ára.
Ef þeir deyja eða hætta við starfann á þeim tíma, skal á sama hátt skipa i
stað þeirra. Enginn er skyldugur að taka við endurskipun fyrr en 6 ár eru
liðin frá því hann liætti starfanum. Allir fullveðja búendur lireppsins yngri
en 60 ára eru skyldir að taka við útnefningu.
Þeir úttektarmemi, sem eigi hafa áður unnið eið embættis- eða sýslunarnianna, skulu áður en þeir byrja starf sitt undirrita i úttektarbókina drengskaparvottorð um að gegna starfi sínu hlutdrægnislaust og eftir beztu vitund og
sannfæringu.
48. gr.
Úttektarmenn fá þóknun fyrir starf sitt sem hér segir:
1. Fyrir úttekt á jörð skal greiða svo sem fyrir er mælt i lögum nr. 64 frá
14. nóv. 1917, um laun hreppstjóra og aukatekjur m. m., og kosti fráfarandi
og viðtakandi hana að hálfu hvor.
2. Fyrir virðingar- og skoðunargerðir, er uni ræðir í lögum þcssum, ber hverjum úttektarnianni 4 krónur, auk ferðakostnaðar, seni lög nr. 64 frá 14.
nóv. 1917 ákveða, og greiðist af þeim, er krafizt hefir virðingar eða skoðunargerðar. Þó kostar landsdrottinn og leiguliði skoðun og virðing, sem gerð
er samkvæmt 15. gr., að liálfu livor.
49. gr.
Úttektarmenn skulu hafa gerðabók, er sveitarsjóður borgar og sýslumaður löggildir. Skal í hana rita allar úttektir jarða og skoðunargerðir á
jörðum samkvæmt 14. gr. Þegar úttekt er lokið eða skoðunargerð, skulu úttektarmenn og þeir aðiljar, sem eru við úttektina, rita nöfn sín undir í bókina til staðfestingar.
Ef aðiljar, einn eða fleiri, neita að rita undir úttektargerð, skal þess
getið í bókun. — Skyldir eru úttektarmenn að gefa staðfest eftirrit af úttektum gegn endurgjaldi samkv. lögum um laun hreppstjóra, nr. 64 14. nóv. 1917.
50. gr.
Úttektarmenn skulu fyrst lýsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi húsa
á jörðu, göllum á þeim sem fullgildum jarðarhúsum, skenimdum á þeim af
völdum ábúanda og viðhaldi öllu, er snert getur endingu húsanna.
Ennfremur skulu þeir taka út og lýsa öðruni nianiivirkjum landsdrottins
á jörðinni.
Ef innstæðukúgildi fylgja jörð, skulu úttektarnienn meta, hvort séu í
löggildu standi. Þeir skulu og nákvæmlega kynnast ölluin jarðarnytjuni og
meta, livort jörð er sæmilega setin.
51. gr.
Að lokinni úttektargerð greiðir fráfarandi þær bætur til viðtakanda, er
honuni kann að hafa verið gert að greiða, nenia samkomulag verði milli viðtakanda og fráfaranda um greiðslu á þeim. En ef ekki verður samkomulag og frá-
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farandi greiðir ekki bæturnar, getur viðtakandi krafizt þess, að úttektarmenn
geri þegar fjárnám þeim til lúkningar í munum þeim, er fráfarandi á á jörðinni og hann vísar á. Nú fær viðtakandi ekki bætur greiddar að fullu, þótt
hann hafi að lögum krafizt þess, og er þá landsdrottinn skvldur að greiða honum það, sem á vantar, nema á annan hátt hafi verið um samið.
52. gr.
Ef tvíbýli eða fleiri býli eru á jörð, skulu úttektarmenn, ef landsdrottinn
óskar þess, skipta i inillum þeirra húsum, matjurtagörðum og öðrum mannvirkjum, ef til eru og þess eðlis, að skipt verði. Sömuleiðis túni, engi, skógi,
hlunnindum og yfirleitt öllu, sem aðiljar koma sér saman um að æskja skipta á.
53. gr.
Ef einliver, sem lilut á að máli, vill eigi lilita úttekt, sem gerð er á
jörð, getur hann krafizt vfirúttektar. Skal þá sýslumaður innan hálfs mánaðar skipa fjóra yfirúttektarmenn, og skulu þeir haga- úttekt á sama hátt.
Sömu laun eiga þeir fyrir starfa sinn sem úttektarmenn, og greiðir krefjandi
yfirúttektar það gjald, ef bótum er eigi breytt, ella fer um gjaldið sem segir
í 48. gr.
XI. KAFLI.
Niðu rlagsá kvæði.
54. gr.
Akvæði laga þessara koma til framkvæmda jafnskjótt og leiguliðaskipti
verða á jörð, eða nýtt hvggingarbréf er gefið út eða framlengt, eftir að lög
þessi öðlast gildi.
55. gr.
.
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 1 12. jan. 1884, jafnóðum og lög
þessi koma til framkvæmda, svo og önnur lagafyrirmæli, er koma í bága við
lög þessi.
1932,
Ed.

737. Nefndarálit

um frumvarp til laga um hreyting á lögum um veitingasölu, gistihúshald o. fl.,
nr. 21 frá 15. júní 1926.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með þvi, að frumvarpið verði samþykkt.
Einar Árnason,
form., frsm.

Alþingi, 14. maí 1932.
Jón Jónsson,
Pétur Magnússon.
fundaskr.

Alþt. 1932. A. (15. löggjafarþiug).
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738. Frumvarp

til laga uin fimnitardóm.
(Eftir eina umr. í Nd.).
I. KAFLI.
Ahnenn ákvæði.
1- gr.
Æðsti dómstóll rikisins nefnist fimmtardómur. Á ensku lieitir dómstóllinn The Supreine Court, og tilsvarandi lieiti á öðrum crlenduni máluin.
2. gr.
Hæstarétt skal leggja niður þegar fimintardómur tekur til starfa. Til
fimmtardóms niá skjóta máluin þeim, sem dæmd hafa verið eða úrskurðuð i
héraði, samkvæmt þvi, er í lögum þessum segir.
3. gr.
Kirkjudóminn (Synodaldóminn) skipa 5 dómendur, forseti fimmtardóms,
2 aðaldómarar og 2 guðfræðingar, er forseti kveður til. Dómur þessi skal vera
æðsti dómstóll í málum þeim, sem að lögum liggja undir prófastsdóm í héraði,
og í inálum þeim gegn biskupum út af samsvarandi brotum, og þeim afbrotum
annara kennimanna þjóðkirkjunnar. er prófastsdómur tekur vfir.

II. KAFLI.
Uin skipun fiinintardórns.
4. gr.
Fimmtardóm skipa 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar. Konungur skipar
aðaldómara, en þeir kjósa sér forseta úr sinum liópi til eins árs í senn.
Aukadómarar eru 2 af kennurum lagadeildar háskólans, valdir samkvæmt
regluni þeim, er í löguin þessum segir.
5. gr.
Eigi má dóm setja með færri dómurum en 3.
I ölluin óbrotnum og einfölduin máluiii, livort sem eru opinber mál eða
einkamál, skipa finnntardóm 3 aðaldómarar, og leggja þeir dóm á þau mál eftir
regluin laga þessara.
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Ef niargbrotin mál eru, umfangsmikil, þýðingarmikil eða vandasöm, þá
skipa fimmtardóin 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar, og leggja þeir allir 5
dóm eða úrskurð á þau mál. Þó getur dómsmálaráðherra krafizt þess, að aukadómarar taki sæti í fimmtardómi í opinberum málum.
Aðaldómarar fimmtardóms skera úr því með atkvæðagreiðslu, hvort
mál séu svo margbrotin, umfangsmikil eða vandasöm, að aukadómarar skuli
til kvaddir.
6. gr.
Nú er ákveðið, að aukadómarar skuli kvaddir til málsmeðferðar, og snýr
forseti dómsins sér þá til forseta lagadeildar báskólans og tilkynnir honum kvaðningu aukadómara. Velja lagadeildarkennarar þá 2 menn úr sínum liópi, og eru
það aukadómarar fimmtardóms. Frjálst er lagadeildarkennurum að velja aukadómara til eins ákveðins máls í senn eða um tiltekið tímabil.
7. gr.
Ef autt verður sæti forseta, skal sá aðaldómari, sem lengst liefir gegnt
því embætti, stýra dómi. Ef autt verður sæti aðaldómara, velja kennarar lagadeildar háskólans einhvern úr sinuin hópi til að skipa það.
Nú verður autt sæti dómara eða aukadómara þannig, að enginn af kennurum lagadeildar geti skipað það, og setur dómsmálaráðherra þá varadómara til bráðabirgða.
8. gr.
Aðaldómarar í fimmtardómi skulu, auk almennra dómaraskilyrða, fullnægja eftirfarandi skilyrðum:
1. Hafa tekið lagapróf með 1. einkunn. Þó má veita þeim, er fengið liefir 2.
einkunn við lagapróf, dómaraembætti, ef fimmtardómur, fullskipaður 5
dómendum, mælir með því, enda hafi dómaraefni sýnt sérstaka liæfileika
sem fræðimaður í lögum eða lögfræðistörfum að öðru leyti.
2. Hafa verið 3 ár hið skennnsta dómari i hæstarétti, skipaður kcnnari í lögum við háskólann, málaflutningsmaður við yfirréttinn, liæstarétt eða fimmtardóm, skrifstofustjóri í stjórnarráðinu, héraðsdómari, hæstaréttar- eða
finnntardómsritari eða sýnt verulega vfirburði í lögfræði með fræðimennsku eða á annan hátt.
Rétt er að skipa þann dómara i finnntardóm, scm liefir gegnt samanlagt alls 3 ár fleiri en cinni af áðurnefndum stöðum. Þiggja má undan
þessum skilyrðum, ef fimmtardómur mælir með því.
3. Séu eigi yngri en þrítugir og eigi eldri en sextugir, er þeir fá veitingu fyrir
dómaraembætti.
L’ndanþegnir þessu skilyrði við veitingu embætta í fimmtardóm eru
þó þeir dómarar, er skipa liæstarétt þegar fimmtardómur tekur til starfa.
4. Skyldir menn eða mægðir að feðgalali eða niðja eða hjón, kjörforeldri,
kjörbörn, fósturforeldri og fósturbörn, eða skyldir að öðrum eða mægðir að
fyrsta eða öðrum til hliðar, mega ekki samtímis eiga dómarasæti í
fimmtardómi.
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Leifa skal álits aðaldóniarji finuntardóms, er veita skal aðaldómaraembætti. Veitinguna skal taka til ineðferðar á ráðherrafundi áður en tillaga er gerð
um hana til konungs.
Þegar veita skal aðaldómara lausn frá embætti, skal söniuleiðis taka inálið
til meðferðar á ráðherrafundi.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

9. gr.
Eigi niá finuntardómari taka þátt i meðferð máls:
Ef hann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta liann máli.
Ef liann er skvldur eða mægður aðila í einkamáli eða ákærðum í opinberu
máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum til hliðar eða nánari, eða ef hann
er maki aðila eða ákærðs, fjárlialdsmaður, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.
Ef liann er skvldur eða mægður málaflutningsmanni að feðgatali eða niðja,
eða maki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.
Ef liann liefir leiðbeint aðila 1 málinu eða flutt það eða verið vitni í því
eða matsmaður.
Ef liann hefir fellt dóm eða úrskurð í málinu i héraði.
Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi hætt við að liann líti cigi óhlutdrægt á málavexti.

10. gr.
Bæði aðilar, dómari sjálfur og aðrir dómendur í fimmtardómi geta krafizt þess eða átt frumkvæði að því, að dómari víki sæti í einstöku máli, af ástæðum þeim, er í 9. gr. segir.
Dómendur allir, er um slík mál f jalla, úrskurða þau atriði.

III. KAFLI.
Um fimmtardómsritara.
11- gr.
Dómurinn skipar fimmtardómsritara. Hann skal liafa lokið lagaprófi og
fullnægja að öðru levti almennum skilyrðum til þess að vera dómari á Islandi.
Finnntardómsritari nýtur þeirrar þóknunar, sem ákveðin er í fjárlögum.

1.
2.
3.
4.
5.

12. gr.
Fimmtardómsritari hefir þessi störf á hendi:
Gefur út stefnur til fimmtardóms.
Heldur bækur finnntardóms.
Annast upplestur skjala i dóminum og tilkynningar frá honum, þinglýsingar o. s. frv.
Lætur í té eftirrit úr bókum dómsins og skjölum.
Varðveitir skjöl dómsins og bækur.
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6. Tekur við dómsgjöldum og stendur skil á þeiin, og heldur aðra reikninga
dómsins.
7. Innir þau störf öll af liendi, er lög mæla fyrir, í þarfir dómsins.
Sainsvarandi störf vinnur fimmtardómsritari fyrir kirkjudóminn.
13. gr.
Fimmtardómur heldur þessar bækur:
1. Þingbók, og skal skrá í hana ágrip af öllu þvi, er í hverju þinglialdi gerist.
2. Dómabók, og skal rita í hana dóma alla og úrskurði.
3. Atkvæðabók, og skal í hana skrá dómsatkvæði og úrskurða.
4. Málaskrá, og skal rita í liana skýrslu um öll inál, sem til dómsins er skotið,
hvenær stefna hefir verið tekin út í hverju máli, i hvaða mánuði það skuli
þingfesta, og hvaða dag það hefir verið þingfest og hvenær dæmt, hvort ný
gögn hafi verið lögð fram, hvenær það hafi verið dæmt o. s. frv.
5. Dagbók.
6. Bréfabók.
7. Aukatekjubók.
8. Þinglýsingabók og yfirlýsinga.
Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um bókhald fimmtardóms, og bætt við nýjum bókum, ef þurfa þykir, eftir tillögum fimmtardóms.

IV. KAFLI.
Um launahjör.
14. gr.
Laun fastra dómara í fimmtardómi skulu ákveðin í launalöguin. Þangað
til núgildandi launalög verða endurskoðuð, skulu þeir hafa sömu laun og þau,
sem nú eru ákveðin hæstaréttardómurunum í launalögum. Forseti hefir að auki
1000 kr. á ári.
Aukadómarar í fimmtardómi fá sérstaka horgun fvrir hvert mál, er þeir
dæma. Dómurinn ákveður þá þóknun.

V. KAFLI.
Um hvar fimmtardómur skuli haldinn og um þingleyfi.
15. gr.
Fimmtardóm skal halda í Reykjavík. Ef sérstakar ástæður eru fvrir hendi,
má fimmtardóm halda utan Revkjavíkur, ef dómendur ákveða svo og dómsmálaráðherra samþykkir.
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16. gr.
Aðalþinglevfi fimmtardóms eru frá 1. júlí til 31. ágúst og frá 23. desember til 4. janúar, að báðum dögum meðtöldum. Auk þess skal þinglevfi vera í
dvmbilviku og páskaviku.
Eigi skal dóm setja á lielgum dögum þjóðkirkjunnar.
Heimilt er dómsmálaráðherra, eflir tillögum fimmtardóms, að lengja einstök þingleyfi, ef ástæður þykja til.
Dómur skal að jafnaði eigi sitja lengur um sinn en 8 stundir samflevtt.
Dómsmálaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnum tillögum fimmtardóms, hvaða daga og á livaða tíma dómþing skuli halda.

VI. KAFLI. •
Um málaflutningsmenn við fimmtardóm.
17. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt hverjum þeim, sem er 25 ára gamall, hefir
ríkisborgararétt, er fjár síns ráðandi og liefir óflekkað mannorð, leyfi til málaflutningsstarfa við fimmtardóm, ef hann hefir:
1. Lokið lagaprófi með 1. einkunn. Þó má veita þeim, sem fengið hefir 2.
einkunn við lagapróf, levfi til að þrevta raunina, samkv. 3. tölul. þessarar
greinar, ef fimmtardómur, fullskipaður 5 dómendum, mælir með því,
enda hafi umsækjandi sýnt sérstaka hæfileika sem fræðimaður í lögfræði
eða lögfræðistörfum að öðru levti.
2. Gegnt málaflutningsstörfum að afloknu prófi i 3 ár, annaðhvort á eigin hönd
eða í skrifstofu hæstaréttarmálaflutningsmanns eða málaflutningsmanns
við fimmtardóm sem fulltrúi hans, eða um jafnlangan tíma gegnt emhætti
eða stöðu, sem lagapróf þarf til.
3. Sýnt það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra að minnsta kosti opinhert
mál, að hann sé að áliti fimmtardóms liæfur til þess að vera málaflutningsmaður við dóminn. Öll þau mál skulu vera þess eðlis, að bæði aðal- og aukadómarar dæmi þau, enda skal rétturinn fullskipaður með 5 dómendum ákveða, hvort þrautin sé hæfilega af liendi leyst. Enginn má oftar en þrisvar
þreyta þá raun, og skal hann, áður en hann gerir það, leggja fvrir dóminn
yfirlýsingu dómsmálaráðherra um það, að hann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum til að vera málaflutningsmaður við fimmtardóm.
Þeir, er verið hafa málaflutningsmenn við hæstarétt, áður en lög þessi
gengu í gildi, eiga rétt á að flvtja mál fyrir fimmtardómi.
18. gr.
Áður en manni sé veitt leyfi til málaflutningsstarfa við fimmtardóm, skal
hann heita því skriflega, og leggja þar við drengskap sinn, að flvtja með trúmennsku og samvizkusemi mál þau, er liann tekur að sér.
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19. gr.
Fyrir levfi til málaflutningsstarfs fyrir fimmtardómi skal greiða 500 kr.
í ríkissjóð.
20. gr.
Hafa skulu málaflutningsmenn við fimmtardóm skrifstofu í Reykjavik
og vera þar búsettir eða i grennd.
Skylt er þeim að inna af hendi þau störf fyrir dómi, er aðiljar hafa falið
þeim. Þó er þeim rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum málaflutningsmanni
við fimmtardóm. Þegar mál eru skriflega flutt, eða þegar málaflutningsmaður
getur ekki sjálfur sótt þing, sakir skyndilegra nauðsynja, er honum og rétt að
senda fulltrúa sinn í sinn stað til að taka frest eða leggja fram skjöl.
21. gr.
Skylt er málaflulningsmönnum við fimmtardóm að flytja opinber mál,
er forseti dómsins skipar þá til að sækja eða verja. Önnur mál er þeim ekki
skylt að annast fyrir fimmtardómi.
Nú óskar sökunautur í opinberu máli, eða gjafsóknarliafi eða gjafvarnar,
sér skipaðan ákveðinn málaflutningsmann við fimmtardóm, og skal honum þá
sá maður skipaður, nema ef sérstakar ástæður mæla þvi í gegn. Sama gildir,
ef dómsinálaráðherra æskir ákveðins sækjanda í opinher.u máli.
22. gr.
.
Rétt er aðila, þar á meðal fjárhaldsmanni ólögráðs manns og stjórnanda
félags eða stofnunar, að flytja sjálfur mál sitt fyrir fimmtardómi. Einnig er
aðila rétt að fela flutning máls síns maka sínum, frændum að feðgatali eða niðja,
systkinum sinum, tengdaforeldrum eða tengdahörnum. Eigi má maður flvtja
mál í annars nafni eða fyrir annars hönd, eða annars mál í sínu nafni, nema
málaflutningsmaður sé við fimmtardóm, eða samhand við aðila sé slíkt, sem
nú er mælt.
23. gr.
Rétt er málaflutningsmanni við fimmtardóm að áskilja sér hæfilegt endurgjald fyrir störf sín, og hærra endurgjald ef ínál vinnst en ef það tapast.
24. gr.
Ef málaflutningsmaður við fimmtardóm missir einhvers þeirra skilyrða,
sem sett eru í 17. gr., þá hefir liann fyrirgert leyfi sinu á meðan svo er ástatt.
Saina er og ef hann hefir ekki skrifstofu í Reykjavík, flyzt búferlum eða hefir
tekið að sér starf, sem ósamrýmanlegt er málaflutningi við fimmtardóm. Þegar
svo her að, skal málaflutningsmaður afhenda dómsmálaráðuneytinu leyfi sitt
til málaflutnings fyrir fimmtardómi, og skal leyfið geymt þar, þangað til hann
kann að nýju að uppfylla skilyrði til málaflutnings við dóminn, og skal honum
þá afhent leyfishréf sitt aftur endurgjaldslaust.
Dómsmálaráðherra getur, ef fimmtardómur leggur það til, svipt málaflutningsmann leyfi, ef fimmtardómur liefir þrisvar sinnum sektað hann fyrir
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óhæfilegan drátt á opinberu máli, vísvitandi ósannindi i sókn eða vörn eða önnur stórkostleg skyldubrot.
25. gr.
Allir málaflutningsmenn við fimmtardóm skulu skvldir að bindast félagssamtökum. Stjórn þessa félags, sem kosin skal af öllum málaflutningsmönnum
við fimmtardóm til tveggja ára í senn, er skipuð þrem mönnum, formanni, varaformanni og einum meðstjórnanda. Félag þetta skal halda fundi, er velja á nýja
stjórn, og eins ef mál koma upp, er snerta einhvern málaflutningsmann í félaginu. Að öðru levti setur félag þetta sér sjálft reglur, í samræmi við lög þessi,
og skulu reglurnar staðfestar af dómsmálaráðherra.
26. gr.
Stjórn félags málaflutningsmanna yið fimmtardóm skal líta eftir, að allir málaflutningsmenn, sem í félaginu eru, reki störf sín með samvizkusemi og
ráðvendni. Stjórninni er skylt að ákveða þóknanir málaflutningsmanna, ef slíkt
er undir hana borið af málaflutningsmönnum eða viðskiptamönnum þeirra. Þó
er aðilum heimilt að hera ágreininginn undir dómstólana.
27. gr.
Virðist stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm einhver félagsmaður vanrækja málaflutningsskyldur sínar eða á annan hátt hegða sér svo
ósæmilegt megi teljast, getur stjórnin veitt þeim áminningu, bannað málaflutningsjnanni að flytja tiltekið mál, rekið liann úr félaginu um skeið eða fyrir fullt
og allt, ef miklar sakir eru, eða úrskurðað í sektir allt að 300 kr. Þó á sá, ísem
fyrir slíkri kæru verður, rétt til þess að skýra mál sitt og koma fram með varnarástæður fyrir stjórnina, annaðhvort skriflega eða munnlega.
Rétt er málaflutningsmanni að hera sektarúrskurði félagsstjórnar eða
úrskurði um missi réttinda undir dómstólana.
Dómsmálaráðherra hefir eftirlit með starfsemi félags málaflutningsmanna við fimmtardóm, enda gefur stjórn félagsins dómsmálaráðherra árlega
skýrslu um störf félagsins og um það, hverjir félagsmenn hafi sætt viðurlögum eða áminningu.
VII. KAFLI.
Um stefnur og stefnufresti.
28. gr.
I einkamálum fer um stefnur til fimmtardóms sem hér segir:
1. Stefnur skal taka út í nafni dómsins, enda skal innsigli hans vera undir
þeim og nafn fimmtardómsritara.
I stefnu skal taka fram, í hvaða mánuði árs málið skuli þingfest.
Síðan ákveður forseti í samráði við ritara, hvaða dag það skuli gert, og auglýsir ritari það að minnsta kosti 14 dögum fyrir þingfestingardag, á þann
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liátt er dómsmálaráðherra ákveður. Verði mál ekki flutt á þingfestingardegi, er dóminum heimilt að fresta því, þó ekki lengur en 4 mánuði.
2. Stefnufrest skal miða við fvrsta dag þess mánaðar, er þingfesta á málið í
samkvæmt 1. lið greinar þessarar. Fresturinn skal vera tvisvar sinnumlengri
en ákveðið er í lögum um stefnufrest í ahnennum einkamálum í héraði.
Fimmtardómsritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari skyldi
gera það samkvæmt áðurnefndum lögum um stefnufrest, en eigi má hann lengri
vera en hann er lengstur settur í þeim lögum.
29. gr.
í opinherum málum, þar á meðal kirkjudómsmálum, fer um útgáfu
stefnu, stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, sem gilt hafa hingað
til um áfrýjun slíkra mála til liæstaréttar. Dómsgerðir þeirra mála skulu sendar
forseta, en hann skipar sækjanda málsins og verjanda. Þingfesting skal ákveðin
og auglvst svo fljótt sem unnt er, og skal þeim, sem það varðar, skýrt sérstaklega frá henni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kostur á þvi að hafa
dómsgerðir til yfirlestrar, að minnsta kosti viku tíma hvorum, fyrir þingfestingu.

VIII. KAFLI.
Um livaða mál tnegi hera undir fimmtardóm.
30. gr.
Skjóta má öllum opinberum málum til fimmtardóms, enda fer um skyldu
framkvæindarvaldsins til að áfrýja málinu eftir þeim reglum, sem giltu um
áfrýjun til hæstaréttar.
31. gr.
Einkamálum öllum má áfrýja til fimmtardóms, ef sakarefnið verður eigi
metið til peninga, svo sem mál um þjóðfélagsrétt manns eða þjóðfélagsskvldu,
atvinnuréttindi, hjúskap, ættfærslu, foreldravald vfir börnum o. s. frv.
Dómi eða úrskurði um fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið til
fimmtardóms, ef krafan nemur 25 krónum. Leggja má sainan tvær kröfur eða
fleiri, ef þær eru af sömu rót runnar. Sérákvæði í lögum, þar se«i eigi er áskihn áfrýjunaruppliæð i málum um fjárkröfur, skulu haldast.
1Nú orkar það tvímælis, hvort dómkrafa eða dómkröfur nemi 25 krónum, og skal þá dæma málið að efni til allt að einu.
Hvarvetna þess, er heimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja
aukamálum þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða matsmálum, svo og aðfarargerðum og uppboðsgerðum, bæði í sambandi við aðalmálið
og án þess. Þegar slík mál eru sjálfstæð mál, fer um heimild til að áfrýja þeim
samkvæmt 1.—3. málsgrein, eftir því sem við á.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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32. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til fimmtardóms,
þótt dómkrafa eða dómkröfur nemi minna en 31. gr. segir, eftir þeim reglum,
sem hingað til hefir verið fylgt um áfrýjunarleyfi til hæstaréttar.
33. gr.
Taka skal út áfrýjunarstefnu til fimmtardóms, í livaða skyni sem áfrýjað
er, áður en 6 almanaksmánuðir séu liðnir frá dómsuppsögn eða úrskurðar, ef
lionum verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá þvi að dómsathöfn var lokið. Haldast
skulu sérákvæði þau, er í lögum segir um áfrýjunarfrest í einstökum málum,
enda sé frestur jafnan talinn frá þeim tíma, er í uppliafi gréinar þessarar segir.
34. gr.
Nú hefir maður tekið út áfrýjunarstefnu samkvæmt 33. gr., en máli hans
hefir vtrið vísað frá dómi, og er honum þá rétt að skjóta því þangað aftur, þótt
áfrýjunarfrestur samkvæmt 33. gr. sé liðinn, enda taki hann út áfrýjunarstefnu
af nýju innan 3 mánaða frá uppsögn frávísunardóms.
35. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn,
þar til 12 almanaksmánuðir eru liðnir frá þeim tíma, er í 33. gr. segir. Ennfrcmur getur hann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum tíma, ef alveg
sérstaklega stendur á, svo sem ef aðila, án þess að honuni verði um kennt, hefir
eigi tekizt að koma fram fyrirliugaðri áfrýjun.
Áfrýjunarstefnu skal taka út á 4 vikum eftir dagsetningu leyfisbréfs.
Annars kostar er áfrýjunarheimild samkvæmt því leyfisbréfi fyrirgert.
Ákvæði 34. gr. skal gilda eftir því sem við á.
36. gr.
Akvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opinberra mála.
37. gr.
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum fimmtardóms, levft að
mál, sem þar hefir verið dæmt, eða í hæstarétti áður en lög þessi öðluðust gildi,
verði að nýju tekið til meðferðar, ef það hefir sannazt, eða mikil líkindi eru
til þess, að það hafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan myndi hafa orðið önnur í verulegum atriðum, ef svo hefði eigi verið, enda inegi beiðandi eigi sjálfum sér um kenna.
38. gr.
Dómsathöfnum, er dómnefnd hefir framkvæmt, má skjóta til fimmtardóms, samkvæmt ákvæðum þessa kafla.
39. gr.

Mál, er höfða má eftir þeim lögum, sem áður liafa gilt fyrir hæstarétti
sem lægsta dómi, má með sama hætti höfða fyrir fimmtardómi.
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40. gr.
Eigi verður dómari látinn sæta ábyrgð fvrir málsmeðferð sína eða dóm,
þegar máli er áfrýjað, ef liðinn er 6 mánaða frestur sá, er í 33. gr. segir, þegar
áfrýjunarstefna er tekin út.
Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, nema kröfur eigi að
gera á hendur honum um refsingu, skaðahætur eða aðfinningar.
IX. KAFLI.
Um meðferð máls fyrir fimmtardómi.
41. gr.
Skjóta má dómsathöfn til fimmtardóms í því skyni að hún verði staðfest
eða henni breytt. Krefjast má breytingar á þá leið, að máli verði vísað frá undirdómi, að því verði vísað heim til löglegri meðferðar, eða að dómsathöfn verði ómerk, þar sem ómerking á annars við, eða að dómi verði aðeins breytt að efni til.
42. gr.
Aðilar einkamála hafa forræði á málum sínum og ráðstöfunarrétt sakarefnis, samkvæmt þvi er tíðkazt liefir, og eftir þvi, sem samrýmist lögum þessum.
43. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur í einkamálum má eigi bera fram i
fimmtardómi, ef þau liafa eigi áður komið fram i málinu, framar en tíðkazt
liefir áður. Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til þess að bera fram ný gögn
o. s. frv. með sama hætti og áður gilti um hæstarétt.
Ef maður vill bera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar
kröfur, þá skal hann áskilja sér rétt til þess í áfrýjunarstefnu. Ennfremur
skal hann leggja fram ný gögn eða afrit af þeim, og skýrslur um þær nýjar
varnir, kröfur eða málsatvik, er hann ætlar að bera fram, í skrifstofu fimmtardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður mál verða þingfest, til afnota handa
hinum aðilanum, nema málflytjendur verði á annað sáttir.
44. gr.
Málsaðilar eða umboðsmenn þeirra taka saman ágrip úr dómsgerðum
þess máls, er áfrýjað hefir verið, um það, er þeir telja máli skipta, og leggja það
fram í skrifstofu fimmtardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður en mál skal
sækja og verja, svo mörg eintök, sem dóminum nægir, ásamt einu eintaki af
dómsgerðunum, enda þarf ekki fleiri eintök af þeim, þótt máli sé gagnáfrýjað.
Stytta má frest þann, er getur um í grein þessari, eftir samkomulagi dómenda og heggja málflytjenda, ef ástæður þykja til.
45. gr.
Sókn hvers máls og vörn fyrir fimmtardómi skal munnleg vera, á íslenzku og í heyranda hljóði.
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Mál skal þó flytja skriflega:
1. Ef stefndur sækir ekki þing, og
2. Ef dómurinn leyfir það og báðir aðiljar eða umboðsmenn þeirra óska þess.
46. gr.
Málsmeðferð befst á því, að stefna er frainlögð og lesin upp. Síðan Iieldur áfrýjandi frumræðu sína og lætur lesa upp ágrip dóinsgerða, ef annarhvor
inálflytjandi eða dóinurinn æskir þess. Þá svarar stefndur, ef liann vill. Eigi skal
livor aðilja tala oftar en tvisvar. Ef aðili flytur ekki mál sitt sjálfur, er honum
þó rétt að tala einu sinni.
Þegar mál eru skriflega flutt, er rétt að sókn og vörn sé tvisvar flutt.
47. gr.
Nú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa saman báðimi áfrýjunarmálunmn. Em sókn og vörn fer sem i 16. gr. segir.
48. gr.
Fresti skal venjulcga enga veita nema dómari eða málflytjandi forfallist
svo skvndilega áður en málsmeðferð bvrjar, að eigi liafi verið unnt að gera
nauðsynlegar ráðstafanir nægilega snemma, eða meðan á málflutningi stendur,
eða hann verði eigi til lykta leiddur á sama degi. En eigi skal þá byrja á öðru
máli, sem munnlega er flutt, fyrr en það mál er til lykta leitt.
Ákvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef fimmtardómur frestar opinberu máli
til þess að nýrra g'agna verði aflað. Aðalsök skal og fresta, ef þess er þörf til að
gagnsök verði lienni sameinuð.
Nú er mál skriflega flutt, og ákveður fimmtardómur þá fresti til sóknar og varnar.
49. gr.
Ef aðili ætlar að krefjast frávísunar máls frá fimmtardómi, þá skal liann
skýra fimmtardómsritara frá því, og greina ástæður, að minnsta kosti viku
áður en málflutningur á fram að fara. Skal það atriði sótt, varið og dæmt eða
úrskurðað sér.
50. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir þinghaldi, og er Iionum rétt að heimta það,
að málflytjandi lialdi sér við efnið, og hefta það, að ræður verði langar úr
hófi fram.
X. KAFLI.
Um dómsuppkvaðningu, alkvœðagreiðslu og dóma.
51. gr.
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt sem unnt er, þegar málflutningi er lokið, ef mál er munnlega flutt, og má þá að jafnaði eigi fyrir taka
munnlegan flutning annars máls, fyrr en dómur er genginn.
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52. gr.
Áður en dómur er upp kveðinn, skulu fimmtardómendur þeir, er tekið
hafa þátt i meðferð málsins, hafa með sér ráðagcrð um efni og ástæður dóms
og úrskurðar og greiða þar atkvæði.
Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nema dómarar og fimmtardómsritari.
Atkvæðagreiðslur fimmtardóms um mál, cr munnlega hafa verið flutt,
skulu munnlegar vera, opinberar og i lieyranda hljóði. Sá af dómendum greiðir
fyrst atkvæði og gerir grein fvrir því, sem til þess er valinn af réttinum í hvert
sinn. Þó greiðir forseti ætíð atkvæði síðast. Hver dómari gerir i stuttu máli grein
fyrir niðurstöðu sinni og ástæðum fvrir henni. Vísa má dómari til niðurstöðu og
ástæðna dómara, sem greitt hefir atkvæði á undan honum, ef hann er því samþykkur.
53. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir ráðagerðum, ber fram spurningar og telur
saman atkvæði.
Niðurstöðu dóms ræður afl atkvæða.
54. gr.
Nú er mál skriflega flutt, og skal þá sá dómari, er samkvæmt vali dómsins
fær málsskjölin afhent, gera frumvarp að dómi eða úrskurði. Um frumvarp
þetta ritar sá dómari, er næst fær málsskjölin í sínar hendur, álit sitt og tillögur,
og þaiinig koll af kolli eftir hlutkesti, þó þannig, að forseti láti síðast uppi álit sitt.
Þegar skriflegt mál þannig hefir gengið á milli allra dómenda, skal fund
halda um dóm eða úrskurð, og forsendur og niðurstöður ákveða eftir reglum
þeim, er í 52. gr. segir.
Sá dómari, sem greitt liefir atkvæði með heimvísun máls eða ómerkingu, en orðið liefir í minni hluta, skal atkvæði greiða um efni dóms, eftir því,
sem ástæður eru til, og gildir það jafnt, livort mál er munnlega eða skriflega flutt.
Allar atkvæðagreiðslur um dóma og úrskurði skal skrá í sérstaka bók,
shr. 13. gr., tölulið 3.
55. gr.
í dómi skal taka fram:
1. Hvern dag dómur sé upp kveðinn.
2. Nöfn aðilja, heimili og stöðu.
3. Stutt yfirlit yfir kröfur aðilja og málsatvik. Þó má visa til áfrýjaðs dóms
eða úrskurðar, að því leyti, sem þeir eru staðfestir óbreyttir að forsendiun
og niðurstöðu.
4. Ástæður fyrir dómsniðurstöðu, enda sé þar ákveðið og tæmandi gerð grein
fyrir rökum þeim, er til grundvallar liggja fyrir niðurstöðu, sé eigi dómsniðurstaða og forsendur staðfest að öllu leyti.
5. Dómsniðurstöðu eða úrskurðar.
Forseti sér um samning dóms.
Dómur skal undirritast af dómurum þeim, er tekið liafa þátt i uppkvaðningu hans.
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56. gr.
í dómi skal þess getið, livort ágreiningur liafi verið um forsendur hans
eða niðurstöðu, liver dómari liafi gert ágreining og í hverju sá ágreiningur
liafi verið fólginn. Þetta gildir jafnt, hvort sem mál er munnlega eða skriflega flutt.
Ágreiningsatriði og rökstuðning fyrir þeim skal rita i dómabók og birta
i dómasafni fimmtardóms.
57. gr.
Dómar og úrskurðir skulu byggðir á þvi, sem fram hefir komið af hendi
málflytjanda og sannað er eða viðurkennt.
I opinberum málum er fimmtardóinur þó eigi bundinn við kröfu málflytjenda, og er rétt að hækka refsingu eða lækka, sýkna eða sakfella, livernig
sem kröfur eru gerðar og livort sem dómi er áfrýjað að tilhlutun rikisvalds
eða sökunauts.
58. gr.
Aðfararfrest skal engan setja i dóma fimmtardóms, nema maður sé dæmdur til að vinna verk. Skal þá ákveða hæfilegan frest í dómi.
Dómsgerðir fimmtardóms skal gefa út í nafni dómsins og með innsigli lians, og nafn forseta undir.
Fimmtardómsritari undirritar dómseftirrit og önnur endurrit, sem
fengin eru úr bókum dómsins.
XI. KAFLI.
Um réttargjöld, sektir o. fl.
59. gr.
Dómsmálagjöld í fimmtardómi skulu vera sem hér segir:
Fyrir útgáfu stefnu................................................. 5 krónur
Fyrir þingfestingu ................................................... 10 —
Fyrir dómsuppsögn ................................................. 20 —
Fyrir úrskurð .......................................................... 10 —
Fyrir frest ................................................................ 5 —
Fyrir dómkvaðningu livers manns ........................ 5 —
Greiða skal sama gjald í gagnsökum, framhaldssökum, mcðalgöngumálum og sakaukamálum.
í málum, sem ekki nema 300 krónum, greiðist hálft gjald.
Gjöldin renna í ríkissjóð.
60. gr.
Um sektir, er aðili eða málflytjandi bakar sér fyrir dómi, fer eftir rcglum, sem hingað til liafa gilt um hæstarétt. Þó skal sekt aldrei lægri vera en
50 krónur.
Nú virðist fimmlardómi aðili augljóslega liafa sagt visvitandi rangt frá
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um atvik máls, er máli skipta, og skal þá beita sektuni. Fyrir ástæðulausa áfrýjun máls er rétt aðdæma áfrýjanda í sektir.
Allar slikar sektir renna í ríkissjóð.
~

61. gr.
Ef áfrýjandi sækir ekki eða lætur sækja dómþing, skal hann greiða
50 kr. aukagjald í ríkissjóð, ef liann vill fá mál sitt tekið fvrir að nýju.
XII. KAFLI.
Um málskosfnað fyrir fimmtardómi.
62. gr.
Dæma skal sækjanda og verjanda í opinherum niálum hæfilegan málskostnað, miðað við liversu mál er stórt og umfangsmikið og hversu mikla vinnu
þeir hafa lagt fram til sóknar og varnar.
63. gr.
Nú virðist fimmtardómi máli vera áfrýjað að ástæðulausu, og ber þá að
dæma áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlausu eftir mati dómsins.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okt. 1917, um málskostnað einkamála, fyrir fimmtardómi, að svo miklu leyti sem við á.
XIII. KAFLI.
Ákvæði um stundarsakir.
64. gr.
Núverandi dómarar í hæstarétti skulu skipaðir aðaldómarar i fimmtardómi, ef þeir óska þess.
65. gr.
Fari svo, að ekki náist samkomulag við núverandi kennara lagadeildar
háskólans um það, að þeir taki að sér aukadómarastörf í fimmtardómi, koma
ákvæðin um aukadómara ekki til framkvæmdar fvrr en lagakennaraembættin
eru veitt að nýju, enda fylgi þeim aukadómarastörf i fimmtardómi, eftir ákvæðum laga þessara.
Á meðan ekki koma til framkvæmda ákvæðin um aukadómara, telst
fimmtardómur fullskipaður með 3 aðaldómuruni, og leysir dómurinn þá þannig skipaður af hendi öll þau störf, sem undir hann eru lögð samkvæmt lögum þessum.
66. gr.
Fimmtardómur tekur við þeim málum, sem áfrýjað liefir verið til liæstaréttar, þegar lög þessi ganga í gildi, en eigi verið dæmd þar, í þvi ástandi sem
þau voru, er fimmtardómur tekur til starfa. Ef málaflutningur var byrjaður fyr-
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ir liæstarélti, þá skal liann leiddur til lykta fyrir fimmtardómi, eftir þeini regluni, seni um niálaflutning fyrir liæstarétti giltu. Málum þeim, sem stefnt hefir
verið til hæstaréttar, án þess að málaflutningur hafi byrjað þegar lög þessi öðlast gildi, skulu dæmd eftir ákvæðum laga þessara.
XIV. KAFLI.
Niðiirlagsákvædi.
67. gr.
Að því leyti, sem eigi eru fyrirmæli i lögum þessum um cinhver atriði,
skal fara eftir eldri lögum og dómvenjum, eflir því sem við verður koinið og
samrýmt verður lögum þessum.
68. gr.
Nú er hæstarétti eða einstökum hæstaréttardómara falið í lögum að framkvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning matsmanna, þátttöku í matsgerð eða gerðardómi o. s. frv., og kemur þá fimmtardómur í staðinn. Þar sem í lögum er nefnd eða ákveðin áfrýjun til hæstaréttar eða yfirdóms,
eða þeim er skipað að gæta einhvers o. s. frv., þá kemur fimmtardómur í stað
þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda.
Aðaldóinarar fimmtardóms eiga sæti í laiidsdóini.
69. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. sept. 1932.
Frá sama tíma eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi numin:
Lög nr. 22 frá 6. okt. 1919, um hæstarétt, lög nr. 37 frá 4. júni 1924, um
breyting á lögum nr. 22/1919, lög nr. 19 frá 14. júni 1929, uni breytingar á sömu
löguni, svo og önnur ákvæði, er lög þessi brjóta í bága við.

Ed.

739. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 81 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt. Einn nefndarmanua (JónJ)
er þó móti 1. gr. þess og annar (EÁrna) hefir óbundið atkvæði um hana.
Alþingi, 14. maí 1931.
Einar Árnason,
form.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon,
frsm.
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740. Frumvarp

til laga uin sauðfjármörk.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
Skylt er hverjum, sem á sauðfjármark, að fá það lögskráð. Lögskráð
teljast sauðfjármörk, sem prentuð eru i gildandi markaskrá þess héraðs, sem
markeigandi á lögheimili i.
Nú er nýtt mark tekið upp, eftir að prentun markaskrár hlutaðeigandi
héraðs fór fram, eða lögskráð mark i öðru liéraði er flutt milli héraða og notkun
þess leyfð af markadómi, og skal þá markavörður annast birtingu þess í Lögbirtingablaðinu. Þau mörk, sem þannig eru birt í Lögbirtingablaðinu, teljast lögskráð, unz næst er prentuð markaskrá fyrir það hérað, sem markeigandi á
lögheimili i.
..
2ÖIl sauðfjármörk skal lögskrá, og má eigi nota önnur mörk, sbr. þó 13. gr.
3. gr.
Mörk eru tvennskonar, eyrnamörk, sem sett eru á cyru sauðfjár (og lika
má setja á horn sem hornmörk) og brennimörk, sem brennd eru á horn sauðfjár. Brennimörk má líka setja á merki, sem fest eru í eyru sauðfjár, enda sé
lögskráð brennimark á merkinu.
4. gr.
Hver sauðfjáreigandi skal sjá um mörkun á fé sínu.5 6
5. gr.
Mark, sem er lögskráð samkvæmt lögum þessum, er eign þess, sem skrifaður er fvrir þvi, og er öllum öðrum óheimilt að taka það upp eða nota, nema
með hans leyfi, eða levfi markadóms. En um það leyfi fer eftir ákvæðum 6. og
16. gr.
6. gr.
Atvinnumálaráðherra skipar 2 menn i markadóm. Auk þcirra er sauðfjárræktarráðunautur Búnaðarfélags íslands sjálfkjörinn formaður markadóms
og um leið markavörður.
Markadómur skal úrskurð gefa meðal annars um rétt manna til að halda
sauðfjármarki, er þeir liafa áður haft, eða er í gildandi markaskrá, þegar um
sammerkingar eða námerkingar er að ræða, þar, sem lög þessi leggja bann við.
Ennfremur veitir liann lieimild til að taka upp nýtt mark eða flytja mark milli
héraða. Útlagðan kostnað dómsins skal greiða úr ríkissjóði, eftir reikningi, er
atvinnumálaráðherra úrskurðar.
Alþt. 1932. A. (45. löggjufarþing).

162
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z. gr.
Markavörður sér uin prentun allra inarkaskráa landsins. Skal liann gæta
þess, að saninierkingar eigi scr ekki sfað uinfram það, sem lög þessi heiniila.
Þegar jirenta skal niarkaskrá, skal markadómur úrskurða, þar sem sammerking er ekki heimil eftir löguni þessuni, liver af þeini, er sammerkt á, hefir
mestan rétt til að halda áfram sauðfjármarki sinu.
Sá telst liafa ríkari rétt til eignar og nota á sauðfjármarki í sama héraði eða á samgangnasvæði, sem liefir fengið það að erfðum, lieldur en sá, er
tekur upp mark, kaupir mark eða flytur það að. Og sá, er mark á í héraði,
hefir rétt á að lialda því fyrir marki, sem flutt er inn i liéraðið, livað sem
aldri markanna líður eða livernig sem uppruna þeirra cr liáttað.
Ef tveir eða fleiri eiga sammerkt innan eða utan héraðs, og eins er ástatt
um uppruna þeirra í eigu þess eða þeirra, er skrifast fyrir þeim, skal aldur
markanna ráða, eftir þvi er upplýsist um hann, og hefir þá elzta markið mestan rétt. Keypt mark innan héraðs, sem áður liefir verið notað, hefir fvllri rétt
en nýupptekið mark, þó kevpt sé.
,
8. gr.
I hverri sýslu skal vera einn maður kosinn af sýsluncfnd, er safnar niörkunum, markasafnari, áður en markaskrá verður prentuð. Arið áður en prenta
skal markaskrá fvrir sýslu, þar með talin þau bæjarfélög, sem samkvæmt lögum þessuin er fyrirskipað að prenta sauðfjármörk sín í sýslumarkaskrá, skulu
oddvitar, hver í sínum hreppi, safna sauðfjármörkum og veita markagjaldi
móttöku, sbr. 9. gr. Að söfnun markanna lokinni skulu þeir senda markasafnara mörkin ásamt markagjaldi, í síðasta lagi fyrir lok októbermánaðar. Markasafnari skal raða mörkunum og lilutast til um, að innan sýslu eða þess héraðs,
er liann á að safna fyrir, eigi sér ekki stað sammerkingar. Fyrir árainót liin næstu
skal hann liafa sent markaverði mörkin og markagjaldið.
Fyrir vinnu sína fær markasafnari 15'c af markagjaldi sýslunnar eða
liéraðsins.
9- gr.
Hver sá, er lögskrá vill mark sitt í markaskrá, skal sjá um, að það komist til oddvita haustið sem markasöfnnn fer fram, í síðasta lagi fyrir 15. október. Fyrir prentun marks í markaskrá skal greiða 1 kr., eigi sami maður ekki
fleiri en 2 mörk, en 5 kr. skal greiða fyrir það þriðja, 10 kr. fyrir það fjórða,
og þannig hækkandi áfram uni 5 kr. fvrir livert mark. Markagjöld þessi skal
markaeigandi senda til oddvita með markinu, þegar markasöfnun fer fram.
Fyrir skrásetningu brennimarks greiðist ekkert gjald. Nú vill maður taka upp
mark milli prentunar markaskráa, eða flytja niark milli liéraða, og skal hann
þá senda það ásamt markagjaldi lil markavarðar, sem sér um birtingu þess í
Lögbirtingablaðinu, ef nolkun þess er heimil sanikvæmt lögum þessum.
10. gr.
Nú neitar niarkadómur nianni að taka upp eða lialda marki, og skal
lianii þá benda hlutaðeiganda á mark (eða mörk) seiu líkast þvi, er óskað var
eftir.
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..
1L gr'
Sauðfjáreigenduni skal skylt að auðkenna fé sitt sýslu- og hreppsbrenniinarki, og skal það ætíð sett á vinstra horn, ef fé er hvrnt, en ella skal
það sett á nierki, sem sett er i vinstra eyra. Hver sýsla skal auðkennd með einum eða fleiri bókstöfum, en lireppur með tölumerki.
Brennimark eiganda skal setja á hægra horn eða á merki, er fest er i
liægra eyra, ef kind er kollótt. Brennimark sýslu og eiganda má þó setja á
sama horn, og á livort hornið sem er, ef kind er einhyrnd. Brennimörk skal
lögskrá, og má ekki fleiri en einn í sömu sýslu liafa sama einkabrennimark.
12. gr.
Draga skal fénað þannig, að fyrst ræður sýslubrennimark, þá hreppsbrennimark og síðast eyrnamark. Sé kind hornmörkuð eða brennimerkt öðrum
en þeim, er eyrnamarkið á, skal liún þeim dregin. er á liorn- eða brennimarkið.
Beri hornmarki og brennimarki ekki saman, skal brennimarkið ráða. Frá þessu
skal því aðeins víkja, að annað sannist réttara.
13. gr.
Heimilt er mönnum að marka annað búfé sitt undir lögskráð sauðfjármörk sín. Sömuleiðis er mönnum heimilt að nota sérstök eyrnamörk á annað
húfé sitt, en lögskrá skal þau þó á sama liátt og sauðfjármörk, og gilda um þau,
eftir því sem við á, sömu reglur og tekið er fram í lögum þessum um sauðfjármörk.
14. gr.
•
Ær lielgar eignarrétt að lambi, nema annað sannist með vottuin. Ef fé er
ómarkað eða mark éiglöggt, getur sá helgað sér kind, er færir sönnur á eignarrétt sinn með tveimur óvilhöllum vottum.
Allt það fé, sem ekki finnst eigandi að, skal vera eign þess sveitarfélags
eða upprekstrarfélags, sem kostnað ber af fjallleitum og réttabaldi, þar sem það
finnst, og skal farið með það sem hlutaðeigandi fjallskilareglugerð mælir fyrir
um. Þó skal óskilafé, ef það er merkt hreppsbrennimarki, vera eign þess sveitarfélags, er brennimarkið á.
15. gr.
Á næstu 5 árum eftir að lög þessi öðlast gildi skal prenta allar markaskrár landsins, og skal það gert eins og liér segir:
Fvrsta árið skal prenta markaskrár Borgarfjarðar-, Mýra-, Barðastrandar-, Rangárvalla-, Eyjafjarðar- og Austur-Skaftafellssýslu. I markaskrá Eyjafjarðarsýslu skal prenta sauðfjármörk markaeigenda á Akureyri og Siglufirði.
Annað árið skal prenta markaskrár Húnavatns-, V.-lsafjarðar-, SuðurÞingeyjar- og Vestur-Skaftafellssýslu. 1 markaskrá Húnavatnssýslu má ekki
prenta mörk, sem áður hafa verið prentuð í markaskrám Borgarfjarðar-, Mýraeða Rangárvallasýslu. 1 markaskrá Vestur-lsafjarðarsýslu má ekki prenta
mörk, sem áður liafa verið prentuð í markaskrá Barðastrandarsýslu. í markaskrá Suður-Þingeyjarsýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð hafa verið i
markaskrá Eyjafjarðarsýslu.
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Þriðja árið skal prenta markaskrá Arnes-, N.-ísafjarðar- (þar með talinn ísafjarðarkaupstaður), Snæfellsnes-, Hnappadals-, Norður-Þingevjarsýslu og
Vestmannaeyjakaupstaðar. í markaskrá Arnessýslu má ekki prenta mörk, sem
prentuð liafa verið í markaskrám Borgarf jarðar-, Mýra-, Rangárvalla- eða Húnavatnssýslu. 1 markaskrá Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu má ekki prenta mörk,
sem prentuð liafa verið í markaskrám Borgarfjarðar-, Mýra- eða Húnavatnssýslu. 1 markaskrá Norður-Þingevjarsýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð
hafa verið í markaskrá Suður-Þingevjarsýslu.
Fjórða árið skal prenta markaskrá fvrir Dalasýslu, Múlasýslur báðar
með Norðfirði og Seyðisfirði og Skagafjarðarsýslu. I markaskrá Dalasýslu má
ekki prenta mörk, sem áður hafa verið prentuð i markaskrám Borgarfjarðar-,
Mýra-, Snæfellsnes- og Hnappadals-, Barðastrandar- eða Húnavatnssýslu. 1
markaskrá Norður-Múlasýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð hafa verið í
markaskrá Norður-Þingevjarsýslu. 1 markaskrá Suður-Múlasýslu má ekki
prenta mörk, sem prentuð hafa verið i markaskrá Norður-Múlasýslu eða Austur-Skaftafellssýslu. í markaskrá Skagafjarðarsýslu má ekki prenta mörk, sem
prentuð hafa verið í markaskrá Eyjafjarðar-, Húnavatns-, Árnes-, Mýra- eða
Borgarfjarðarsýslu.
Fimmta árið skal prenta markaskrá fyrir Strandasýslu, Gullbringu- og
Kjósarsýslu (þar með talin Revkjavik og Hafnarfjörður). I markaskrá Gullbringu- og Kjósarsýslu má ekki prenta mörk, sem prentuð hafa verið í markaskrám Arnes-, Rangárvalla-, Húnavatns-, Borgarfjarðar- eða Mýrasýslu. í
markaskrá Strandasýslu xná ekki prenta mörk, sem áður liafa verið prentuð
í markaskrám Mýra-, Borgarfjarðar-, Dala-, Barðastrandar-, Norður-lsafjarðar- eða Húnavatnssýslu.
Markaskrár landsins skal prenta 5. hvert ár i þeirri röð, er að ofan getur.
Ákvæði þessarar greinar um bann gegn prentun marka ná þó ekki til
þeirra marka, sem flutt eru liéraða milli með leyfi markadóms, sbr. 1. gr.
16. gr.
Þrátt fvrir ákvæði 15. gr. um hann við sammerkingum milli hinna einstöku sýslna og héraða, getur markadómur veitt undanþágu frá hanni þessu,
þar sem svo stendur á, að fullvíst má telja, að engar sauðfjársamgöngur eigi
sér stað.
17. gr.
Skylt er markadómi að hanna öll ínikil særingarmörk. Afeyrt er engiun
heimilt að nota.
•
18. gr.
Tekjur þær, er inn koma fyrir lögskráningu marka, renna í ríkissjóð,
enda ber liann kostnaðinn af prertuninni og samningu markaskráa og birtingu
marka í Lögbirtingablaðinu samkvæmt ákvæðum þessara laga.
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19. gr.
Atvinnumálaráðuneytið skal nieð reglugerð setja nánari ákvæði um
prentun markaskráa, gerð og lieiti marka. í reglugerðinni má og banna að nota
ýmsar benjar, er valdið geta námerkingum og misdrætti á sauðfé.
20. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerð, sem sett er samkvæmt þeim, varða
sektum frá 5—100 kr. Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem
almenn lögreglumál.
21- gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði 47.—50. kap. í Landsleigubálki Jónsbókar, svo og öll eldri lagafyrirmæli, er koma i bága við lög þessi.
22. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. janúar 1935.

Nd.

741. Frumvarp

til laga um byggingarsamvinnufélög.
(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.
Tilgangur bvggingarsamvinnufélaga er að reisa íbúðarliús fyrir meðlimi
þeirra til eigin afnota með sem hagfelldustum kjörum, að safna eiginframlögum félagsmanna (sjá 3. gr.) og reka lánastarfsemi.
2. gr.
Nú vilja menn stofna bvggingarsamvinnufélag, og skulu þeir þá kveðja
til almenns fnndar á þvi svæði, sem félaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið
upp til umræðu og atkvæða. Ef 15 menn eða fleiri koma sér sainan um stofnun
byggingarsamvinnufélags og bindast samtökum um að gerast félagsmenn, setja
þeir félaginu samþykktir i samræmi við lög þessi, og er þá félagið löglega stofnað.
3. gr.
Bvggingarsamvinnufélögum sé aflað fjár:
A. Með frjálsum framlögum hvers félagsmanns í stofnsjóð, unz fjárhæð lians
í sjóðnum nemur minnst VS hluta andvirðis þess húsnæðis, sem hann ákveður, að félagið komi upp fvrir hann. Þegar þessari fjárhæð er náð, situr
félagsmaður fyrir um byggingu lniss, enda gangi stofnsjóðsinnieign hans
upp í bvggingarkostnaðinn. Eftir það greiðir félagsmaður á ári í stofnsjóð
fjárhæð, sem nenmr 1%<? af koslnaðarverði lnisnæðis þess, sem hann hefir
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eignazt frá félaginu. Vextir af stofnsjóði leggjast við höfuðstól, og skulu
þeir á hverjum tínta jafnháir og innlánsvextir í sparisjóði hjá Landsbanka
íslands. Uin rétt til útborgunar stofnfjár fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 frá 1921.
B. Þá skulu félagsmenn árlega leggja fram fé í rekstrarsjóð, sem eigi nemi
minnu en 1%, og eigi meiru en 2%c af kostnaðarverði húsnæðis þess, er
hyggt liefir verið af félaginu. Er þessum sjóði ætlað að standa straum af
rekstrarkostnaði félagsins. Kostnaður við að reisa nýjar byggingar telst ekki
rekstrarkostnaður.
C. Ennfremur getur félagið tekið lán til útlánsstarfseini sinnar. Lánin ábyrgist rikissjóður, með sameiginlegri ábyrgð félagsmanna að baktryggingu.
Lánin má taka í erlendri mynt og gefa út skuldabréf fyrir þeim, er hvert
um sig liljóðar á fjárliæðir, er fjármálaráðherra samþykkir.
4. gr.
Byggingarsamvinnufélag veitir félagsmönnum sinum lán til þess að koma
upp byggingum til eigin afnota, enda hafi þeir uppfvllt skilvrði þau um stofnsjóðstillög, sem um getur í 3. gr. A. hér að framan.
Lán þessi skulu tryggð með fyrsta véðrétti í liúsum og lóðaréttindum
allt að 60% af virðingarverði eignarinnar. Ennfremur veitir félagið lán gegn
öðrum veðrétti í eignunum, þó þannig, að sainanlagðir fyrsti og annar veðréttur
nemi ekki meiri fjárliæð en 80% af kostnaðarverði eignarinnar. Félagið veitir
lánin með sömu kjöruin og það nýtur á lániun þeim, sem tekin eru í þessu skyni.
5. gr.
Stofnsjóður skal jafnan vera í handbæru fé í banka eða sparisjóði, þar
sem ávaxta má fé ómyndugra, að svo miklu leyti, sem lionuin er eigi varið til
að standast framkvæmdir við byggingar eða til útlána. Nú kemur fram liagnaður við útlán eða aðra ávöxtun stofnfjár, og rennur hann í varasjóð félagsins.
Um ráðstöfun varasjóðs félagsins gilda ákvæði laga um samvinnufélög, nr. 36
frá 1921.
6- gr.
Félagsmenn í byggingarsamvinnufélagi fá því aðeins lán hjá félaginu, að
þeir uppfylli eftirfarandi skilyrði auk þess, sem um ræðir í 3. gr. A.:
A. Að liúsin séu gerð úr varanlegu efni með tveggja til fjögurra herhergja ihúðum, auk eldhúss og geymslu, nieð venjulegum nútímaþægindum og eftir
fastákveðnum fyrirmyndum, sem stjórn félagsins hefir ákveðið og samþykktar hafa verið af atvinnumálaráðuneytinu.
B. Að húsin séu byggð á þeim stöðum, sem félagsstjórnin ákveður og samþykktir eru af atvinnumálaráðuneytinu, enda útvegi félagsstjórnin leigulóðir.
C. Að félagið annist um byggingu hússins að öllu leyti, og sé það afhent honum gegn skuldabréfum með veði í húseigninni, er nemi þeirri fjárhæð, sem
húsið kostar umfram stofnfjárframlagið.
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7. gr.
Nú ákveður felagsstjórn, að félagsmenn skuli reisa sanibyggingar, og fær
til þess samþykki atvinnumálaráðuneytisins, og er félaginu þá heimilt að annast viðhald slikra bygginga utanliúss. Noti félag heimild þessa, skal gera reglugerð um eftirlit og framkvæmd viðhalds, svo og skiptingu kostnaðar á eigendur. Um sameiginleg tæki innanhúss í sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hitunartæki, fer eftir því, sem segir í reglugerð. Um reglugerðir, er samdar kunna
að verða samkvæmt þessari grein, skal leita samþvkkis atvinnumálaráðuneytisins.
8. gr.
Byggingarsamvinnufélagi, sem keinur upp sambyggingum, er heimilt að
eiga til frambúðar sameiginlegt miðstöðvarhús og þvottahús fyrir margar íbúðir, húsnæði fyrir fasta starfsmenn félagsins og fyrir matvöruverzlun. Ákvæði
skulu sett í reglugerð um þátttöku eigenda íbúðanna í kostnaði, sem af þessu
lilýzt.
9. gr.
Ákveðið skal i samþykktum byggingarsamvinnufélags, að enginn, sem
fengið hefir íbúð að tilhlutun félagsins, megi selja liana, nema stjórnin hafi áður
liafnað forkaupsrétti félagsins vegna, og aldrei framleigja nema nokkurn hluta
af íbúðinni, og þarf þó samþvkki stjórnarinnar til. Þó getur eigandi, að fengnu
leyfi stjórnarinnar, leigt lieila ibúð um stundarsakir, ef sérstakar ástæður eru
fyrir liendi. Söluverð slíkrar ibúðar, hversu oft sem eigendaskipti kunna að verða,
má aldrei vera hærra en stofnverð hennar, að viðbættu virðingarverði þeirra
endurbóta, er á kunna að hafa verið gerðar, en að frádreginni hæfilegri fyrningu, livorttveggja samkvæmt mati dómkvaddra manna. Sé um framleigu að
ræða, ákveður stjórn félagsins, hve há leigan megi vera, og miðast hún við raunverulegan kostnað eiganda, samkvæmt mati, af ibúðinni eða liluta hennar, sem
leigður er.
Nú sannast, að félagsmaður hefir selt hús liærra verði en leyfilegt er samkvæmt þessari grein, og rennur þá sá hluti söluverðsins, sem er umfram hið löglega verð, til félagsins og leggst í varasjóð. Verði seljandi einhverra orsaka vegna
eigi fær um að greiða fjárhæð þessa, á félagið kröfu á liendur kaupanda, en þó
þvi aðeins, að honum hafi þegar kaupin fóru fram verið kunnugt um, að seljandi hafi brotið á móti ákvæði þessarar greinar, og er þá fjárhæðin forgangsskuld með veði í liúsinu næst á eftir veðréttum félagsins. Áuk þess eru þá öll
lán félagsins, sem á húsinu hvíla, þegar fallin í gjalddaga.
10- gr.
Nú neytir stjórn byggingarsamvinnufélags eigi forkaupsréttar, og er þá
eiganda heimilt að selja eignina hverjum þeim manni, sem félagsstjórn samþykkir, en þó verður kaupandi að gerast meðlimnr í byggingarsamvinnufélaginu
og lilíta samþvkktum þess.
11- gr.
Ólieimilt er að veðsetja húseignir byggingarsamvinnufélaga fyrir liærri
fjárbæð samtals en nemur 80% af upphaflegu kostnaðarverði þeirra og endur-
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bóta, sem á kunna að hafa verið gerðar, að frádreginni eðlilcgri fyrningu, cins
og liún kann að vera á hverjum tíma, enda verður eigi gert fjárnám i eigninni
fyrir meiri fjárhæð.
12. gr.
Um stjórn, reikningsskil og fundi hyggingarsamvinnufélaga fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 frá 1921. Fjármálaráðherra skipar annan endurskoðanda, enda skal félaginu skvlt að senda ráðuneytinu samrit af aðalreikningi sínum árlega.
Þóknun til stjórnar og endurskoðenda greiðist úr rekstrarsjóði félagsins.
13. gr.
Rikisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti bæði að sérhyggingum
og sambyggingum, til afnota fvrir hyggingarsamvinnufélög, og lætur þær í té
án endurgjalds.
Sömuleiðis sér ríkisstjórnin um öruggt eftirlit með framkvæmdum og húsbyggingum þeirra félaga, er starfa samkvæmt lögum þessum.
14. gr.

Um skrásetningu og félagsslit byggingarsamvinnufélaga fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 1921.
15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

742. Lög

um afnám laga nr. 17 frá 1930, um stofnun flugmálasjóðs íslands.
(Afgreidd frá Ed. 14. mai).
1- gr.
Lög nr. 17 frá 1930, um stofnun flugmálasjóðs íslands, eru úr gildi numin.
2. gr.
Flugmálasjóður íslands verður eign rikissjóðs.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar er þau hafa hlotið staðfestingu konungs.

Prngskjal 743—744

Ed.

1297

748. Lög

um breyting á lögum nr. 60, 14. júní 1929, um varnir gegn berklaveiki.
(Afgreidd frá Ed. 14. maí).
1- gr.

1. málsgr. 14. gr. laganna orðist svo:
Ef berklaveikur sjúklingur þarfnast, að dómi læknis, vistar á heilsuliæli eða sjúkrahúsi, og hann eða sá, sem framfærsluskvldan hvílir á, er svo
efnum búinn, að ætla má, að hann mundi líða mikið tjón á efnahag sínum eða
jafnvel verða öreigi, ætti hann að standa straum af þeim kostnaði, er af slikri
vist leiðir, þá getur hann fengið ókeypis vist, lyf og læknishjálp (þar með taldar
ljóslækningar) á heilsuhælum rikisins og þeim sjúkrahúsum, sem samið hefir
verið um að veita slikum sjúklingum viðtöku.
4. málsgr. sömu greinar orðist svo:
Allur sá kostnaður, sem hér er talinn, greiðist úr ríkissjóði, en sérhvert
sýslufélag og bæjarfélag greiði upp í liann gjald til ríkissjóðs, sem nemi 2 kr.
fyrir hvern heimilisfastan mann í lögsagnarumdæminu.
5. málsgr. sömu greinar orðist svo:
Ráðherra skal semja fyrirfram til hálfs eða heils árs í senn við þau sjúkrahús landsins, sem til þess teljast hæf að hýsa berklasjúklinga, um kostnað allan
við dvöl og lækningu styrkhæfra herklasjúklinga. Nú liefir styrkhæfur berklasjúklingur verið, að læknisráði, vistaður um stundarsakir á sjúkrahúsi, sem ekki
hefir verið samið við i þessu skyni, vegna þess að ekki hefir náðst til annars
sjúkrahúss, og er þá ráðherra heimilt að greiða fyrir hann í samræmi við samninga um dvalarkostnað á tilsvarandi sjúkrahúsi.
2. gr.
15. gr. laganna falli burt, og brevtist greinatalan samkvæmt þvi. Jafnframt skal niður falla allur áfallinn en ógreiddur berklavarnaskattur sjúkrasamlaga.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Nd.

744. Lög

um lækningalevfi, um réttindi og skvldur lækna og annara, er lækningaleyfi
hafa, og um skottulækningar.
(Afgreidd frá Nd. 14. mai).
Meginmál laganna samhljóða þskj. 675.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Ed.

745. Lög

um framlenging á gildi laga nr. 33, 7. maí 1928, mn skattgreiðslu li/f Eimskipafélags íslands.
(Afgreidd frá Ed. 11. maí).
1. gr.
Gildi laga nr. 33, 7. maí 1928, um skattgreiðslu h/f Eiinskipafélags íslands, framlengist fyrir árin 1933 og 1934.
2. gr.
Lög þessi öðlast þega'r gildi.

Nd.

746. Lög

um breyting á hafnarlögum fyrir Revkjavíkurkaupstað, nr. 19, 11. júlí 1911.
(Afgreidd frá Nd. 11. maí).
1. gr.
1. gr. laganna orðist þannig:
Reykjavíkurhöfn takmarkast landmegin af strandlengju lögsagnarumdæmis Revkjavíkur. Að norðanverðu tekur höfnin yfir skipalægi fyrir innan
eyjar þær, er að höfninni liggja, að netlögum Engeyjar og Viðeyjar. Þó hefir
Viðey óskertan og kvaðalausan rétt til hryggju- og hafnargerðar, þótt lengra nái
frá landi en netlög.
Að sunnanverðu tekur Reykjavíkurhöfn yfir skipalægi við strandlengju
lögsagnarumdæmis Reykjavíkur við Skerjafjörð.
2. gr.
Aftan við þriðju málsgr. 4. gr. bætist svo hljóðandi málsgrein:
Nú notar sá, er fengið hefir leyfi til að gera eitthvert mannvirki í höfninni, eigi levfi sitt innan tveggja ára frá veitingu þess, og fellur það þá niður.
3. gr.
6. gr. orðist þannig:
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarstjórn.
Hafnarstjórn skal skipuð 5 fulltrúum, er hæjarstjórn kvs, 3 úr tölu bæjarfulltrúa
og 2 utan bæjarstjórnar. Fulltrúar þeir, er kosnir eru utan bæjarstjórnar, skulu
vera úr tölu þeirra manna, er þekkingu hafa á verzlun, útgerð og siglingum.
Fulltrúa þessa skal kjósa leynilega með hlutfallskosningu, fulltrúana úr tölu
bæjarfulltrúanna sér og fulltrúa utan bæjarstjórnar sér.
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Kjörtímabil hafnarstjórnar er eitt ár og fylgir kjörtímabili nefnda bæjarstjórnar.
Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í hafnarstjórn. Auk hinna
kjörnu fulltrúa mæta borgarstjóri og hafnarstjóri á fundum hafnarstjórnar, og
hafa þeir þar málfrelsi og tillögurétt.
Hafnarstjórn kýs formann hafnarstjórnar, og stýrir hann fundum hennar
og hoðar til þeirra. Kjósa má borgarstjóra eða hafnarstjóra formann hafnarstjórnar, þótt eigi hafi þeir þar atkvæðisrétt.
Hafnarstjórn sér um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar fvrir hönd bæjarstjórnar.
4. gr.
7. gr. orðist þannig:
Daglegar frainkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri undir umsjón hafnarstjórnar. Bæjarstjórn skipar hafnarstjóra eftir tillögu hafnarstjórnar. Aðra
fasta starfsmenn ræður hafnarstjórn.
5. gr.

8. gr. orðist þannig:
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður
ábvrgist skuldir Beykjavíkurhafnar.
Samþykktir, er snerta fjárhag hafnarinnar, öðlast eigi gildi nema samþykki hafnarstjórnar komi til.
6. gr.
Þar, sem í lögum er nefnd hafnarnefnd Reykjavíkur, komi hafnarstjórn
Reykjavíkur.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru með þeim numin úr gildi lög
nr. 22 frá 22. okt. 1912.

Sþ.

747. Breytingartillögur

við till. til þál. um almenna atkvæðagreiðslu alþingiskjósenda um áfengislöggjöfina.
Frá Haraldi Guðmundssyni og Jakob Möller.
1. Við 1. málsgr. I stað orðanna „í sambandi við .... 15. okt. 1932“ komi: á
árinu 1933.
2. Við 2. málsgr. (1. lið). Málsgr. orðist svo: Hvort kjósandi telji rétt að leyfa
innflutning sterkra áfengra drvkkja, svo sem: hrennivin, whiskv, koniak,
romm o. þ. h.
3. Við 3. málsgr. (2. lið). Málsgreinin falli hurt.
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Sþ.

748. Breytingartillaga

við tillögu á þskj. 714 (atkvgr. ura áfengislöggjöfina).
Frá Ingvari Pálmasyni, Jóni Jónssyni.
Tillgr. orðist þannig:
Alþingi ályktar að skora á ráðunevtið að láta fram fara á árinu 1933 atkvæðagreiðslu almennra alþingiskjósenda uin eftirfarandi spurningar:
1. Vill kjósandinn algert aðflutningsbann á áfengi, hverju nafni sem nefnisl?
2. Vill kjósandinn una við núgildandi áfengislöggjöf með þeim umbótum, sem
hægt væri að gera á henni án þess að afnema Spánarsamninginn?
3. Vill kjósandinn, að leyfður verði innflutningur á sterkum drykkjum, svo
sem brennivini, whisky, koníaki, rommi og öðrum þesskonar drykkjum?

Ed.

749. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 735 [Lax- og silungsveiði].
Frá Magnúsi Torfasyni.
Við 1.

tiil. bætist: og atvinnumálaráðherra samþykki.

Nd.

750. Lög

um útflutning hrossa.
(Afgreidd frá Nd. 17. maí).
1. gr

Á erlendan markað má ekki flytja eldri hross en 10 vetra og ekki yngri
hross en 3 vetra. Atvinnumálaráðherra getur þó leyft útflutning á einstökum
hrossum, sem eru eidri en 10 vetra og yngri en 3 vetra, ef sérstakar ástæður
eru fyrir hendi, sem mæla með því.
2. gr

Á timabilinu 15. október til 1. júní er óheimilt að flytja hross á erlendan
markað. Frá 1. marz til 1. júní má þó flytja út hross á aldrinum 4—10 vetra,
enda séu þau feit og hafi 'notið innifóðurs ekki skemur en 1 mánuð. Þó þarf
levfi atvinnumálaráðherra til sliks útflutnings í hvert sinn, enda hafi hann áður
sett reglur um meðferð hrossanna, frá því þau eru kevpt og þar til þau eru
látin í skip.
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3. gr.

Áður en hross séu flutt úr landi, livort heldur er til einstakra manná eða
til sölu á erlendum markaði, skulu þau skoðuð á útflutningsstaðnum af dýralækni. Þó getur atvinnumálaráðherra skipað aðra menn en dýralækna til þess
að hafa eftirlit með útflutningnum, ef fjarlægðir eða aðrar sérstakar ástæður
banna, að dýralæknir geti framkvæmt skoðunina. Skoðunarmenn semji skrá yfir
hin útfluttu hross í áframhaldandi töluröð, og festi samtímis við hvert hross
spjald, þar sem tilgreind er skrásetningartala þess, kvnferði, aldur, litur og hæð.
Embættisdýralæknar skulu hver í sínu umdæmi skvldir til þess að annast skoðun á útflutningshrossum. Atvinnumálaráðherra ákveður þóknun fyrir skoðun
hrossanna og eftirlit með útflutningnum, og greiðist hún úr ríkissjóði.

4. gr.

Dýralækni eða öðrum eftirlitsmanni, sem atvinnumálaráðherra kann að
liafa falið eftirlit með hrossaútflutningi (sbr. 3. gr.), er skylt að líta eftir og fullvissa sig um, að rúm það i skipunuin, sem hestarnir eru fluttir í, sé nægilega
stórt, loftgott, stíurnar traustar og að brynningaráhöld séu hagkvæm og i lagi.
Ennfremur að hrossunum sé ætlað nægilegt og gott vatn og fóður og að skipstjóri hafi til umráða nægilegan mannafla til þess að annast hirðingu hrossanna í skipinu. Á stíugólf og gangrúm, sem liross eru leidd um, skal strá hálmi
eða sándi, eða gera þau ósleip á annan hátt. Sjá skal fyrir góðri loftræsting,
þar sem hross eru höfð, og birtu, eftir því sem ástæður frekast leyfa.

5. gr.

Skylt er dýralækni (eftirlitsmanni) að kyrrsetja og banna útflutning á
hrossum, sem eru mögur og illa útlitandi, glaseygð, meidd, liölt, með mjög snúna
hófa, áherandi skakka eða hnýtta fætur, áherandi hilun í fótum eða með öðrum verulegum lýtum og göllum.
6. gr.

Þeim, sem senda hross til útlanda, er skylt að tilkynna það dýralækni
(eftirlitsmanni) með nægum fyrirvara, ennfremur láta dýralækni í té næga
aðstoð við skoðunina.
7. gr.
Dýralækni og skipstjóra er skylt að láta fylgjá farmskrá skipsins vottorð
um aldur, stærð, heilhrigði og útlit lirossanna á útskipunardegi, shr. 3. málsl.
3. gr.
8. gr.
Atvinnumálaráðherra getur sett nánari reglur uin úthúnað skipa, seni
flytja hross, vatns- og fóðurbirgðir, hirðingu hrossa í skipunum, um það,
hvernig eftirlitinu skuli hagað, og annað það, er þurfa þykir vegna útflutningsins.
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9. gr.
Brot gegn löguni þessum og regluin þeim, sem settar kunna að verða samkvæmt 8. gr., varða sektum frá 50—3000 kr., sem renna í ríkissjóð. Með mál út
af slíkum brotuin skal farið sem almenn lögreglumál.
10. gr.
Með lögum þessmn eru numin úr gildi lög nr. 73, 22. nóv. 1907, um útflutning hrossa, svo og lög nr. 47, 3. nóv. 1915, og lög nr. 34, 19. mai 1930, um
breyting á þeim lögum.

Nd.

751. Lög

um hlunnindi fyrir annars veðréttar fasteignalánafélög.
(Afgreidd frá Nd. 17. inai).
1- gr.
Fjármálaráðherra er lieimilt að veita félögum, sem stofnuð verða hér á
iandi með þeim tilgangi að koma í framkvæmd lánum gegn öðrum veðrétti í
fasteignum á tilteknum svæðum, á svipuðum grundvelli og tilsvarandi annars
veðréttar lánafélög (Hvpothekforeninger) erlendis, þau hlunnindi, er greinir í
2. og 3. gr. laga nr. 62, 7. mai 1928, um hlunnindi fyrir lánsfélag, enda staðfesti
ráðherra samþykktir félaganna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

752. Lög

um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til að koma upp frvstihúsum
á kjötútflutningshöfnum.
(Afgreidd frá Ed. 17. mai).
' 1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að áhyrgjast lán til þess að koma upp frystihúsum á kjötútflutningshöfnum, er nemi samtals 400000 kr., með þeim skilyrðum, sem segir í lögum þessum.
2. gr.
Ábyrgðarheimildin má ná til lána, sem tekin eru i umræddu skyni af
sýslufélögum eða samvinnufélögum bænda.
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Hámark hvers láns, sem ábvrgzt er, má nema allt að % kostnaðar.
Frystihúsin séu reist á þeirri liöfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er bezt fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti í héraðinu,
en atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.
Full skilríki liggi fyrir um, að vel og tryggilega sé frá öllu gengið um
liús og áhöld, enda liafi atvinnumálaráðunevtið samþykkt áætlun og teikningar.
Til baktryggingar ríkisábvrgðinni sé ábyrgð hlutaðeigandi sýslufélaga,
eða aðrar trvggingar, sem rikisstjórnin metur gildar, auk fyrsta veðréttar í
frystihúsum og vélum þeirra.
3- gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

753. Lög

um greiðslu andvirðis millisíldar úr búi Sildareinkasölu íslands.
(Afgreidd frá Ed. 17. mai).
1- gr.
Heimilt er atvinnumálaráðherra að greiða úr búi Sildareinkasölu Islands
í „likvidation“ ógreitt andvirði millisildar frá síðasta hausti, að frádregnum sölukostnaði, og fella samtímis niður jafnháa upphæð af forgangskröfum (tollkröfum) ríkissjóðs í bú Sildareinkasölunnar, sem téðu andvirði nemur, svo eigi sé
gengið á hlut annara skuldheimtumanna liennar.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar er þau liafa hlotið staðfestingu konungs.

Ed.

754. Breytingartillaga

við frv. til laga um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Við 16. gr. Siðari málsgrein falli burt.
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Sþ.

755. Þingsáíyktun

um skipun milliþinganefndar til þess að ihuga og koma frani með tillögur um
mál iðju og iðnaðar.
(Afgreidd frá Sþ. 17. mai).
Alþingi ályktar, að skipa skuli fiinm manna milliþinganefnd til þess að
íhuga og hera fram tillögur um mál iðju og iðnaðar. Rikisstjórnin skipar nefndina þannig: Einn samkvæmt tillögum Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, annan
samkvæmt tillögum Sambands íslenzkra samvinnufélaga, þriðja samkvæmt tillögum Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, fjórða samkvæmt tillögum Alþýðusambands Islands, hinn fimmta skipar ríkisstjórnin, og er hann formaður
nefndarinnar.
Nefndinni er einkum ætlað að inna af hendi:
a. Að endurskoða tollalöggjöfina að þvi er iðju og iðnað snertir.
b. Að athuga möguleika um aukna innlenda iðju, einkum um það, að vinna úr
þeim efnum, sem til eru í landinu, og þeim vörum, sem landið sjálft framleiðir.
Nefndarmenn starfa kauplaust. Nauðsynlegur kostnaður í sambandi við
nefndarstörfin greiðist úr ríkissjóði.

Nd.

756. Breytingartillögur

við frv. til ábúðarlaga.
Flm.: Halldór Stefánsson.
I. Við 3. gr. Fyrir orðið „sæmilegum“ komi: hæfum.
II. Við 9. gr. Orðin „eignar og“ falli burt.
III. Við 12. gr. Niðurlag greinarinnar (síðasta málsgr.) orðist svo:
Leiguliðauppbót allra leigujarða skal greiða í sérstakan sjóð, er nefnist Endurbyggingarsjóður húsa á leigujörðum. Sjóðinn skal ávaxta i Búnaðarbanka Islands undir yfirstjórn hankastjórnar og atvinnumálaráðuneytis. Hver jörð hefir sérreikning i sjóðnum og á tilkall til séreignar sinnar eða hluta af henni lil að endurreisa hús og híbýli jarðarinnar. Atvinnumálaráðherra setur með reglugerð nánari reglur um sjóðinn.
IV. Við 13. gr. Fyrir orðin „um skör fram“ komi: umfram eðlilega fyrningu, að
óliti og mati úttektarmanna.
V. Við 25. gr. Greinin orðist svo:
Eigi má leiguliði byggja öðrum leiguliðaafnot eða húsmennskuafnot
. af leigujörð sinni nema landsdrottinn leyfi. Aflur á móti má hann leyfa not
hlunninda eða landsnytja gegn öðrum jafngildum hlunnindum eða lands-
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nytjum, sem jörð hans þarf með. Heimilt er lionum og að láta í té nokkrar
landsnytjar heimihsmönnum, sem vinna að búi lians. Ennfremur er honmn
heimilt að láta af hendi jarðarafurðir, sem hann hefir aflað sjálfur, gegn
öðrum jafngildum jarðarafurðum, og sömuleiðis gegn verði, en gæta verður
Hann þess i öllum tilfellum, að varanlegar landsnytjar, hlunnindi og ræktun
jarðarinnar ekki rýrni eða spillist fyrir slík viðskipti með jarðarnytjar.
VI. Við 30. gr. Töluliður 2 orðist svo:
Byggir leiguliðaafnot eða húsmennskuafnot af jörðinni eða skiptir á
jarðarnytjum eða jarðarafurðum, svo að jarðarnytjar rýrni varanlega eða
spillist, sbr. 25. gr.

Ed.

757. Breytingartillögur

við frv. til 1. um lax- og silungsveiði og við brtt. á þskj. 735.
Frá Jóni Jónssyni.
1. Við 1. brtt. á þskj. 735. Aftan við till. hætist: og veiðimálastjóri samþvkki.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: Nú er innlausnar eigi krafizt innan tiu
ára frá því lög þessi ganga í gildi, og fellur þá innlausnarrétturinn niður.
3. Við 28. gr. 3.
a. Aftan af málsgreininni falli: „sbr. 68. gr.“.
h. Við málsgr. bætist: Slík net mega aldrei ná yfir meira en Vi hluta óss
eða leiru.
.
4. Við 30. gr. 1. Aftan af síðasta málsl. falli: „shr. þó 68. gr.“.

Nd.

758. Breytingartillögur

við frumvarp til ábúðarlaga.
Frá landhúnaðarnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Jörð nefnist i lögum þessum hvert það sveitahýli, sem inetið er sérstaklega til verðs samkvæmt fasteignamati, enda flevti býlið 6 kúgildum
hið minnsta.
2. Við 3. gr. 1 stað „skal“ í 2. málsgrein komi: og skal.
3. Við 15. gr. I stað „skal“ í 1. málsgrein komi: og skal.
4. Við 16. gr.
a. 1 stað „skal“ í 1. málsgrein komi: og skal.
b. Orðin „hvort heldur“ í siðustu málsgrein falli niður.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

164
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5. Við 33. gr. 1 stað „sbr. 28. gr.“ komi: sbr. 29. gr.
6. Við 50. gr.
"
a. Fvrsta málsgrein orðist svo:
Úttektarmenn skulu lýsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi
búsa, hvað þeim sé áfátt seni fullgildum jarðarhúsum, skemmdum á
þeim, ef orðið hafa af völdum ábúanda, bvernig húsunum hefir verið
viðhaldið og annað eftír því sem þurfa þvkir.
b. í stað „i löggildu standi“ i síðustu málsgr. komi: fullgild.
Ed.

759. Lög

um afnám laga nr. 33, 20. okt. 1905, um stofnun geðveikrahælis.
(Afgreidd frá Ed. 18. maí).
1. gr.
Lög nr. 33, 20. október 1905, um stofnun geðveikrahælis, eru úr gildi
numin.
2. gr.
Lög þessi ganga þegar í gildi.
3. gr.
Þangað til sett verða sérstök geðveikralög skal daggjald á hvorri deild
Kleppsspitala sem er fvrir livern þann sjúkling, sem þar er á sveitarframfæri,
ekki fara fram úr kr. 1.50 á meðan læknar spítalans telja bonum vistina þar
nauðsynlega.
.
Nd.

760. Breytingartillögur

við frv. til ábúðarlaga (þskj. 736).
Flm.: Einar Arnórsson.
1. Við 2. gr.
a. Orðin „og Búnaðarfélag íslands telji liana nauðsynlega“ falli burt.
b. 2. málsgr. orðist svo:
Ekki má sami maður samtímis hafa ábúð á tveimur eða fleiri
jörðum, nema úttektarmenn leyfi, sbr. þó 3. gr.
e. í 3. málsgr. komi í stað „Búnaðarfélag íslands“: littektarmenn.
2. Við 3. gr. Síðasti málsliður orðist svo:
Ef enginn hefir not jarðarinnar, er landsdrottni óskylt að greiða af
henni opinbera skatta eða skyldur eða önnur lögskil.
3. Við 6. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Um ábúðarsamning fer eftir lögum þessum um öll þau atriði, sem
eigi greinir í byggingarbréfi.
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4. Við 9. gr. 1. málsl. orðist svo:
Allar jarðir skal byggja æfilangt, og liefir ekkja landseta ábúðarréttinn, þar til hún giftist af nýju.
5. Við 10. gr. Orðin „til eignar“ í 1. málslið falli niður.
6. Við 16. gr. Aftan við gr. komi ný málsgr., svolátandi:
Ákvæði 1. málsgr. gilda þó ekki, ef landsdrottinn hefir lagt til nægileg peningshús, sem enn eru að dómi úttektarmanna i notliæfu ástandi, en
verða nú eigi notuð að fullu vegna breyttra búnaðarhátta á jörðinni.
7. Við 17. gr. 2. málsl. falli burt.
8. Við 27. gr. Greinin orðist svo:
Leiguliði skal greiða alla skatta og skyldur, sem sérstaklega hvíla á
leigujörð hans, og halda uppi öllum lögskiluni af henni landsdrottni kostnaðarlaust. Jarðarafgjöld öll skal greiða eftir á ár hvert fyrir veturnætur.
Nú greiðir leiguliði eigi jarðargjöld að fidlu fyrir næstu jól eftir eindaga,
og getur þá landsdrottinn byggt honum út, enda sé útbygging birt í síðasta
lagi 15. janúar næstan á eftir.
9. Við 29. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Hvarvetna þess er landsdrottinn byggir leiguliða út vegna vanefnda
á skyldum hans, skal liann hafa gert það fyrir jól, nema öðruvísi sé mælt
í lögum þessum.
10. Við 30. gr. Greinin orðist svo:
Leiguliði fyrirgerir ábúðarrétti sinum, og varðar útbyggingu, sbr.
þó 1. tölul., ef hann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, sbr. 19. gr.
2. Brýtur fyrirmæli 25. gr.
3. Brýtur fyrirmæli 26. gr.
4. Greiðir eigi jarðarafgjöld samkvæmt 27. gr.
5. Vanefnir skvldur þær, er liann kann afr hafa á sig tekið samkvæmt 40.
gr., meira en eitt ár.
11. Við 36. gr. Greinin orðist svo:
Nú verða breytingar á verðlagi eða aðstaða til búskapar á jörð breytist, án þess að einstök fvrirmæli laga þessara nái til þess, og getur þá hvor
aðilja krafizt þess, að úttektarmenn endurskoði leigumála iarðar og meti
eftirgjald eftir jörð, með hliðsjón af eldri leigumála og breytingum þeim,
er orðið hafa síðan hann var gerður.
12. Við 37. gr. I síðasta málsl., milli orðanna „vera“ og „skulu“, komi: þá.
13. Við 41. gr. Fyrir orðið „gerð“ í niðurlagi 2. málsgr. komi: mati.
14. Við 44. gr. Við greinina bætist: í næstu fardögum að ársfrestinum liðnum.
15. Við 46. gr. Fyrir „nákominn aðilja“ komi: svo nákominn aðilja, að liann
mætti eigi dómkveðja til matsstarfa í dómsmáli hans.
16. Við 51. gr.
a. Fyrir „fjárnám“ komi: lögtak.
b. Orðin í niðurlagi greinarinnar „nema .... samið“ falli burt.
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Nd.

761. Breyíingartillaga

við 6. brtt. á þskj. 758.
Frá Einari Arnórssyni.
Við a.-lið:
Fyrir orðin „livað þeiin sé áfátt seni fullgildum jarðarhúsum" konii:
livað á skorti til þess að þau séu fullgild jarðarhús.

Ed.

762. Nefndarálit

uin frumvarp til laga uni heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að áhyrgjast rekstrarlán fyrir Útvegsbanka íslands h/f.
Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 18. mai 1932.
Ingvar Pálmason,
form.

Ed.

Einar Árnason,
fundaskr., frsm.

Jón Þorláksson.

763. Nefndarálit

um frumvarp til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 7, 15. júní 1926,
um raforkuvirki.
Frá allsherjarnefnd.
Aðalákvæði þessa frumvarps eru:
1. Þar, sem einstakir menn eða félög starfrækja raforkuver til almenningsþarfa, skal ákveða gjald á raforku i gjaldskrá, er hlutaðeigandi héraðs- eða
hæjarstjórn samþykkir og ráðherra staðfestir.
2. Ráðherra skipar eftirlitsmann með öllum raforkuvirkjum í landinu.
3. Ráðherra er heimilt í reglugerð að ákveða, að eigendur raforkuvera skuli
greiða af þeim árlegt gjald, er nemi allt að einni krónu af málraun rafala
í orkuveri.
Stjórn ríkisútvarpsins og forstjóri rafmagnsveitu Reykjavíkur telja brýna
þörf á að lögfesta þær öryggisráðstafanir, er í frumvarpinu felast, gegn hrunahættu af völdum rafmagns, svo og til varnar truflunum á viðtöku útvarps og
loftskeyta.
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Nefndin fellst á réttmæti frumvarpsins og leggur til, að það verði samþykkt.
Alþingi, 18. mai 1932.
Einar Ámason,
form., frsm.

Ed.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon.

764. Breytingartillaga

við frv. til laga um lax- og silungsveiði.
Flm.: Pétur Magnússon.
Við 16. gr. 1. lið.
Aftan við liðinn bætist: Stangarveiði er þó heimil eftir þann tíma, sbr.
nsestu málsgr.
Nd.

765. Breytingartillaga

við frv. til ábúðarlaga.
Frá landbúnaðarnefnd.
Við 12. gr. I stað „1%“ og „2%“ í 3. málsgr. komi: %% og 1%.
Ed.

766. Breytingartillaga

við frv. til laga um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Frá Jóni Baldvinssvni.
Við 16. gr. Aftan við greinina bætist: Ákvæði laga þessara um gjaldfrest taka eigi til skulda, er stafa af ógreiddu verkakaupi eða ógreiddum
aflahlut.
Nd.

767. Lög

um viðauka við lög nr. 58, 14. júní 1929, um eftirlit með skipum og bátum og
örvggi þeirra.
(Afgreidd frá Nd. 19. maf).
1. gr.

Þegar Lundúnasamþykktin frá 31. maí 1929 verður staðfest af íslands
hálfu, skal atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setja reglur um byggingu og
búnað þeirra skipa, sem samþykktin nær til, og gefa út eða láta gefa út þau skírteini, sem með þarf til þess að framfylgt verði ákvæðum henndr.
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2. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skal vera heimilt að gera vægari
kröfur heldur en reglur þær, sem nú gilda, gera almennt til skipa, sem eru íslenzk eign eða voru í smiðuin fyrir islenzkan reikning fvrir 1. júlí 1922, þó
ekki um haffærni skipsins, ferðbúnað þess né lifsöryggi manna. Eins verður að
krefjast þess, að fullnægt verði samningum við aðrar þjóðir.
Heimilt er og í einstöku tilfellum, ef nauðsyn krefur, að veita slíkar undanþágur fyrir skip, sem keypt eru frá útlöndum.
3. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðunevtinu er heimilt að fela stjórn þeirra
ríkja, sem staðfest hafa Lundúnasamþvkktina frá 31. maí 1929 um öryggi mannslífa á sjónum, að framkvæma erlendis skoðun á íslenzkum skipum, sem ofangreind Lundúnasamþvkkt nær til, og gefa út haffæris- og heilsumerkjaskírteini
fyrir þau.
4. gr.
Til þess að fullnægja ákvæðum téðrar Lundúnasamþvkktar og annara alþjóðasamninga, ef samþykktir hafa verið, getur atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið gefið út reglur um það, hvernig skip skuli skipað mönnum og hvernig verkum skuli hagað á skipinu. Ennfremur getur ráðuneytið sett reglur um
það, hvað til þess þurfi, að starfsmenn á skipinu, aðrir en þeir, sem verða að
fullnægja kröfum þeim, sem lögin um atvinnu við siglingar og vélgæzlu setja,
geti fengið vottorð um að vera hæfir til starfa þeirra, er þeim eru ætluð.
5. gr.
Þegar aðalskoðun fer frain á flokkuðu skipi, sem er í einhverju af hinum
viðurkenndu flokkunarfélögum, skal sú skoðun, sem fór fram á skipinu til endurnýjunar á flokknum, talin fullnægjandi um styrkleika hols, véla og eimkatla,
ef farið liefir verið eftir reglum, sem settar hafa verið samkvæmt Kaupmannahafnarsamþykktinni frá 28. janúar 1926, um liaffærni og bunað skipa, og um
samvinnu milli viðurkenndra flokkunarfélaga og skipaskoðunarinnar.
6. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
Nd.

768. Lög

um ráðstafanir til örvggis við siglingar.
(Afgreidd ffá Nd. 19. mái).
1- gr.
Þegar Lundúnasamþykktin frá 31. maí 1929 um öryggi mannslífa á
sjónum hefir verið staðfest af íslands hálfu, gerir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið nauðsynlegar ráðstafanir til þess, að ísland taki hæfilegan þátt í
birtingu veðurfregna til öryggis fyrir sjófarendur.
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2. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið skal krefjast þess af útgerðarfélögum, er kvnnu að hafa íslenzk skip í förum yfir Atlantshafið, að þau tilkynni,
hvaða leiðir skipum þeirra er ætlað að fara, og eins þær breytingar, sem á þeim
kunna að verða.
3. gr.
Sérhver skipstjóri á íslenzku skipi, sem lendir í eða verður var við alvarlega hættu fyrir sjófarendur, svo sem stórviðri, hafís, skipsflök o. þ. h., sem
hætta getur stafað af, skal strax með öllum þeim senditækjum og merkjum, sem
hann hefir til umráða, tilkynna það nálægum skipum, svo og hlutaðeigandi embættis- eða sýslumanni ó næsta stað í landi, sem til næst.
Skylda má skipstjóra á íslenzkum skipum til að gera veðurathuganir og
senda út veðurfregnir, sem telja má nauðsynlegar fyrir sjófarendur.
Atvinnumálaráðunevtið setur nánari reglur um ákvæði þessarar greinar.
Fregnir þær, sem hér ræðir um, skulu sendar íslenzkum yfirvöldum án
kostnaðar fvrir hlutaðeigandi skip, sem veðuratliuganirnar gerði.
4. gr.
Skipstjóri á íslenzku skipi er skyldur til þess að hjálpa skipi, sem hann
hittir og er í neyð statt, eða skipi, sem beðið hefir um hjálp, ef hann getur gert
það án þess að stofna skipi sinu, skipshöfn og farþegum í verulega hættu.
Ef skipstjóra er ekki unnt að veita hjálp, ef svo stendur á að ætla má,
að hjálp sé ekki timabær eða nauðsynleg, skal liann þegar i stað tilkynna skipverjum eða skipstjóra hins hjálparþurfandi skips það, ef hægt er. Ennfremur
skal skipstjóri rita i skipsdagbókina nákvæma greinargerð fyrir þessari ákvörðun sinni.
5. gr.
Akveða skal með konunglegri tilskipun, hverjar varúðarreglur skuli viðhafa á íslenzku skipi til þess að forðast árekstur milli skipa.
Þau tákn eða merki, sem ákveðin eru í þessu augnamiði, má ekki nota
í neinuin öðrum tilgangi.
6. gr.
Brot á 2. gr. varða sektum frá 50—500 kr.
Brot á 3. og 4. gr. þessara laga varða sektum eða fangelsi, nema þyngri
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Ef um stórkostlega yfirsjón er að ræða af hendi skipstjóra, má eftir atvikum ennfremur dæma af honum réttindi til skipstjórnar.
7. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum eða tilskipunum og reglum,
sem settar kunna að verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd.

769. Breytingartillaga

við frv. til ábúðarlaga.
Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 34. gr.
Orðin »og annast alla efnisflutninga innanlandsa í 2. málsiiö falli burt.

Ed.

770. Breytingartillaga

við frv. til laga um lántöku fyrir rikissjóð.
Flutningsm.: Jón Þorláksson.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að taka handa ríkissjóði lán, allt að fimm hundruð þúsund sterlingspund eða tilsvarandi upphæð í öðrum gjaldeyri, til endurgreiðslu á eftirstöðvum íslenzka rikislánsins frá 1921 og á bráðabirgðaláni
frá 1930 hjá Barclays Bank Ltd.

Nd.

771. Breytingartillaga

við frv. til ábúðarlaga.
Flm.: Jörundur Brynjólfsson og Bernh. Stefánsson.
Við 36. gr. Við greinina bætist:
Nú telur annarhvor aðila leigumála jarðar óviðunandi, samanborið við
leigumála á líkum jörðum í þeirri sveit eða héraði, og getur hann þá á sama hátt
krafizt endurskoðunar á leigumálanum og lagt málið i gerð, ef samkomulag
ekki fæst.
Ed.

772. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um lax- og silungsveiði og við brtt. á þskj. 735.
I. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 3. gr. Aftan við 2. málsgrein bætist: Þó er þvi aðeins hægt að krefjast innlausnar á veiðirétti, að veiðifélag sé stofnað til að hagnýta veiðina.
II. Frá Pétri Magnússyni.
Við brtt. 735, 2. A eftir brtt. komi:
Til vara: Nú er innlausnar eigi krafizt innan 5 ára o. s. frv.
III. Frá Magnúsi Torfasyni.
Við brtt. 735, 4. Fyrir „stórkostlega" komi: verulega.
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773. Frumvarp

til laga um lax- og silungsveiði.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
I. KAFLI.
Orðaskýringar.
1- gr.

I löguin þessum merkja:
Drætíir: Allir þeir staðir i veiðivatni, þar sem ádráttarveiði verður við
komið.
Fastar veiðivélar: Öll veiðitæki, sem fest eru i vatni og fiskur getur
ánetjazt i eða króazt, svo seni lagnet, króknet, kistur og girðingar.
Félagsveiði: Félagsskap eigenda eða notenda veiðiréttar um sameiginlega hagnýtingu veiðihlunninda.
Fiskihverfi: Veiðivatn eða vötn, sem sami fiskstofn byggir og fer
um fram og aftur, eða ætla má að sami fiskstofn byggi og fari um fram
og afíur, þá er ræktaður hefir verið.
Fiskrækt: Hverskonar aðgerðir, sem ætla má, að skapi eða auki
fiskmagn veiðivatns, svo sem klak, flutningur fiskseiða í vatnið, friðun á
fiski, eyðing sels og annars veiðivargs og aðgerðir til að greiða fvrir
fiskför um vatn.
Fiskur: Lax og silungur.
Fiskvegir: Hverskonar mannvirki, er gera veiðivötn fiskgeng eða
gera fiski auðveldari för um þau.
Göngusilungur: Silungur, er gengur úr sjó í ferskt vatn, svo sem sjóbirtingur og sjóreyður.
Lagnir: Allir þeir staðir í veiðivatni, þar sem föstum veiðitækjum
verðui við komið.
Leirur: Þau svæði við sjó, sem þurr eru eða með grunnum vöðlum
um stórstraumsfjöru, en sjór fellur yfir um stórstraumsflóð, og ógróin svæði
við stöðuvötn, sem vatn eða ár ganga yfir í flóðum, en þurr eru eða með grunnum vöðlum þegar vötn eru lítil.
ós í á: Þar sem straumlína þverár sameinast straumlínu höfuðár.
Ós í sjó: Það svæði i á, er liggur milli þess staðar, er straumur fellur
niður í ánni um stórstraumsflóð, og niður til þess, er straumur fellur niður
um stórstraumsfjöru.
ós í stöðuvatn: Það svæði, er liggur milli þess staðar, er straumur fellur niður þá er vatn stendur hæst, og þess, er straumur fellur niður, er vatn
stendur lægst.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Ós úr stöðuvatni: Sá staður, er straumlína ár hefst.
Sjór: Salt vatn utan árósa.
Straumlína (strengur): Lína, sem liggur eftir endilöngu straumvatni um
þá staði þess, þar sem straumur er mestur.
Vatn: Ósalt vatn, straumvatn eða stöðuvatn.
Vatnasilungur: Silungur, sem elur allan aldur sir.n i fersku vatni, svo
sem vatnaurriði, vatnableikja og murta.
Veiðimagn: Samanlögð þyngd veiddra fiska.
Veiðitala: Tala veiddra fiska.
Veiðivötn: Ár og stöðuvötn, sem veiði er í eða mætti vera í, ef fiskur
væri ræktaður í vatninu.

II. KAFLI.

Um veiðirétt.
2. gr.

1. Landeigandi er einum heimil veiði í vötnum á landi sínu.
2. Nú hefir maður fengið veiðiskírteini, slíkt er ræðir um i 20. gr., og er
honum þá veiði heimil hvar sem er til klaks eða visindalegra rannsókna. Veiðieigandi á þó rétt á að hagnýta sér fisk, sem veiddur er með slikri heimild og
drepinn á veiðistað, nema nota verði hann til vísindalegra rannsókna. Að öðru
leyti ber veiðieiganda ekki endurgjald fyrir veiði þessa.
3. Nú er jörð bvggð á leigu, og fylgir þá veiði ábúðinni, nema öðruvísi
semjist og atvinnumálaráðherra samþvkki.
4. Eigi má skilja veiðirétt að nokkru eða öllu leyti við landareign,
hvorki fyrir fullt og allt né um tiltekinn tíma, sbr. þó 2. inálsgr. 55. gr. Þó má
skilja rétt til stangarveiði við landareign um tiltekið timabil, er eigi má vera
lengra en 10 ár, nema leyfi ráðherra komi til, og mæli veiðimálastjóri og
veiðimálanefnd með því að leyfið sé veitt.
5. Nú er réttur til stangarveiði skilinn við landareign samkvæmt 4.
málsgrein, og er þá löglegt að landeigandi jafnframt afsali sér afnotarétti til annarar veiði i vatninu það tímabil, er stangarveiðin er við landareignina skilin.
3. gr.

1. Veiðiréttindi, er skilin hafa verið við landareign áður en lög þessi
tóku gildi, er eigendum landareigna þeirra, er þau ella myndu hafa fylgt
samkvæmt 1. málsgr. 2. gr., rétt að leysa til sín, hverjum fyrir sinni landareign, ef ráðherra leyfir, að fengnu samþykki veiðimálanefndar, enda krefjist
% hlutar þeirra innlausnar.
2. Nú er innlausnar krafizt samkvæmt 1. málsgr., og eigi af hálfu
allra þeirra landeigenda, er innlausnarrétt eiga, og getur þá eigandi veiðiréttarins krafizt þess, að þeir landeigendur, sem eigi kröfðust innlausnar,
leysi einnig til sin veiðirétt í vatninu, hver fyrir sínu landi. Nú vill landeigandi
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ekki innleysa veiðirétt fvrir landi sínu, og skulu þá þeir, er innlausnar hafa
krafizt, einnig innlevsa veiðirétt hans. Þó er því aðeins hægt að krefjast innlausnar á veiðirétti, að veiðifélag sé stofnað til að hagnýta veiðina. Nú er innlausnar
eigi krafizt innan fimm ára frá þvi er lög þessi ganga i gildi, og fellur þá innlausnarréttur niður.
3. Um mat á andvirði veiðiréttarins og greiðslu þess fer eftir þvi, sem
segir í 83. og 85. gr.
4. gr.
1. Nú er landareign eða veiðiréttur í óskiptri sameign, og er þá sameigendum öllum veiði jafnheimil. Rétt er þeim, er telst vanhaldinn, að krefjast
skipta á veiði, annaðhvort svo, að hvor hafi sinn hluta vatns eða veiði sinn
tíma, dag eða viku, að tiltölu við eignarhluta sinn, en eigi skal skipti
lengur standa en eitt ár um sinn. Mat skal ráða, ef menn skilur á um
veiðiskipti.
2. Nú er landareign í sameign, en er skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða eignar, og á þá sameigandi hver veiði fyrir sínu landi, nema skipt
hafi verið veiði samkvæmt 1. málsgr. eða önnur lögmæt skipun verið á ger.
5. gr.

1. Héraðsmönnum öllum er veiði jafnheimil í vötnum í afréttum og
almenningum, sem héruð eiga eða nota með löglegri heimild og ekki eru
einstaks manns eign.
2. Öllum er veiði heimil í vötnum í afréttum og almenningum og öðrum lendum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað einstakKng'-réttarheimild til þeirra.
6- gr.

Nú skilur vatn landareignir, enda fylgi veiðiréttur báðum landareignum,
og er þá landeiganda hvorum veiði jafnheimil. Rétt er hvorum þeirra að hafa
ádráttarveiði og draga vað að hvoru landi sem vill. En bæta skal hinum Iandspell eftir mati, ef ekki semur. Skipta má veiði samkvæmt 4. gr.
7. gr.

Nú leggst á eða lækur í nýjan farveg eða stöðuvatn tekur sér nýtt
leg, og hverfur þá veiðiréttur til þess, sem land á undir.
8. gr.
1. Landeigendum, er land eiga að stöðuvatni, er einum heimil veiði
í almenningi vatnsins, og er hún þeim öllum jafnheimil. Sé forn venja til
þess, að veiðiréttur í almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða tilteknum
landareignum, skal sú venja gilda eftirleiðis.
2 Nú hefir dorgarveiði um ís verið tíðkuð að undanförnu i almenningi vatns frá jörðum, er ekki eiga land að vatninu, og skal þá slík veiði
heimil framvegis.
3. Rétt er að skipta veiði þeirri, er ræðir um i þessari grein, eftir 4. gr.
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4. Nú er fiskræktarfélag stofnað við stöðuvatn, og hverfur þá veiðiréttur til þeirra einna, er félagar eru i fiskræktarfélaginu, enda starfi félagið
svo sem fyrir er mælt í samþykkt þess.
9. gr.

Eigi má maður leyfa öðrum veiði i sameignarlandi eða félagsvatni
(4. gr. 1. málsgr.) eða í afrétti eða almenning (5. gr. 1. málsgr. og 8. gr. 1.
og 2. málsgr.)
III. KAFLI.
Um skrásetningu veiðivatna, merkingu veiðarfæra og veiðiskýrslur.
10. gr.

1. Skrásetja skal veiðivötn i landinu.
2. 1 skránni skal greina:
a. Nafn veiðivatns og legu þess.
b. Hvaða jörðum fvlgi veiðiréttur i vatninu og frá hvaða jörðum hafi verið
stunduð veiði.
c. Veiðiaðferðir, er tiðkaðar hafa verið i vatninu.
d. Fastar veiðivélar, er notaðar voru í vatninu síðasta veiðitíma áður en lög
þessi tóku gildi, svo og þær, er siðar eru teknar lil notkunar.
e. Lagnir, drætti og hrygningarstaði í vatninu.
f. Fossa og aðrar fyrirstöður fyrir fiskför í vatninu.
g. Önnur atriði, sem þýðingu hafa um veiði í vatninu og þörf þykir að skrásetja.
3. Veiðimálastjóri hefir með höndum skrásetningu veiðivatna. Öllum
veiðieigendum er skylt að gefa honum þær upplýsingar, er liann óskar, um
þau atriði, er skrásetja þarf um veiðivatn þeirra.
4. Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um skrásetningu veiðivatna. 1 reglugerðinni má ákveða, liver veiðivötn skuli skrásett.
11. gr-

1. Ákveða má í samþykkt fiskræktarfélags, eða reglugerð, er ráðherra
setur, að merkja skuli tilteknu merki öll ádráttarnet og lagnet, sem nota á
til veiði i tilteknu vatni, svo og lagnet, er nota á til silungsveiða í sjó.
2. Eftirlitsmenn með veiði hafa merkingu veiðarfæra með höndum,
eða hreppstjórar, þar sem eigi er eftirlitsmaður við veiðivatn.
3. Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um merkingu veiðarfæra. 1 reglugerð má kveða á um gjald fyrir merkingu, er eigandi veiðarfæra
skal greiða. Gjald þetta rennur til sýslusjóðs upp í kostnað hans til eftirlits
með veiði.
12. gr.

1. Hver veiðieigandi skal gefa skýrslu um veiði sína.
2. Skýrslur þessar skulu gerðar eftir fyrirmynd, er veiðimálastjóri setur,
og skal veiðimálastjóri sjá um, að þeir menn, sem skýrslur eiga að gefa, geti
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fengið eyðublöð undir þær sér að kostnaðarlausu. Kostnaður við prentun
eyðublaðanna greiðist úr ríkissjóði.
3. Eftirlitsmenn með veiði, eða hreppstjórar, þar sem eigi er eftirlitsinaður við veiðivatn, skulu safna veiðiskýrslum liver í sínu umdæmi og
senda þær veiðimálastjóra.

IV. KAFLI.
Urn friðun lax og göngusilungs.
13. gr.

1. Eigi má veiða lax i sjó.
2. Nú veiðist lax í sjó í veiðitæki, sem ætluð eru til veiði annara
fiska, og skal þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum i sjó aftur.
3. Nú hefir laxveiði i sjó annaðhvort verið metin sérstaklega til dýrleika i fasteignamati því, er öðlaðist gildi á árinu 1932, eða tillit liefir
verið tekið til hennar við ákvörðun fasteignarverðs í því mati, og skal þá
sú veíði leyfileg framvegis.
4. Ef veiðieigendur, einn eða fleiri, í veiðivatni, er svo nærri liggur
sjávarveiði, slíkri sem ræðir um í 3. málsgr., að ætla megi, að áliti veiðimálastjóra, að sjávarveiðin rýri veiði i vatninu, óska að leysa sjávarveiðina til sín, þá skal það heimilt, ef ráðherra leyfir, að fengnu samþykki veiðimálanefndar. Um mat á andvirði veiðiréttarins og greiðslu þess fer eftir því,
sem segir í 83. og 85. gr.
14. gr.

1. Veiða má silung í sjó á færi og á stöng, í ádráttarnet og í lagnet, þó
eigi i króknet, flevgnætur, herpinætur né önnur net, þau er lax má í veiða.
2. Eigi má hafa ádrátt i sjó nær árósum en 500 metra, ef um á er að
ræða, sem lax gengur i úr sjó.
15. gr.

1. Eigi má liafa ádrátt i ósum í sjó eða á leirum við sjó.
2. Eigi má veiða fisk í ósuni í ár eða i ósum í stöðuvötn, og eigi 100 metra
upp frá slíkum ósum eða 250 metra niður frá þeim. Eigi má heldur veiða
fisk i ósum úr stöðuvötnum þeim, er lax eða göngusilungur fer um, né 50
metra upp eða niður frá slikum ósum.
3. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, veitt undanþágu að
nokkru leyti eða öllu frá banni þvi, er ræðir um í 1. og 2. málsgr., þar sem svo
hagar til, að veiði í ós eða við eigi er talin skaðvænleg.
4. Ráðherra getur einnig, með samþykki veiðimálanefndar og eftir tillögum veiðimálastjóra, hannað veiði lengra upp frá ós eða niður frá ós en
segir i 2. málsgr., enda þyki það nauðsynlegt til viðhalds veiði i vatninu.
16. gr.

1. Eigi má veiða lax nema á timabilinu frá 20. maí til 1. septemher ár
hvert. Stangarveiði er þó heimil eftir þann tima, sbr. næstu málsgr.
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2. Á tímabili því, er getur í 1. málsgr., má þó hvergi stunda laxveiði, aðra
en stangarveiði, nema 3 mánuði. Ráðherra setur, eftir tillögum veiðimálastjóra
og með samþykki veiðimálanefndar, ákvæði um það, hvenær veiðitími þessi
skuli standa í hverju fiskihverfi. Skylt er að leita álits hlutaðeigandi fiskiræktarfélaga eða sýslunefnda um þetta efni.
3. Göngusilung má eigi veiða nema á tímabilinu frá 1. apríl til 1.
september ár hvert. Þó getur ráðherra, eftir tillögum veiðimálastjóra, heimilað,
að göngusilungur sé veiddur lengur í lagnet.
4. Á tímabilinu frá 1. apríl til þess er laxveiði bvrjar má eigi nota önnur
veiðitæki til veiði göngusilungs en lagnet og dráttarnet.
5. Nú veiðist lax á tiinabilinu frá 1. apríl til þess er laxveiði b\rjar, og er
þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum í vatn aftur.
6. Á friðunartímum þeim, sem ræðir um í þessari grein, skulu allar
fastar veiðivélar teknar upp úr veiðivötnum, sbr. þó 3. málsgr.
17. gr.

1. Á veiðitíma þeim, er getur um í 16. gr., skal lax og göngusilungur vera
friðaður fvrir allri veiði, annari en stangarveiði, 60 stundir á viku hverri, frá
föstudagskvöldi kl. 9 til mánudagsmorguns kl. 9. Ádrátt má auk þess aldrei hafa
frá kl. 9 siðdegis til kl. 9 árdegis, og aldrei nema þrjá daga i viku hverri, frá
mánudegi til miðvikudags. Þó getur ráðherra, eftir tillögum veiðimálastjóra,
leyft, að hafa megi ádrátt í á fjóra daga í viku, ef drættir eru fáir og skammir
i ánni.
2. Ráðherra getur ákveðið, að friðun sú, sem ræðir um í 1. málsgr., skuli
gilda aðra daga ofar í á en neðar, enda telji veiðimálastjóri það nauðsynlegt til
að jafna fiskgengd í vatninu.
18. gr.

1. Heimilt er ráðherra að banna alla veiði, aðra en stangarveiði, í
hyljum undir fossum, eða á öðrum þeim stöðum, þar sem fiskur safnast
fvrir vegna fyrirstöðu á göngu sinni, enda telji veiðimálastjóri hættu á því,
að önnur veiðitæki á þeim stað hindri fisk svo mjög á göngu, að fiskstofni
árinnar sé hætta af því búin. — Með sama skilorði getur ráðherra bannað
að nota fastar veiðivélar, eða vissar tegundir þeirra, í fossum eða á fossabrúnum.
2. Ráðherra er og heimilt, eftir tillögum veiðimálastjóra, að banna alla
veiði, aðra en stangarveiði, á tilteknum svæðum ár, þar sem fiskur safnast saman til hrygningar, enda telji veiðimálastjóri, að önnur veiði á þeim stöðum sé
hættuleg fyrir fiskstofn árinnar.
3. Ráðherra getur ennfremur, eftir tillögum veiðimálastjóra, friðað tiltekna drætti fvrir ádráttarveiði, þar sem á er svo auðdræg, að veiðimálastjóri
telur fiskstofn árinnar hættu búna af ádráttarveiði. Á sama hátt getur ráðherra
friðað heilar ár fyrir allri veiði, aimari en stangarveiði, enda hagi svo til, að
friðun sé nauðsynleg til að koma í veg fyrir verulega rýrnun eða gereyðingu

Pingskjal 773

1319

fiskistofns árinnar. 1 slikum ám skal þó veiðifélagi vera heimilt að stunda veiði
með föstum veiðivélum, en þó því aðeins, að veiðimálastjóri samþykki.
4. Friðun þá, er ræðir um í 1.—3. málsgr., má binda við tiltekinn tíma.
Friðunarákvæði þessi liggja undir samþykki veiðimálanefndar.
19. gr.

1. Eigi má veiða lax, er minni sé en 35 cm. að lengd, og eigi göngusilung,
sem sé minni en 25 cm. að lengd.
2. Nú veiðist lax eða göngusilungur, minni en segir í 1. málsgr., og
skal þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum aftur í vatn.
20. gr.

1. Þrátt fvrir ákvæði 15.—19. gr. skal leyfilegt vera að veiða lax eða
göngusilung hvenær sem er og hvar sem er og án tillits til stærðar til klaks
eða vísindalegra rannsókna.
2. Til veiði þeirrar, er ræðir um í 1. málsgr., þarf veiðiskírteini.
Káðherra gefur út veiðiskírteini, að fengnum meðmælum veiðimálastjóra.
Skal skírteinið gefið út til tiltekins tíma og hljóða á nafn eða vera gefið
út fiskræktarfélagi til handa. Skírteini um veiði til klaks skal þó aðeins
heimila veiði í fiskihverfi því, sem klakið er starfrækt í, og má binda leyfið því
skilyrði, að sleppt sé hæfilegri tölu seiða í vatn það, er veitt var i.
21. gr.

1. Á tímabilinu frá 20. september til 20. maí ár hvert skal vera bannað að gefa, selja eða láta lax með öðrum hætti af hendi, kaupa hann,
þiggja að gjöf eða taka við honum með öðrum hætti, svo og að flytja hann
úr landi.
2. Bann það, er ræðir um í 1. málsgr., gildir eigi um:
a. Lax eða göngusilung, sem sannanlega er veiddur erlendis.
b. Lax og göngusilung, sem sannanlega er veiddur á lögleyfðum tima,
enda sé hann afhentur eða útfluttur frosinn, saltaður, reyktur eða
niðursoðinn.
c. Lax eða göngusilung eða seiði þeirra, sem afhent eru til fiskræktar
innanlands.
3. Sönnunarbyrði þess, að lax eða göngusilungur sé veiddur erlendis
eða á lögleyfðum tíma, hvílir á þeim, er sóttur er til sakar fyrir brot gegn
banni því. er felst i þessari grein.
V. KAFLI.
Um friðun vatnasilungs.
22. gr.

1. 1 vötnum, sem klak er ekki slarfrækt í, skal vatnasilungur, annar en murta, vera friðaður fyrir allri veiði, annari en dorgar- og stangarveiði, á timabilinu frá 27. september til 31. janúar ár hvert.
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2. í vötnum, sem klak er starfiækt í, má friðunartími sá, sem ræðir
um í 1. málsgr., vera jafnmörgum vikum styttri en í 1. málsgr. segir, sem
tala seiða, sem sleppt er í' vatn úr klaki, er mörgum sinnum hærri en
veiðitala i vatninu. Þá er sleppt er í vatnið 18 seiðum fyrir hvern silung
veiddan, má friðun falla niður, ef veiðimálastjóri mælir með því og fiskræktarfélag við vatnið eða % hlutar þeirra, er veiði eigi í vatninu,
æskja þess.
3. Veiðimálastjóri setur reglur um það, hvernig friðun skuli stytt eftir
2. málsgr. í hverju fiskihverfi, og skal haga styttingunni svo, að jafnan falli burt
sá hluti friðunartimans, þegar hrygning er minnst. Ef hrvgning er mismunandi
á ýmsum hlutum fiskihverfisins, má stytta svo, að friðunartími verði misniunandi, þótt í sama vatni sé. Reglur um stvttingu skulu háðar samþykki veiðimálanefndar.
4. Ráðherra setur, eftir tillöguin veiðimálastjóra, í reglugerð ákvæði
um friðun vatnasilungs i vötnum, þar sem hann lirygnir að sumarlagi. Skal
friðunartími þá vera einn mánuður i vötnum, sem klak er ekki starfrækt í,
en styttast samkv. ákvæðum 2. málsgr. i öðrum vötnum.
23. gr.
1. Ráðherra getur, með samþykki veiðimálanefndar og eftir tillögum
veiðimálastjóra, bannað, að nokkru eða öllu leyti, silungsveiði á tilteknum svæðum í vötnum, þar sem hitasilungur eða ungviði safnast fvrir, eða þai, sem silungsgengd er mikil til hrygningar, enda sé hætta á, að önnur silungsveiði á þeim
svæðum sé hættuleg fiskstofni vatnsins eða rýri hann til muna.
2. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, takmarkað eða
fellt með öllu niður friðun þá, er ræðir um í 22. gr. og 1. málsgr. þessarar
gr., þar sem nauðsynlegt þvkir að fækka fiski í vatni eða uppræta úr þvi
úrkynjaðan kynstofn, til þess að rækta annan fiskstofn kynbetri.
3. Ráðherra getur og, eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki
veiðimálanefndar, leyft lagnetaveiði á friðunartíma þeim, er ræðir um í 22. gr„ í
þeim fiskihverfum, þar sem fiskrækt er stunduð. Leyfi þetta skal binda þeiin
skilyrðum, er nauðsynleg þykja til tryggingar því, að lirygnandi fiskur verði
eigi veiddur á þennan hátt, svo sem með fjarlægð lagna frá hrygningarsvæðum.
4. Ákvæði greinar þessarar um friðun og undanþágu frá friðun má binda
við tiltekið tímabil.
24. gr.
Ákvæði 20. gr. gilda einnig urn veiði vatnasilungs.
VI. KAFLI.
Um veiðitæki og veiðiaðferðir.
25. gr.
1. I ám má aðeins nota þau veiðitæki til laxveiða eða silungs, er
hér segir: Stöng, færi, kistur, lagnet, króknet, ádráttarnet og girðingar.
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2. Ráðherra getur þó leyft, að reynd séu eða upp tekin önnur veiðitæki,
enda mæli veiðimálanefnd og veiðimálastjóri með því. Levfi þessi skal binda
þeim skilyrðum um gerð tækjanna eða notkun, er nauðsynleg þykja.
26. gr.
1. Eigi má veiða lax eða silung með krók eða sting eða i háf. Þó
má nota þessi tæki til að ná á land fiski, sem fastur er á öngli eða i neti
eða kominn er í kistu eða veiðikró, og skal gerð þeirra nriðuð við þau not ein.
2. Eigi má veiða lax eða silung nieð því að veita af þeim vatni.
27. gr.
....
1. Laxakistur og silunga skulu þannig gerðar, að í þeirri hlið kistunnar, er mest veit móti straumi, séu ekki færri en tiu spelar sivalir, er
standi lóðrétt og nái frá botni kistunnar tii yfirborðs vatns, og má eigi
vera minna bil en 4,5 cm. á nrilli spelanna. Slár má þvi aðeins hafa milli
spela, að þær gangi þvert i þá, og sé aldrei minna bil en 50 cm. á milli
slánna.
2. Garður sá, seni gengur milli lands og kistu, skal einnig vera gerður úr spelum, og skal spelunum og slám á nrilli þeirra vera svo fyrir komið,
sem segir í 1. málsgr. Á garði þessum skal vera hlið, þar sem straumur
er mestur eða ætla má, að fiskur eigi greiðasta för í þeim hluta ár, er garðurinn nær vfir, eigi þrengra en 40 cm. og ná frá botni til yfirborðs vatns.
3. Garður sá, sem gengur forstreymis frá kistu, skal vera gerður úr
spelum, og skal spelunum og þverslám i garðinum svo hagað sem segir i 1.
málsgr. Eigi má garður þessi ná lengra út í á en svo, að % hlutar af
breidd árinnar séu utan hans, og aldrei. má hann ná yfir aðalstraumlínu
árinnar, sbr. þó 68. gr. Veiðimálastjóri getur skipað fyrir um, að sett skuli hlið í
garð þennan, þar sem ætla má, að fiskför verði mest í þeim hluta árinnar, er
garðurinn nær vfir. Hlið þessi skulu svo gerð, sem fyrir er mælt í 2. málsgr.
4. Þann tíma viku, er á er friðuð samkv. 17. gr., skulu hlið þau öll, er
ræðir um í 2. og 3. inálsgr., opin standa. Inngangur í kistu skal þá vera
lokaður eða hlið opið úr kistu straun.megin, svo gert sem segir í 2. málsgr.
5. Kistum ölluin skal þannig fyrir komið, að auðvelt sé að ganga að
þeim úr landi til eftirlits.
28. gr.
1. Lagnet og króknet, sem notuð eru í ám þeim, er lax og göngusilungur fer um, mega eigi vera smáriðnari en svo, að 4,5 cm. séu milli hnúta,
þá er net eru vot.
2. Ráðherra setur, eftir tillögum veiðimálastjóra, reglur um möskvastærð lagnetja og króknetja, er nota á til veiðí vátnasilungs i ám, er lax eða
göngusilungur fer ekki um.
3. Aldrei má lagnet, króknet eða leiðari frá slíku neti ná lengra út
í á en svo, að % hlutar af breidd árinnar séu utan þeirra, og aldrei svo, að
aðalstraumlína ár sé girt með þeim, sbr. þó 68. gr.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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4. Eigi má nota tvöföld net. Þó iná í ám, sem mikið bera af slýi eða
slafaki, hafa net til varnar fyrir reki þessu. Varnarnet þessi inega þó hvergi
vera nær neti eða netgarði en 3 metra, og skulu þau vera þannig gerð, að
fiskur geti ekki ánetjazt i þeim eða króazt. Veiðimálastjóri getur sett reglur um
gerð varnarnetja þessara.
5. Þann tima viku, er á er friðuð samkv. 17. gr., skulu öll lagnet
upp tekin eða svo um þau búið, að fiskur geti með engu móti í þau veiðzt
eða hindrazt af þeim á göngu.
29. gr.

1. Ádráttarnet, sem nota á í ám, er lax og göngusilungur fer um,
mega eigi vera smáriðnari en svo, að 4,5 cm. séu milli hnúta, þá er net
eru vot.
2. Eigi má draga ádráttarnet yfir meira en % hluta af breidd ár i
senn, og skal fiskför því jafnan vera frjáls og óhindruð um þriðjung af breidd
árinnar,
3. Fyrirstöðunet eða annað, er tálmar undankomu fisks, má eigi nota
við ádrátt i ám. Eigi mega ádráttarnet vera tvöföld.
4. Eigi má liafa ádrátt í á nær fastri veiðivél en 200 metra.
5. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, sett reglur um lengd
ádráttarnetja þeirra, er nota má í tiltekinni á eða í tilteknum dráttum í henni.
30. gr.

1. Girðingar í veiðivötnum, er lax eða göngusilungur fer um, skulu
þannig gerðar, að við inngang í veiðikrær sé hlið á girðingu, eigi minna en 5
metrar á breidd. Veiðimálastjóri getur auk þess mælt fyrir um, að hlið skuli sett
á girðingar þar, sem þær liggja yfir ála, sem ætla má að mikil fiskför sé í. Hlið
þessi öll skulu standa opin þann tíma viku, er á er friðuð samkvæmt 17. gr., en
krærnar sjálfar þá vera lokaðar, sbr. þó 68. gr.
2. Girðingar mega aldrei ná yfir meira en % hluta af breidd ár, óss eða
leiru, miðað við smástraumsfjöruborð, og aldrei má girða yfir aðalstraumlínu ár.
3. 1 girðingum og veiðikróm mega net eigi vera smáriðnari en svo, að
4,5 cm. séu milli hnúta, þá er net eru vot.
4. Inngaugur í veiðikrær skal jafnan vita undan straumi og má leiðari
frá g’rðingu aldrei liggja upp á móti straumi,' né girðingu að öðru leyti vera
þannig hagað, að hætta sé á, að hún taki fisk, er leitar út úr á eða árósi.
31. gr.

1. Lengd fastrar veiðivélar frá bakka og út i á skal miðuð við það, að
meðalrennsli sé i ánni.
2. Milli fastra veiðivéla, hvort heldur eru sömu megin ár eða sín
frá livoru landi, skal jafnan vera 100 metra bil eftir endilangri á, þar
sem skemmst er á milli þeirra. Þó má bilið aldrei vera skemmra en fimmföld lengd veiðivélarinnar frá árbakka og út í á. Leiðari, er liggur frá fastri
veiðivél, telst hluti hennar.
'
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32. gr.
1. 1 þann hluta ár, sem fiskur á að eiga frjálsa för um framhjá
fastri veiðivél, samkvæmt þvi, sem að framan er sagt, má ekki láta grjót
eða aðra hluti, er tálma myndu för fisksins framhjá veiðivélinni. Eigi má
heldur dýpka farveg ár niður frá fastri veiðivél eða upp frá henni, svo að
dýpri verði en sá hluti árinnar, sem fiskur á för um framhjá veiðivélinni.
2. Nú hefir veiðieigandi brotið gegn ákvæðum 1. málsgr., og skal
honum þá skylt, er þess er krafizt, að nema farartálmann i burtu eða fylla
farveg svo, að i samt lag komist og áður. Verk þetta má eftirlitsmaður
með veiði eða hreppstjóri láta vinna á kostnað veiðieiganda, ef hann lætur eigi vinna það sjálfur. Veiðivél skal þá og upp tekin og má eigi setja
hana niður í á fyrr en áin er komin í samt lag og áður.
3. Bannað er að styggja eða teygja fisk í fastar veiðivélar eða
ádráttarnet, svo sem með hávaða, grjótkasti, ljósum eða þesskonar.
33. gr.
Nú rennur á í kvíslum, og skal þá svo haga veiði í kvísl hverri sem
væri hún sjálfstæð á. Þó getur ráðherra, eftir tillögu veiðimálastjóra, veitt heimild til að leggja veiðivélar út í miðja kvísl, ef ekki er lagt nema i eina.
34. gr.
1. 1 stöðuvötnum má nota þau veiðitæki ein til fiskveiða, er hér
segir: Færi, dorg, stöng, lóð, lagnet og ádráttarnet. Þó getur ráðherra levft,
að upp séu tekin önnur veiðitæki samkvæmt því, sem segir í 2. málsgr.
25. gr.
2. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, sett reglur um
möskvastærð netja þeirra, er notuð eru í vötnum þeim, er ræðir um i 1.
málsgr., um lengd lagnetja og millibil milli þeirra, um gerð ádráttarnetja
og notkun og um iágmarksstærð silungs, er veiða má.
3. Nú veiðist vatnasilungur minni en leyfilegt er að veiða samkv.
reglum þeim, er ræðir um í 2. málsgr., og skal þá þeim, er veiðir, skylt að
sleppa honum aftur í vatn.
VII. KAFLI.
Um fiskvegi og aðra mannvirkjagerð í veiðivötnum.
35. gr.

1. Ráðherra getur leyft að gera fiskveg í vatni eða meðfram vatni.
Leyfi þetta skal þvi aðeins veitt, að veiðimálastjóri mæli með þvi og hafi
samþykkt gerð fiskvegarins og tilhögun, enda sé verkið unnið undir umsjón hans.
2. Hverjum manni er skylt að láta af hendi land eða landsafnot, svo
og vatn eða afnot vatns, er með þarf til þess að fiskvegur sé gerður, svo
og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem fisk-
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vegurinn kann að hafa í för ineð sér, enda komi fullar bætur fyrir, eftir
mati, nema samkomulag verði.
3. Um breytingu á fiskvegi, eða ef vatnsmagn í honum er aukið eða
minnkað, fer eftir því, sem segir í 1. og 2. málsgr.
36. gr.
.
1. Eigi má veiða eða styggja fisk í fiskvegum né nær neðra mynni
þeirra en 50 metra og nær efra mynni þeirra en 30 metra. Ákvæði þetta
gildir þó eigi um veiði til klaks eftir veiðitíma, né um veiði til vísindalegra rannsókna, enda liafi þeir, er veiða, fengið veiðiskírteini samkvæmt 20. gr.
2. Eigi má spilla fiskvegum né tálma með nokkrum hætti fiskför að
þeim né um þá.
37. gr.
1. Nú er stífla gerð í veiðivatni eða önnur mannvirki, sem eigi eru lögleg veiðitæki, er tálma fiskför í vatninu, og skal þá þeim manni, er gera
lætur það mannvirki, skvlt að gera fiskveg i vatninu eða meðfram þvi, svo
að fiskur geti átt jafngreiða för um það og áður, og að halda fiskveginum
við. Gerð fiskvegarins og tilhögun liggur undir samþykki veiðimálastjóra,
og sé verkið unnið undir umsjón hans.
2 Ákvæði 1. málsgr. gilda ekki:
a. Ef vatnið eigi er fiskgengt af öðrum ástæðum.
b. Ef talið er í matsgerð, að gerð fiskvegarins og viðhald hafi meiri
kostnað í för með sér en hagnaður er af veiðinni, enda séu þá veiðispjöll þau, er af mannvirkinu leiðir, goldin fullum bótum.
3. Heimilt er eignarnám samkv. 2. málsgr. 35. gr. til fiskvega, sem
gerðir eru samkv. þessarí grein.
38. gr.
Nú er vatni veitt úr veiðivatni til áveitu, vatnsveitu eða annarar
áþekkrar notkunar, eða vatni er veitt í veiðivatn úr áveituskurðum. vatnsveituskurðum eða þess háttar skurðum eða leiðslum, og getur þá veiðimálastjóri krafizt þess, að búið sé svo um skurðina eða leiðslurnar, að fiskur
eða fiskseiði gangi ekki í þá. Kostnaðinn af umbúnaði þessum greiðir eigandi veitunnar.

VIII. KAFLI.
Um fiskræktarfélög.
_

39. gr.

Heimilt er mönnum þeim, er veiðirétt hafa i sama fiskihverfi, að
gera félagsskap með sér um fiskrækt, með þeim hætti, er hér segir á eftir.
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40. gr.
1. Nú vilja menn stofna fiskræktarfélag við fiskihverfi, sem veiði er
í, og skal þá kveðja til fundar eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er
stunduð eða hefir verið stunduð í því fiskihverfi. Ef félag á land, skal
boða formann félagsstjórnar. Hafi veiðiréttur verið skilinn með öllu frá
landareign, skal boða eiganda eða eigendur veiðiréttarins i stað landeiganda. Verði landeiganda eigi boðaður fundur nægilega snemma vegna fjarveru, skal boða leiguliða á fundinn. Þá menn, er veiði eiga í almenningi
stöðuvatna, samkv. 2. málsgr. 8. gr., er eigi skylt að boða á fundinn, en gefa
skal þeim kost á þátttöku í félaginu, er það hefir verið stofnað.
2. Þegar stofna á fiskræktarfélag við fiskihverfi, sem áður er veiðilaust, skal boða á fund alla þá, sem lönd eiga að fiskihverfinu.
3 Fundi skal boða skriflega og eigi síðar en 3 dögum fyrir fundardag.
41. gr.
1. Á fundi þeim, sem boðaður hefir verið samkv. 40. gr., skal ræða
stotnun félags og verkefni. Bóka skal fundargerð.
2. Atkvæðisrétt á fundinum hafa allir þeir, er boða skal til fundar
samkv 40. gr. Fela mega þeir öðrum að fara með atkvæði sitt, enda sé
umboðið skriflegt og þess getið í fundarbók. Nú er leiguliði boðaður á
fund i stað landeiganda, og má hann þá taka þátt í umræðum, en hefir
eigi atkvæðisrétt, fyrr en liann hefir verið úrskurðaður félagi í stað
landeiganda, samkv. 44. gr.
3. Ef allir þeir, sein kvaddir eru til fundarins samkv. 40. gr. og
atkvæðisbærir eru, samþvkkja félagsstofnunina, má stofna félagið þegar
á fundinum.
4. Nú verður félagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá
fundurinn kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Skal nefndin
semja frumvarp til samþykktar fyrir félagið samkvæmt 46. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem líklegt er, að starfsemi þess hafi í för með
sér, leita álits kunnáttumanna um það, sem þurfa þykir, og að öðru
leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn óskar eða nauðsynleg þykja.
42. gr.
1. Þegar nefndin hefir lokið störfum, skal hún kveðja til fundar
á ný, samkv. 40. gr.
2. Á fundinum skal nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefir
aflað. Skal þá enn ræða stofnun félagsins og taka ákvörðun um hana,
Ef % þeirra manna, er boða skal á fund samkvæmt 40. gr. og atkvæðisbærir eru samkvæmt 41. gr., eða umboðsmenn þeirra, samþykkja félagsstofnunina, skal öllum hinum, sem boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast félagar.
43. gr.
Nú mæta eigi á fundi % þeirra manna, er boða skal á fund, eða
umboðsmenn þeirra, og skal þá nefndin enn boða til fundar á hæfileg-
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um fresti. Ef samþykkt er á þeim fundi með % atkvæða að stofna félagið. skal öllum liinum, sem boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast
félagar.
44. gr.
1. Stofnfundur, eða annar lögmætur félagsfundur, getur úrskurðað, að leiguliði skuli gerast félagi í stað landeiganda, ef leiguliði óskar
þess og landeigandi samþykkir, eða ef fyrirsjáanlegt er, að landeigandi geti ekki tekið þátt í félagsskapnum. Jafnan skal boða leiguliða sjálfan á þennan fund.
2 Skylt er landeiganda, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum 10-falda þá upphæð, sem úttektarmenn meta, að árlegt afgjald jarðarinnar megi hækka fyrir þá veiðiaukningu, sem orðið hefir á jörðinni,
meðan leiguliði bjó þar og greiddi gjöld þau, er jafnað er niður samkvæmt 48. gr., enda megi þakka veiðiaukninguna starfsemi félagsins.
45. gr.
Taka má í félagið aðra menn en þá, sem taldir eru í 40. og 44. gr.,
ef lögmætur félagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæðisrétt í félaginu, nema þeim séu ákveðin iðgjöld í gjaldskrá félagsins.
46. gr.

1. Nú er stofnun félags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykkt
fyrir félagið þegar á stofnfundi, eða öðrum fundi, boðuðum á sama hátt.
Um samþykktina ræður afl atkvæða, svo og um önnur félagsmálefni,
hafi °igi verið öðruvísi um mælt í samþykkt. Hver félagsmaður hefir
eitt atkvæði í félagsmálum, sbr. þó 45. gr.
2. 1 samþykkt félags skulu vera ákvæði um:
a. Nafn félags, heimilisfang og varnarþing.
b. Verkefni félags og félagssvæði.
c. Skipun og starfssvið félagsstjórnar.
d. Fundahöld.
e. Reikninga félags og endurskoðun.
f. Hvernig fara skuli um greiðslu kostnaðar þess, er leiðir af starfsemi
félagsins.
g. Sektir fyrir brot á samþykkt félags.
h. Hvernig samþykkt félags verði breytt.
i. Hvernig fara skuli um félagsslit.
gr.
Samþykkt skal félagsstjórn senda ráðherra til staðfestingar og
láta fylgja henni kostnaðaráætlun. Ef samþykkt þykir ekki svo úr garði
gerð, að staðfesta megi hana, sendir ráðherra hana aftur til félagsstjórnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann
samþykkt, svo og þegar lagað liefir verið það, er athugavert þótti, enda mæli
veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með staðfestingu. Aldrei má samþykkt brjóta
47.
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í bág við réttarákvæði, almennar grundvallarreglur laga né réttindi einstakra
manna.
48. gr.
1. Kostnaði þeim, sem starfsemi félagsins hefir i för með sér, skal
jafna niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt í félagsskapnum. Samkvæmt þessum reglum skal semja skrá, er sýnir hundraðshluta þann af kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), sem hver félagsmaður
á að greiða. Skráin skal gerð með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára,
ef til eru.
2. Gjaldskrá skal lögmætur félagsfundur samþykkja, og gildir hún
um 5 ár, nema % félagsmanna samþykki að breyta henni fyrr. Gjaldskrá skal senda ráðherra til staðfestingar samkvæmt 47. gr.
49. gr.
1. Nú verða eigendaskipti að jörð, sem er á féíagssvæðinu, og er
þá hinum nýja eiganda skylt að gerast félagi. Þegar ábúendaskipti verða
á jörð, þar sem leiguliði er félagsmaður í stað landeiganda, getur lögmætur félagsfundur úrskurðað, að hinn nýi ábúandi gerist félagi.
2. Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar eða jarða, er liggja að
fiskihverfi, er fiskræktarfélag starfar við, en utan félagssvæðis, og má þá
leggja þær jarðir við félagssvæðið og skylda eigendur þeirra til að gerast
félagsmenn, ef lögmætur félagsfundur samþykkir, enda hafi eigendum
jarða þessara verið boðað á fundinn og þeir átt þar atkvæðisrétt
um samþykkt þessa.
50. gr.
1. Nú þykir æskilegt, að félag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og
er það heimilt, ef % af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð
í hverju fiskihverfi fyrir sig, samþykkja félagsstofnunina. Að öðru leyti
fer um stofnun félagsins eins og sagt er í lögum þessum.
2. Nú þykir æskilegt, að tvö félög eða fleiri sameinist í eitt, og er
það heimilt, ef % félagsmanna i hverju félagi samþykkja, enda mæli
veiðimálastjóri með sameiningunni. Skal þá stofna eitt félag, er nái yfir
svæði beggja félaganna eða allra, og fer um stofnun þess eins og lög
þessi mæla fyrir.
.
51. gr.
Gjöld félagsmanna, sem ákveðin eru í staðfestri gjaldskrá, má
taka lögtaki, og fylgir þeim i 2 ár frá eindaga lögveð í jörð eða veiðiréttindum, er stendur framar öllu samningsbundnu veði.
52. gr.
1. Ef einhverjir félagsmenn þykjast vanhaldnir um skiptingu veiði eða
um aðrar framkvæmdir félagsins, er þeim heimilt að skjóta máh sínu til veiðiinálastjóra. Úrskurðar hann um ágreiningsefnið með samþykki veiðimálanefndar. Skylt er að gera stjórn félagsins kost á að láta uppi álit sitt um málið.
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2. Stjórn fiskræktarfélags skal árlega gefa veiðimálastjóra skýrslu uin
starfsemi félagsins. Þær upplýsingar, er veiðimálastjóri kann að óska eftir, er
stjórninni og skvlt að gefa honum.
53. gr.
1. Nú starfa fiskræktarfélag við fiskihverfi, þar sem áður hefir engin veiði
verið eða svo lítil, að hún hefir eigi verið talin í skýrslum um undanfarin 10 ár,
og er þá félaginu heimilt að gera samþykkt, á lögmætum félagsfundi, um að
friða með öllu fisk í fiskihverfi félagsins eða fvrir allri veiði, annari en
stangarveiði.
2. Samþykkt um friðun samkv. 1. málsgr. gildir um 5 ár í senn, nema % félagsmanna samþvkki að breyta henni fyrr eða ráðherra skipi svo fyrir. Leita
skal staðfestingar ráðherra á samþykkt samkv. 47. gr.
54. gr.
.
1. Fiskræktarfélagi skal heimilt á lögmætum félagsfundi að gera
samþykkt um möskvavídd netja, er nota megi á félagssvæðinu, og um
friðun tiltekinna svæða fiskihverfisins. Friðun þessi má ná til allrar veiði eða
til tiltekinna veiðarfæra eða veiðiaðferða, og skal hún bundin við liltekið tímabil.
2. Samþykkt samkv. 1. málsgr. er háð staðfestingu ráðherra samkv. 47. gr.
55. gr.
1. Hverjum manni er skylt að láta af hendi land eða landsafnot,
svo og vatn eða afnot vatns, er með kann að þurfa vegna byggingar eða
starfrækslu klakstöðvar, svo og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, er bygging klakstöðvarinnar eða starfræksla kann að
hafa i för með sér, enda komi fullar bætur fyrir eftir mati, nema samkomulag verði.
2. Nú eru skilyrði til friðunar samkvæmt 18. gr. eða 1. málsgr. 23. gr.
eigi fvrir hendi, og getur þá ráðherra, eftir tillögum veiðimálastjóra, leyft
fiskræktarfélagi að taka eignarnámi til leigu um ákveðið tímabil, og gegn fullum bótum, veiði í veiðivatni eða á tilteknu svæði í þvi, innan fiskihverfis þess,
er félagið starfar við, þar, sem hentugt þykir, að félagið afli sér klakfiska.
.

IX. KAFLI.
Um veiðifélög.

56. gr.
1. Heimilt er mönnum að gera með sér félagsskap um veiði í þeim
tilgangi:
a. að félagið sjálft láti stunda veiði,
b. að félagið selji á leigu rétt til stangarveiði, samkvæmt 3. málsgr. 2. gr.
2. Um slíkan félagsskap, sem ræðir um í 1. málsgr., skal fara svo sem
sagt er fyrir í kafla þessum.
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57. gr.
1. Félagssvæði veiðifélags getur verið:
a. heilt fiskihverfi,
b. einstakt vatn í fiskihverfi,
c. hluti af vatni, þar sein sérstaklega hagar til mn veiðiskap eða vatnskosti.
2. Ef um hluta straumvatns er að ræða, verður félagssvæði ætið að ná svo
langt upp með vatninu sem veiði er stunduð í þvi fiskihverfi.
58. gr.
1. Til þess að veiðifélag verði löglega stofnað, þarf leyfi veiðimálastjóra
og veiðimálanefndar að koma til.
2. Þeir, sem stofna vilja slikt félag, skulu sækja til veiðimálastjóra um
leyfi til félagsstofnunarinnar. Umsókninni skal fylgja:
a. greinargerð fyrir fyrirhugaðri starfsemi félagsins: veiðiaðferðum og veiðistöðum, ásamt ástæðum þess, að slíkt félag teljist æskilegt.
b. skýrsla um vatn eða vötn á fyrirhuguðu félagssvæði. Skal hún gerð samkvæmt 2. málsgr. 10. greinar, enda hafi vatn þetta eða vötn eigi verið skrásett áður.
c. skýrsla um fyrirhugað félagssvæði og greinargerð fyrir takmörkum þess,
ef um hluta vatns er að ræða, samkvæmt c.-lið 57. greinar.
3. Þegar yeiðimálastjóri hefir rannsakað skjöl þau, er ræðir um i 2. málsgrein, og aðra málavöxtu, leggur hann málsskjölin, ásamt áliti sínu, fyrir veiðimálanefnd, sem svo tekur ásamt veiðimálastjóra fullnaðarákvörðun mn það,
hvort leyfa skuli félagsstofnunina eða ekki.
4. Þegar ákveðið hefir verið að veita leyfi til félagsstofnunar samkvæmt
3. málsgr., gefur veiðimálastjóri út leyfi þetta, og skal það bundið við tiltekið
félagssvæði og tiltekna starfsemi félags.
5. Ákvæði greinar þessarar skulu eigi gilda um stofnun félaga, er hafa
það starfssvið, er getur um i 1. málsgr. b.-lið 56. greinar, og er þeim, sem stofna
vilja slíkt félag, heimilt að kveðja til stofnfundar, samkvæmt 59. gr., án frekari undirbúnings.
59. gr.

1. Nú er stofnun félags löglega undirbúin samkv. 58. gr., og skuln þá frumkvöðlar félagsstofnunarinnar kveðja til fundar um málið.
2. Ef stofna á félagið við vatn eða vötn, sem veiði er i, skal kveðja til
fundarins ábúendur allra jarða á hinu fyrirliugaða félagssvæði. Ef félag
á eða hefir til afnota Iand, sem veiðiréttur fylgir, skal hoða formann félags.
Hafi veiðiréttur verið skilinn frá landareign, skal boða notanda veiðiréttarins.
3. Ef stofna á veiðifélag við vatn eða vötn, sem áður hafa verið veiðilaus,
skal boða til fundar ábúendur allra þeirra jarða, sem lönd eiga að vatni eða vötnum á hinu fyrirhugaða félagssvæði.
4. Fundi skal boða skriflega og eigi síðar en 3 dögum fyrir fundardag.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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60. gr.

1. Á fundi þeim, sem boðaður hefir verið samkvæmt 59. gr., skal lagt
fram leyfi veiðimálastjóra til félagsstofnunarinnar, ásamt öðrum skjölum, sem
fram hafa komið um málið. A fundinum skal ræða um stofnun félagsins og
verkefni og bóka fundargerð.
2. Atkvæðisrétt á fundinum hafa allir þeir, sem boða skal til fundar samkvæmt 59. gr. Fela mega þeir öðrmn að fara með atkvæði sitt, enda sé umboðið skriflegt og þess getið i fundarbók.
3. Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkv. 59. gr., samþykkja
félagsstofnunina, má stofna félagið þegar á þessum fundi, án frekari undirbúnings.
61. gr.
1. Nú verður félagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Nefndin skal semja frumvörp
til samþykktar og arðskrár fyrir félagið samkv. 63. og 64. gr. Leita skal og nefndin álits sérfróðra manna um þau deiluatriði, sem upp kunna að hafa komið á
fundinum, og að öðru leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn óskar eða nauðsynleg þykja.
2. Þegar nefndin hefir samið frumvörp til samþykktar og arðskrár, skulu
þau ásamt öðrum skjölum, sem félagsstofnunina varða, lögð fram á hentugum
stað til sýnis fyrirhuguðum félagsmönnum. Skal auglýsa framlagningu skjalanna með þeim hætti, er þar tíðkast í héraði um birtingu auglýsinga, sein varða
almenning. Skulu skjölin liggja frannni til sýnis að minnsta kosti 2 vikna tíma.
62. gr.
Þegar lokið er undirbúningi samkv. 61. gr., skal nefndin boða til annars
fundar samkv. 59. gr. Á fundinum skal cnn ræða félagsstofnunina og taka ákvörðun um bana. Ef % þeirra manna, sem á fundinum mæta. samþykkja félagsstofnunina, skal öllum hinum, sem boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast
félagar.
63. gr.
1. Nú er stofnun félagsins löglega ákveðin, og skal þá gera samþykkt fyrir félagið þegar á stofnfundi eða öðrum fundi, boðuðum á sama hátt. Um samþykktina ræður afl atkvæða, svo og um önnur félagsmálefni, nema öðruvisi sé
um mælt i samþykkt. Hver félagsmaður befir eitt atkvæði í félagsmálum.
2. I samþykkt félags skulu vera ákvæði um:
a. Nafn félags, heimilisfang og varnarþing.
b. Félagssvæði. Skulu þar taldar, svo að eigi verði um villzt, þær jarðir, scm
þátt taka í félagsskapnum.
c. Verkefni félags.
d. Skipun og starfssvið félagsstjórnar.
e. Fundahöld.
f. Reikninga félags og endurskoðun.
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g. Hvernig fara skuli um afla félagsins eða arð og um greiðsíu kostnaðar þess,
er leiðir af starfsemi félagsins.
h. Sektir fyrir brot á samþykkt félags.
i. Hvernig samþykkt félagsins verði breytt.
j. Hvernig fara skuli um félagsslit.
64. gr.
1. Á stofnfundi eða öðrum fundi, boðuðum á sama hátt, skal gera skrá,
er sýni hluta þann af veiði eða arði af veiði, sem koma eigi i hlut hverrar jarðar eða jarðarhluta, er veiðiréttur fylgir í vatni eða vötnum á félagssvæðinu.
Veiðinni eða arði af henni skal jafna niður eftir veiðimagni eða áætluðu veiðimagni jarðanna, og skal skráin gerð með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna
10 ára, ef til eru.
2. Arðskrá skal lögð undir samþykki fundarins, og er hún því aðeins samþykkt, að hún hljóti % atkvæða félagsmanna.
3. Nú eru einhverjir félagsmenn óánægðir með arðskrá, og geta þeir þá
krafízt mats samkvæmf 85. gr.
65. gr.
v
Kostnað, er leiðir af starfsemi félagsins, skulu félagsmenn greiða í sama
hlutfalli og þeir taka arð.
.
66. gr.
Samþykkt og arðskrá skal félagsstjórnin senda ráðherra til staðfestingar.
Ef samþvkkt og arðskrá þykja eigi þannig úr garði gerðar, að staðfesta megi
þær, sendir ráðherra þær aftur til félagsstjórnarinnar með athugasemdum um
það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann hvorttveggja, svo og þegar það hefir
lagað verið, er ábótavant þótti, enda mæli veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með
staðfestingu. Aldrei má samþykkt brjóta í bág við réttarákvæði, almennar grundvallarreglur laga né réttindi einstakra manna.
67. gr.
1. Þegar veiðifélag hefir verið stofnað með löglegum hætti, skal hverjum manni óheimilt að veiða í vötnum á félagssvæðinu, nema hann hafi samþykki félagsstjórnarinnar.
2. 1 samþykkt félags má setja ákvæði, er banna félagsmönnum og öðrum
þeim, sem á félagssvæðinu búa, að hafa með höndum ádráttarnet, nema þeir
geti sannað, að nota eigi þau til veiða i vatni utan félagssvæðis.
3. Ákvæði 1. málsgreinar skulu eigi taka til þeirra, sem fengið hafa
veiðiskírteini samkv. 20. gr.
68. gr.

*

1. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimálanefndar, veitt veiðifélagi undanþágu frá ákvæðum 27., 28. og 30. gr. laga
þessara um lengd fastra veiðivéla út í vatn.
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2. Undanþága, slik er ræðir uni í 1. iliálsgr., skal aðeins gilda fyrir félagssvæði þess félags, sem hún er veitt. Má því aðeins veita hana, að fiskrækt
sé starfrækt í vatni eða vötnum á félagssvæðinu, og skal hún bundin þeim skilyrðum, að eigi sé nema ein veiðivél notuð á öllu félagssvæðinu og engin önnur
veiði sé stunduð þar. Ef ástæða þykir til, má og binda undanþáguna skilyrðum
um eftirlit samkv. 77. gr.
69. gr.

1. Nú verða ábúendaskipti á jörð á félagssvæði, og er þá hinum nýja ábúanda skylt að gerast félagi í stað hins og taka að sér skuldbindingar hans við
félagið.
2. Skylt er félagi, þá er ábúandi fer frá jörð á félagssvæði, að svara honum út þeim hluta, er hann kann að eiga i eighum félagsins.
3. Ef ekki semst um skuldbindingar eða eignarhluta samkv. 1. og 2. málsgrein, skal mat skera úr ágreiningi.
70. gr.

1. Nú vill fiskræktarfélag taka upp félagsveiði eða veiðifélag fiskrækt,
og er þ^ð þá heimilt, ef fullnægt er skilyrðum laga þessara um stofnun fiskræktarfélags eða veiðifélags, eftir því sem við á.
2. Nú vilja menn stofna félag um fiskrækt og félagsveiði, og er það heimilt, ef fullnægt er skilvrðum laga þessara um bæði fiskræktar- og veiðifélög.
X. KAFLI.

Um ófriðun sels.
71. gr.
1. Hverjum manni er heimilt að skjóta eða styggja sel í veiðivötnum, svo og i ósum þeirra, ef eigi er öðruvísi mælt fyrir i lögum.
2. Á Hvammsfirði skal svæði, er liggur fyrir innan línu úr ytri
enda Skoravíkurmúla i Hólmláturshorgir, verða undanþegið hanni gegn selaskotum og uppidrápi.
72. gr.
1. Nú eru friðlýst selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða nær
árósi, er lax eða göngusilungur gengur í, en 7 km., og skulu þau þá ófriðuð,
enda verði talið við matsgerð, að arður af laxveiði eða göngusilungs í ánni sé
meiri en arður af selveiðinni.
2. Nú eru friðlýst selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða svo
nærri ósum ár, sem segir í 1. málsgrein, en lax- og silungsveiði í vatninu
er metin minna virði en selveiðin, og getur þá ráðherra, eftir tillögum
veiðimálastjóra, leyft% að þau séu ófriðuð, enda hafi fiskrækt verið stunduð við vatnið svo lengi og með þeim árangri, að matsgerð telji þess
fulla von, að laxveiði eða göngusilungs i vatninu verði arðsamari en selveiðin.
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73. gr.

1. Fyrir missi selveiðinytja þeirra, er ræðir uin í 72. gr., skulu koma
fullar bætur.
2. Bætur þessar greíði eigendur laxveiði eða göngusilungs í fiskihverfinu. Skulu bæturnar vera árgjald og ákveðnar í eitt skipti fyrir öll,
sbr. þó 3. málsgr. Bæturnar greiði veiðieigendur að tiltölu við veiðimagn
hvers um sig á síðasta ári á undan. Jafnar sýslumaður gjaldinu niður og
innheimtir á manntalsþingi, og fylgir þvi lögtaksréttur. Nú er veiðiréttur
leigður samkv. 2. eða 55. gr., og greiðir þá Ieigutaki bæturnar í stað leigusala.
3. Ef lax- eða göngusilungsveiði þeirra jarða, er bætur hljóta samkvæmt 2. málsgrein, eykst eftir að bvrjað er á ófriðun sels, þá skulu hagsmunir af þeirri aukningu metnir til frádráttar bótunum, enda geri einhver þeirra, er bætur eiga að greiða, kröfu um mat veiðiaukans. Nú er
talið í matsgerð, að lax- eða silungsveiði einliverrar jarðar hafi aukizt svo,
að aukningin gefi eins mikinn arð og selveiðin áður, og skulu þá bætur
fyrir selveiðimissinn falla niður.
XI. KAFLI.

Um stjórn veiðimála og eftirlit.
74. gr.

1. Atvinnumálaráðherra hefir yfirumsjón allra veiðimála.
2. Til aðstoðar ráðherra uin stjórn veiðimála eru veiðimálastjóri og
veiðiinálanefnd.
75. gr.

1. Veiðimálastjóri skal vera kunnáttumaður um veiðimál og vatnalíffræði. Skal hann skipaður af atvinnumálaráðherra til 5 ára i senn og launaður af rikissjóði.
2. Veiðimálastjóri skal hafa þessi störf með höndum:
a. að annast nauðsynlegar rannsóknir vatna og fiska og skrásetningu veiðivatna,
b. að sjá um söfnun á skýrslum um veiði og fiskrækt.
c. að gera eða láta gera uppdrætti að klakstöðvum og fiskvegum og hafa
uinsjón með gerð þeirra mannvirkja,
d. að gera tillögur um reglugerðir og önnur ákvæði um friðun eða veiðiskap, sem sett eru samkv. lögum þessum,
e. að veita mönnum leiðbeiningar um veiðimál og vera ráðherra til aðstoðar um allt, sem að þeim lýtur.
76. gr.
1. Veiðimálanefnd skal skipuð 3 mönnum. Atvinnumálaráðherra skipar nefndina, og skal einn nefndarmanna skipaður eftir tillögum Búnaðarfélags íslands, en annar eftir tillögum Fiskifélags Islands, þangað til samband
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íslenzkra fiskræktarfélaga kynni afi verða stofnað. Skal þá samband þetta,
i stað Búnaðarfélagsins og Fiskifélagsins, gera tillögur um skipun tveggja
manna í nefndina.
2. Veiðimálanefnd tekur ekki kaup fyrir starfa sinn, en útlagðan kostnað fær hún greiddan úr ríkissjóði.
3 Veiðimálanefnd skal vera ráðherra til aðstoðar um veiðimál. Getur
hún gert tillögur um allt, er að veiðimálum lýtur. Samþykkis veiðimálanefndar
skal leitað til setningar reglugerða og annara ákvæða um friðun eða veiðiskap, þar sem svo er fyrir mælt í lögum þessum.
77. gr.
1. Ráðherra skipar eftirlitsmenn við veiðivötn, svo marga og við þau
vötn, er nauðsynlegt þvkir. L’m tölu þeirra og skipun skal farið eftir tillögum
veiðimálastjóra.
2. Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á því, að veiði í umdæmi
þeirra sé stunduð með löglegum hætti. Þeir skulu safna veiðiskýrslum, hver i
sínu umdæmi, og gefa veiðimálastjóra þær upplýsingar um veiði og veiðivötn,
er hann kann að óska. Þeir skulu gera skrár yfir fastar veiðivélar, lagnir og
drætti í umdæmi sínu og sjá um merkingu veiðarfæra. Nánari ákvæði um starfsemi þeirra skulu sett í erindisbréf, er veiðimálastjóri gefur þeim.
3. Veiðimálastjóri gefur út skírteini handa eftirlitsmönnum.
4. Eftirlitsmenn skulu hafa vald til að taka upp úr veiðivatni ólögleg •
veiðitæki, eða veiðitæki, sem notuð eru á óleyfilegum tima eða á þeim stöðum, þar sem eigi má nota þau.
78. gr.
Veiðimálastjóri semur við eftirlitsmenn um kaup þeirra. Kaupið greiðist
úr sýslusjóði og endurgreiðist sýslusjóði af veiðieigendum, að tiltölu við veiðimagn hvers þeirra um sig undanfarið ár. Sýslunefnd jafnar gjaldinu niður,
og má taka það lögtaki.
XII. KAFLI.
Um styrkveitingar til fiskræktar.
79. gr.
1 Nú byggir fiskræktarfélag klakstöð, og skal þá veita þvi styrk úr
rikissjóði, er nemi kr. 1,50 fyrir hvert metið dagsverk við byggingu stöðvarinnar.
2. Nú gerir fiskræktarfélag fiskveg eða aðrar framkvæmdir til að greiða
fyrir fiskför um vatn, og skal þá veita félaginu styrk úr ríkissjóði, er nemi %
kostnaðar við verkið.
3. Nú þykir eigi ráðlegt að stofna fiskræktarfélag i fiskihverfi, vegna
þess live lítið fiskihverfið er eða af öðrum ástæðum, en veiðieigendur i hverfinu, einn eða fleiri, gera mannvirki slík sem ræðir um í 1. og 2. málsgr., og má
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þá veita þeim styrk til þess úr ríkissjóði, jafnháao og ákveðið er í 1. og 2.
málsgrein.
80. gr.
Nú er fiskrækt hafin í fiskihverfi, er áður var veiðilaust, og skal þá
veita styrk úr ríkissjóði, er nemi allt að kr. 3,00 á hvert þúsund seiða, sem
flutt eru í vatnið.
81. gr.
1. Styrkur sá, er ræðir um í 79. og 80. gr., skal þvi aðeins veittur, að veiðimálastjóri mæli með styrkbeiðni, enda hafi hann samþykkt tilhögun mannvirkja þeirra, er styrkur er veittur til, og þau gerð undir eftirliti hans.
2. Nú er styrkur veittur úr ríkissjóði til að gera klakstöð, og skal ráðherra þá heimilt að ákveða hámarksverð á seiðum, sem seld eru frá klakstöðinni.
'
82. gr.
Veita má lán úr ræktunarsjóði til framkvæmda þeirra, sem getið er i
79. og 80. gr. Lánstíminn má vera allt að 10 ár, og mega lánin vera afborgunarlaus fyrstu 5 árin. Lánsupphæðin má vera allt að % kostnaðar við framkvæmd verksins.

XIII. KAFLI.
Um matsgerðir og skaðabætur.
83. gr.
1. Nú greinir menn á um takmörk óss eða leiru, um það, hvar aðalstraumlína ár sé eða hvað teljast skuli kvísl, og skal þá skera úr þeim ágreiningi með matsgerð.
2. Matsgerðir samkv. 1. málsgr. og aðrar matsgerðir, sem rætt er um
í lögum þessum, skulu framkvæma 2 menn, sem dómkvaddir eru af héraðsdómara i þvi umdæmi, er vatn það, er ágreiningurinn rís af, er í. Nú er um
merkivatn milli lögsagnarumdæma að ræða, og ákveður þá ráðherra, í hverju
lögsagnarumdæmanna matsmenn skuli dómkvaddir.
3. Mati má skjóta til yfirmats innan 6 vikna frá lokum matsgerðar. Yfirmat framkvæma 3 menn, dómkvaddir með þeim hætti, sem segir i 2. málsgr.
4. Matsmenn ákveða kostnað við mat og skiptingu hans á aðila.
5. Rétt er matsmönnum að kveðja kunnáttumenn sér til aðstoðar, ef
þörf þykir, og telst kostnaður af því til matskostnaðar.
84. gr.
Nú rýrna hlunnindi og þar með verðmæti jarðar við framkvæmd þessara
laga, og getur þá jarðareigandi krafizt endurmats á jörðinni.
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85. gr.
Um ákvörðun uppliæðar bóta tða endurgjalds, er greiða skal samkv.
lögum þessum, skal matsnefnd fara eftir því, sem segir í lögum um framkvæmd eignarnáms. Um greiðslu bóta eða endurgjalds fari einnig eftir
þeim iögum.
XIV. KAFLI.
Refsiákvæði og réttarfar.
86. gr.
1. Ef maður veiðir ólofað i veiðivatni annars manns, varðar það sektum, allt að 1000 kr. Sá, er misgert var við, skal fá allt veiðifang eða andvirði
þess, auk bóta fyrir annað tjón, er hann kann að hafa orðið fyrir.
2. Nú hittist maður með veiðarfæri við veiðivatn annars manns fyrir
utan venjulega vegi, og skal þá sekta hann sem hann væri sekur um ólöglega veiði, nema sannað sé, að hann hafi haft þar lögmætt erindi.
87. gr.
Sektum frá 100 kr. og allt að 1000 kr. varðar, ef inaður gerist brotlegur gegn lögum þessum eða reglum, sem samkvæmt þeim eru settar, þannig:
a. að liann veiði á þeim tíma eða þeim stöðum, er veiði er bönnuð,
b. að hann notar veiðitæki eða veiðiaðferðir, sem bannað er að nota, sbr. þó
88. gr., eða fylgir ekki settum reglum um tilhögun veiðitækja eða um aðferð við veiði.
c. að hann veiðir fisk, sem minni er en svo, að leyfð sé veiði hans, eða
sleppir eigi i vatn veiddum fiski, er skylt er að sleppa.
d. að hann brýtur ákvæði 21. gr. eða 32. gr. eða
e. að hann spillir fiskvegi eða tálmar á ólögmætan hátt fiskför um vatn.
88. gr.
Nú notar maður sprengiefni, eitruð efni eða deyfandi við veiði, og
varðar það fangelsi eða sektum, ekki lægri en 500 kr.
89. gr.
Önnur brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar eru samkvæmt
þeim, varða sektum allt að 500 kr.
90. gr.
Brot þau, er ræðir um í 86. gr., a—b-liðum 87. gr. og 88. gr., teljast
fullframin jafnskjótt og veiðarfærin eru komin i vatn.
91. gr.
Ólögleg veiðitæki, svo og veiðitæki, sem notuð eru með ólöglegum hætti,
skulu upptæk gerð.
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92. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum, svo og andvirði upptækra veiðitaekja,
renna í sýslusjóð, þar sem brot er framið. Nú er brot framið í fleiri sýslum
en einni, og skiptist þá sekt og andvirði upptækra veiðitækja að jöfnu milli
sýslusjóðanna.
93. gr.
1. Mál út af brotum samkv. 86. gr. skulu rekin sem einkalögreglumál,
og á sá sókn sakar, sem misgert er við.
2. Önnur mál til refsingar fyrir brot á lögum þessum eða á reglum,
sem settar eru samkvæmt þeim, skulu rekin sem almenn lögreglumál.

XV. KAFLI.
Niðurlagsákvæði.
94. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1933, og ganga þá eftirfarandi lagaákvEeði úr gildi:
Lög nr. 5, 19. febr. 1886, um friðun á laxi.
Lög nr. 55, 30. júli 1909, um samþykktir um friðun silungs og veiðiaðferðir í vötnum.
1. ög nr. 24, 22. okt. 1912, uin samþykktir um ófriðun og eyðing sels úr
veiðiám.
XIII. kafli vatnalaga, nr. 15, 20. júní 1923.
2. málsgr. 1. gr. laga nr. 30, 27. júni 1925, um selaskot á Breiðafirði
og uppidráp.
Lög nr. 6, 14. júní 1929, um fiskiræktarfélög.

XVI. KAFLI.
Bráðabirgðaákvæði.
95. gr.
1. Ákvæði XI. kafla laga þessara, um stjórn veiðimála og eftirlit, önnur
en 1. málsgr. 74. gr., koma ekki til framkvæmda fyrst um sinn, en atvinnumálaráðherra setur með reglugerð fyrirmæli um það, að sá maður, sem hefir
með höndum eftirlit með laxa- og silungaklaki í landinu, komi í stað veiðimálastjóra og veiðimálanefndar, eftir því sem við getur átt,‘ og hreppstjórar í stað
eftirlitsmanna við veiðivötn. Skulu slík reglugerðarákvæði gilda þar til Alþingi
kveður öðruvísi á.
2. Ákvæði XII. kafla þessara laga, um styrkveitingar til fiskræktar, koma
ekki til framkvæmda fyrr en fé er veitt til þeirra í fjárlögum.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Ed.

774. Lög

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán fyrir Landsbanka íslands.
(Afgreidd frá Ed. 19. mai).
1. gr.
Ríkisstjórninni, fyrir liönd rikissjóðs, er heimilt að ábyigjast viðbótarrekstrarlán fyrir Landsbanka íslands hjá erlendum banka eða bönkum, allt að
100000 sterlingspund, eða tilsvarandi fjárhæð í annari erlendri mynt. — Lánið
sé ekki tekið til lengri tíma en eins árs.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ed.

775. Lög

um viðauka við lög nr. 75 1919, um skipun harnakennara og laun þeirra.
(Afgreidd frá Ed. 19. mai).
1. gr.
Aftan við 13. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Nú greiða bæjar- eða sveitarfélög starfsmönnum sínum liærri dýrtíðaruppból en greidd er starfsmönnum ríkisins, og skulu þá kennarar, sem starfa
eftir lögum þessum, njóta jafnhárrar dýrtiðaruppbótar, enda greiðist mismunurinn af hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélagi.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ed.

776. Lög

um hreyting á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög.
(Afgreidd frá Ed. 19. mai).
'
1- gr.
2. málsgrein 2. gr. laganna orðist þannig:
Auk þessa styrks fær hvert sjúkrasamlag greitt úr ríkissjóði eftir á, samkvæmt ársreikningi þess, upphæð, sem nemur 14 hluta af sjúkrahússkostnaði,
þó aldrei meira en kr. 1.50 á legudag livern.
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2. gr.
Á eftir c-lið 2. tölul. 3. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Gift kona getur ekki orðið hluttækur félagi i sjúkrasamlagi, ef maður
hennar hefir hærri tekjur en hér greinir.
2. tölul. d. í sömu grein orðist þannig:
Eigi ekki skuldlausar eignir, er nemi meira en 10 þús. kr., ef um einstakling er að ræða, en ef hjón eru, 15 þús. kr.
5. tölul. sömu greinar orðist þannig:
Réttindi hluttækra samlagsmanna skulu vera: læknislijálp, sjúkrahússvist og lyf, samkvæmt því, sem nánar er tekið fram i samþykktum hvers samlags. En jafnan skal þó hver félagi greiða sjálfur lyf þau að fjórðungi, vr hann
fær í heimahúsum eða utan sjúkrahúss.
Sjúkrasamlög skulu veita félögum sínum kost á að trvggja sér dagpeninga, sem þó mega ekki vera hærri en nemi -’-j af venjulegum tekjum hlutaðeiganda. Dagpeningagreiðslur falla niður, ef sjúklingur hefir tekjur sínar
óskertar.
3. gr.
A eftir 3. gr. laganna koma tvær nýjar greinar, sem verða 4. og 5. gr.
svo hljóðandi:
a. (4. gr.). Komi það fyrir, að umsækjandi í sjúkrasamlagi hafi vísvitandi gefið rarigar upplýsingar, t. d. um aldur, heilsufar, tekjur eða eignir, er hann
skyldur að endurgreiða allt, er samlagið hefir þurft að greiða vegna hans.
Ef tekjur eða eignir hluttæks samlagsmanns fara yfir hámark það,
sem ákveðið er i 2. gr., c- og d-hðum, er hann skyldur til að tilkynna það
stjórn samlagsins áður en einn mánuður er liðinn frá því honum er kunnugt um breytinguna. Geri hann það ekki, er hann skyldur að endurgreiða
samlaginu allan þann kostnað, er það liefir greitt vegna hans frá þeim tíma,
er hann hætti að fullnægja framangreindum skilyrðum. Ekki eiga menn
þeir, sem um ræðir í 1. og 2. rnálsgr., neina kröfri um endurgreiðslu á
neinu af því fé, er þéir hafa greitt í samlagssjóð.
b. (5. gr.). Nú nær sjúkrasamlag ekki viðunandi samningum við þá, er það
þarf að semja við. Er þá stjórnarráðinu heimilt að undanþiggja samlagið,
að meira eða minna leyti, þeirri skyldu að sjá félögum sínum fyrir læknishjálp, lyfjum og sjúkraliúsvist. Skal þá að loknu reikningsári greiða samlagsmönnum sjálfum upp í sjúkrakostnað þeirra, samkvæmt kvittuðum
sundurliðuðum reikningum frá læknum, lyfjabúðum eða sjúkrahúsum, eftir þvi sem fjárhagur samlagsins leyfir, þó aldrei meira en % af uppliæð
reikninganna.
Nú kemur það fyrir, að stjórn sjúkrasamlags sér það, að útgjöld þessi
verða svo mikil, að hætta er á því, að samlagið komist i fjárþrot. Skal liún þá
kalla saman aukafund í samlaginu, og ráðstafar hann, á hvern hátt ráða skuli
fram úr málinu. Er þá heimilt samkvæint ályktun þessa fundar, hvenær sem er
á reikningsárinu:
1) Að liækka iðgjöld samlagsmanna, svo sem þurfa þykir.
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2) Að undanþiggja samlagið, að meira eða minna leyti, þeirri skyldu að sjá
félögum sinum fyrir læknishjálp, lyfjum og sjúkrahúsvist.
Akvarðanir slíkra funda öðlast þó ekki gildi fyrr en þær hafa verið staðfestar af stjórnarráði íslands, og hefir það vald til að breyta þeim, ef nauðsynlegt þykir.
4. gr.

4. og 5. gr. laganna verða 6. og 7. gr.
5. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfesting konungs, skal færa breytingar þær
og viðauka, sem ræðir um í þeim og í lögum nr. 28, 14. júní 1929, 1. gr., inn i
texta laga um sjúkrasamlög, nr. 81, 28. nóv. 1919, og gefa þau út sem lög um
sjúkrasamlög.
6. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

777. Breytingartillögur

við frv. til laga um kirkjugarða.
Frá Steingrími Steinþórssyni og Sveini Ólafssvni.
1. Við 34. gr. Greinin orðist svo:
Nú óskar einhver að taka upp heimagrafreit á jörð sinni fyrir sig og
vandanienn sína, og sendir liann þá heiðni um það til biskups.
Beiðninni skal fylgja uppdráttur af reitnum með fyrirhugaðri girðingu ásamt vottorði hreppstjóra eða tveggja skilríkra manna um það, að
staður sé vel valinn.
2. Við 35. gr.
a. b.-liður orðist svo:
Leggur hæfilega upphæð i sjóð til viðhalds grafreitnum, eigi
minna en 150 kr. Skal féð varðveitt og ávaxtað í legstaðasjóði sóknarkirkjugarðsins og sóknarnefnd liafa á hendi eftirlit reitsins, nema stofnandi liafi aðra skipun gert um fjárfar og eftirlit með skipulagsskrá.
b. e.-liður orðist svo:
Greiðir hundraðsgjald í kirkjugarðssjóð, sbr. 30. gr.
3. Við 36. gr. Greinin falli niður.
4. Við 37. gr. 2. og 3. málsgr. falli niður.
Greinatala brevtist eftir niðurstöðu við akvæðagreiðslu.
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778. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á löguin nr. 37, 8. sept. 1931, uin heimild fvrir ríkisstjórnina til ýmsra ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt með þeim
BREYTINGUM,
1. að í stað „200“ i 1. gr. komi: 100.
2. að í stað „400“ í 2. gr. komi: 200.
Alþingi, 20. maí 1932.
Ingvar Pálmason,
form. og frsm.

Ed.

Jakob Möller,
fundaskr.

Einar Árnason.

779. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fvrir rikisstjórnina til að levfa erlendum manni eða
félagi að reisa og starfrækja síldarbræðsluverksmiðju á Austurlandi o. fl.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin viðurkennir nauðsvn þess, að reist verði og starfrækt síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi, og þar sem litlar líkur eru fvrir, að fyrst um
sinn verði slík verksmiðja reist fyrir innlent fé eingöngu, vill nefndin mæla með,
að 1. gr. frv. verði samþvkkt.
Hinsvegar getur nefndin ekki mælt með, að heimild sú, er um ræðir í 2.
gr., verði veitt, og leggur þvi til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM.
1. 2. gr. frv. falli niður.
2. Aftan af fyrirsögn frv. falli „o. fl.“.
Alþingi, 20. mai 1932.
Ingvar Pálmason,
form. og frsm.

Jakob Möller,
fundaskrifari.

Einar Árnason,
með fyrirvara.
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Nd.

780. Breytingartillaga

við frumvarp til ábúðarlaga.
Frá Einari Arnórssvni.
Við 9. gr. Á eftir „barni“ komi: stjúpbarni, tengdabarni eða kjörbarni.

Nd.

781. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 771 (Ábúðarlög).
Frá landbúnaðarnefnd.
Niðurlag málsgi.
falli niður.

Ed.

»og lagt málíð í gerð, ef samkomulag ekki næst«

782. Nefndarálit

um frv. til laga um viðauka við lög nr. 14, 15. júní 1926, um breyting á lögum
nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á gufuskipum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin getur ekki mælt með því, að þetta frv. verði samþykkt. Hinsvegar telur nefndin rétt, að komið verði á fót námsskeiði því við vélstjóraskólann, sem gert er ráð fyrir í 2. gr. laga nr. 43 frá 3. nóv. 1915, og að mönnum þeim, sem frumvarpið fjallar um, gefist þannig færi á því að öðlast vélgæzluréttindi, án þess að allt of miklar kröfur til bóklegs náms og langrar
skólavistar séu til þeirra gerðar.
Nefndin leggur því til, að frumvarpinu verði visað til stjórnarinnar,
í því trausti, að undið verði að því hið bráðasta að koma á fót vélgæzlunámsskeiði við vélstjóraskólann samkvæmt fyrrgreindum lögum. — Nánar
í framsögu.
Alþingi, 20. maí 1932.
Ingvar Pálmason,
form.

Jakob Möller,
fundaskrifari og frsm.

Einar Arnason.
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783. Frumvarp

til laga um kirkjugarða.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.
1 kirkjugörðum þjóðkirkjunnar á hver maður rétt til legstaðar þar í sókn,
sem liann andast, hefir átt lögheimili eða óskað legstaðar. Sjóreknir menn og
drukknaðir eiga legstað þar, er þeir eru á land fluttir, og þeir, er á fjöllum eða
öræfum andast, þar í sókn, er þeir eru fvrst fluttir til byggða.
2. gr.
Hver kirkjugarður þjóðkirkjunnar er sjálfseignarstofnun með sérstöku
fjárhaldi, í umsjón og ábyrgð safnaðar undir vfirstjórn biskups.
Sóknarnefnd liefir á hendi umsjón og fjárhald kirkjugarðs, samkvæint
því, sem fvrir er mælt i lögum þessum.
Nú óskar bæjarstjórn eða hreppsnefnd að taka að sér umsjón kirkjugarðs
og fjárhald, og getur ráðherra heimilað það, að fengnum tillögum biskups og
sóknarnefndar, enda hvíla þá á bæjarstjórn eða hreppsnefnd hinar sömu skyldur sem á sóknarnefnd eftir lögum þessum.
3. gr.
1. Skylt er sveitar- eða bæjarfélagi því, er liggur innan sóknar, að leggja til
ókeypis liæfilegt kirkjugarðsstæði eða grafreit, svo og hleðslu- eða steypuefni — sand og möl — í girðingu, þó svo, að kvaðir þær, er þegar eru á
jörðum og lóðum, þar sem kirkjugarðar standa, haldist óbreyttar.
2. Þar, sem ekki er völ á nægilega þurrum eða djúpum jarðvegi til kirkjugarðsstæðis, skal sveitar- eða bæjarfélagið kosta framræslu eða uppfyllingu
landsins, svo að unnt verði að taka nægilega djúpar grafir og vatn standi
ekki í gröfum.
3. Þar, sem kirkja er ekki í kirkjugarði, leggur sveitar- eða bæjarfélag veg
frá kirkju að kirkjugarði og heldur honum akfærum. Ennfremur leggur
sveitar- eða bæjarfélag til ókevpis hæfilegan ofaníhurð í götur og gangstiga
kirkjugarðs, ef þess er krafizt.
4. 1 kaupstöðum og kauptúnum sér sveitar- eða hæjarfélag fvrir nægilegu
vatni til vökvunar blóma og trjágróðri í kirkjugarðinum, úr vatnspípum
innan garðs, þar sem við verður komið, eða úr brunni i nánd, þar sem engin óhollusta getur af honum stafað.
5. Nú hafa fleiri en eitt sveitarfélag, eða hæjarfélag og hreppur eða hreppshluti, sameiginlegan kirkjugarð, og skal þá skipta kostnaðinum niður á
hlutaðeigandi bæjar- og sveitarfélög, eða hluta þeirra, eftir mannfjölda í
hverju þeirra fyrir sig.
6. Heimilt er, með samþvkki dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, að taka eignarnámi hentuga lóð undir kirkjugarð, samkv. lögum nr. 61, 14. nóv. 1917.
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7. Rétt er sóknarnefnd, ef óhæfilegur dráttur verður á framkvæmd þeirra
verka. er getur í 2. og 3. lið þessarar greinar, að taka sjálf að sér framkvæmd þeirra að nokkru eða öllu leyti. Gerir hún þá reikning vfir kostnaðinn að verkinu loknu, en bæjar- eða sveitarstjórn kýs mann til að endurskoða reikninginn, og sætir reikningurinn úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, ef ágreiningur verður. Sveitar- eða bæjarstjórn greiðir siðan
reikninginn innan mánaðar frá því endurskoðnn hefir farið fram.
4. gr.
Sóknarmönnum er skylt að koma upp og halda við fjárheldri og viðeigandi girðingu um kirkjugarð sinn, með steinlimdu hliði og vandaðri grind, sem
liægt er að tvílæsa.
5. gr.
Þegar girða þarf grafreit, gamlan eða nýjan, gerir lögmætur eða ályktunarfær safnaðarfundur álvktun um fyrirkomulag girðingar og efni hennar.
Girðing skal vera úr vel hlöðnu grjóti, steinsteypu eða öðru sæmilegu efni, að
dómi prófasts.
Nú er kirkjugarður fjarri kirkju; skal þá vera klukka í sáluhliði eða
likhúsi til hringingar.
6. gr.
Sóknarnefnd sér um framkvæmd verksins við girðingu grafreita, samkvæmt því, er fyrir er mælt í lögum þessum. Að verkinu loknu gerir sóknarnefnd reikning yfir kostnaðinn og sætir hann úrskurði héraðsfundar.
7. gr.
Lögmætur eða álvktunarfær safnaðarfundur tekur ákvárðanir um, hvenær taka skal upp nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan, enda komi samþvkki
prófasts til.
Nú sýnir söfnuður vanrækslu í þessu efni, skipar prófastur þá fyrir um
stækkun eða flutning kirkjugarðs, telji liann garðinn eigi lengur greftrunarhæfan. Skjóta má úrskurði prófasts til hiskups.
Þegar gera á nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan, skal sóknarnefnd leita
álits héraðslæknis og fá vottorð hans um, að kirkjugarðsstæði sé valið samkvæmt heilbrigðisreglum. Síðan skal hún gera uppdrátt í 3 eintökum að fyrirhuguðum kirkjugarði, eða viðbót. Skulu þar markaðir aðalgangstigar ekki
mjórri en 1 /o m. og aðrir stigar ekki mjórri en 114 m. og öllu skipulagi garðsins
vel fyrir komið. Mælikvarði uppdrátta þessara skal vera 1 á móti 200.
Sendir síðan sóknarnefnd uppdrætti þessa, ásamt vottorði héraðslæknis,
biskupi til staðfestingar, ásamt umsögn sóknarprests og prófasts.
7
Vilji biskup ekki samþykkja uppdrætti þessa, ber hann málið undir dómsog kirkjumálaráðunevtið, er leggur á það úrskurð, að fengnu áliti sérfróðs
manns um skipulag kirkjugarða.
Nú vill ráðunevtið ekki samþvkkja uppdrátt, og lætur það þá sérfróðan
mann gera nýjan skipulagsuppdrátt í 3 eintökum og sendir biskupi.
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Geyniir síðan biskup uppdráttinn, en sóknarprestur og sóknarnefnd
hvorn hinna.
8. gr.
Sóknarnefndir skulu, innan árs frá því, er lög þessi öðlast gildi, láta gera
uppdrættti að kirkjugörðum þeiin, sem nota má til nokkurrar frambúðar, að
dómi prófasts. Skal mælikvarði uppdrátta þessara vera hinn sami sem að nýjum görðum. Þar skal marka fyrir legsteinum og að minnsta kosti öllum nýjustu
leiðum.
Kallar prófastur eftir uppdráttum þessum í tæka tíð og sendir biskupi.
Lætur kirkjustjórnin þá sérfróðan mann gera tillögur um, hvernig skipulagi hvers kirkjugarðs verði bezt fyrir komið til frambúðar og gera uppdrætti
þar að lútandi. Og fer um þá síðan sem um uppdrætti að nýjum görðum.
9. gr.
Sóknarnefndir skulu annast um, að greftrun sé hagað samkvæmt staðfestmn uppdrætti, enda er ekki heimilt að taka gröf annarsstaðar j kirkjugarði en
þar, sem sóknarnefnd eða umboðsmaður hennar leyfir.
Bannað er að taka gröf innan kirkju.
Jafnóðum og grafið er, skulu leiðin mörkuð á uppdrætti sóknarnefndar
og tölusett. En nafn hins jarðaða og greftrunardag ber að setja á legstaðaskrá,
er fvlgja skal uppdrættinum.
Sóknarprestur skal a. m. k. einu sinni á ári tölusetja á uppdrætti sínum
ný leiði samkvæmt uppdrætti sóknarnefndar.
10. gr.
Grafir skulu vera svo djúpar, að a. m. k. fullur meter sé frá kistuloki á
grafarbarm. Skyldur er sá, er gröf lætur taka, að ganga vel frá legstaðnum
svo fljótt, sem við verður komið, og færa burt úr garðinum grjót og mold, ef
ekki er allt látið aftur ofan í gröfina. Sé þetta vanrækt, lætur sóknarnefnd, eða
umboðsmaður hennar, gera verkið á kostnað hlutaðeiganda.
11- gr.
1. Sóknarnefnd er skvlt að annast um, að allar götur og gangstígar garðsins
séu snvrtilegar og vel við baldið. Skal hún sjá um, að garðurinn sé sleginn,
en þó með varúð, og að skepnur komist þar alls ekki inn.
2. Hlutaðeigendum her að annast um, að legstaðir séu jafnan vel og smekklega hirtir.
3. Vanræki lilutaðeigendur skyldur sínar samkvæmt 2. lið, skal sóknarnefnd
eða umboðsmaður hennar lialda leiðum við og hreinsa af þeim illgresi á
kostnað þeirra hlutaðeigenda, er til næst, en ella á kostnað kirkjugarðsins.
4. Hluíaðeigendum er skvlt að lialda við girðingum og legsteinum á leiðum.
En sé það vanrækt þrátt fyrir aðvörun sóknarnefndar, er henni heimilt að
láta slétta vfir legstaðinn og flvtja ónýtar eða óviðeigandi girðingar burt,
en setja slíka legsteina í skipulega röð á þeim stað i garðinum, er prófastur
telur bezt fara á.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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.
12. gr.
Rétt er sóknarnefnd að banna grafkapellur í kirkjugörðum, nema í sérstökum röðum og gegn gjaldi, sem ákveða má í reglugerð. Henni er og heimilt
að setja reglur um fvrirkomulag girðinga um leiði, svo að sem bezt samræmi
verði í garðinum.
Þar, sem líkbrennsla fer fram, en menn vilja þó geyma duftker með bálfararleifum í kirkjugarði, getur sóknarnefnd ákveðið, að kerin skuli grafin í
sérstökum röðum, eða gevmd í grafkapellum, er bæjarstjórn eða bálfararfélög
reisa innan kirkjugarðs i því skyni. Hefir þá sóknarnefnd allar liinar sömu
skvldur til eftirlits með viðhaldi grafkapellu og varðveizlu bálfararleifa sem
með einstökum leiðum í kirkjugarði.
1.
2.
3.
4.
5.

13. gr.
Sóknarnefnd er heimilt, með samþvkki safnaðarfundar, að ráða sérstakan
umsjónarmann kirkjugarðs og greiða honum þóknun fyrir starf sitt.
Hefir umsjónarmaður þá allt eftirlit með kirkjugarðinuin á hendi, undir
yfirumsjón sóknarnefndar og á ábyrgð hennar, og gefur hún honum erindisbréf.
Sóknarnefnd getur falið umsjónarmanninum að taka allar grafir í garðinum.gegn ákveðnu gjaldi.
Einnig getur sóknarnefnd falið umsjónarmanni árlegt viðhald legstaða fvrir
einstaka menn, er þess óska, og setur hún honuin þá gjaldskrá.
I kaupstöðum getur lögmætur eða álvktunarfær safnaðarfundur veitt sóknarnefndinni, fvrir liönd kirkjugarðsins, einkaheimild til að nota líkvagna
við jarðarfarir gegn liæfilegu gjaldi, sem rennur í sjóð kirkjugarðsins.

14. gr.
Sóknarnefndir skulu stuðla að því, að legstaðir séu smekkvíslega prýddir.
með blómplöntum þeim, er bezt þola veðráttufar landsins. Ber þeim í því skyni
að sjá um, eða fela manni innan sóknar fyrir sína hönd að annast fvrir þá, er
þess óska, útvegun skrautplantna til gróðursetningar á leiðum.
15. gr.
Skógræktarstjórn landsins skal skylt að láta sóknarnefndum i té trjáplöntur til gróðursetningar meðfram girðingum kirkjugarða að innanverðu og
meðfram gangstígum innan garðs. Skulu trjáplöntur þessar látnar ókeypis.
Ræktunarstöðvum, sem stvrktar eru af almannafé, er skvlt að láta sóknarnefndum, eða umboðsmönnum þeirra, í té blóma- og trjáplöntur til gróðursetningar á leiðum gegn vægu gjaldi.
16. gr.
Nú er í einhverju prestakalli fullur % hluti íbúa í utanþjóðkirkjusöfnuði, er hefir safnaðarstjórn og prest, eða forstöðumann, er hlotið hefir staðfestingu ráðherra. Skulu þá sóknarnefnd þjóðkirkjusafnaðar og safnaðarstjórn
slíks safnaðar kjósa livor úr sínum hópi sérstaka kirkjugarðsstjórn. Skipa hana
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5 nienn, og á livor safnaðanna þar fulltrúa eflir inannfjölda í livorum þeirra
fyrir sig. Sbr. þó 38. gr.
Hefir kirkjugarðsstjórnin þá á hendi allar skvldur og ábyrgð sóknarnefnda að því er tekur til kirkjugarðsins.

Legstaðasjóðir.

. .
17‘
Heimilt er að stofna legstaðasjóði í hverri sókn.
'
18. gr.
í legstaðasjóð geta menn lagt fé, sem ávaxtast þar til viðhalds legstaðar
þess, er hlutaðeigandi óskar.
19. gr.
Sóknarnefnd hefir á hendi stjórn sjóðsins undir yfirstjórn prófasts, og
er henni skylt að ávaxta innlögin í Söfnunarsjóði íslands, þannig, að hver legstaður hafi sérstaka viðskiptabók.
Stofnandi hvers sjóðs skal i samráði við sóknarnefnd setja fyrirmæli um,
hvernig verja skuli útborguðu vaxtafé til viðhalds og endurnýjunar legstaðnum, og er sóknarnefnd þá skvlt að sjá um, að þeim fyrirmælum sé fylgt.
Niðurlagðir kirkjugarðar.

20. gr.
Nú vilja sóknarmenn leggja kirkjugarð niður. Skal sóknarnefnd þá boða
til almenns safnaðarfundar og auglýsa i fundarboðinu umræðuefni fundarins
og tillögur sinar um það. Er sú ákvörðun gild, sem gerð er með % atkvæða
atkvæðisbærra manna á lögmætum eða ályktunarfærum safnaðarfundi, ef samþykki prófasts og biskups kemur til.
21. gr.
Niðurlagðir kirkjugarðar skulu taldir meðal fornleifa, og sér dóms- og
kirkjumálaráðunevtið um, að friðhelgi þeirra sé lýst á þingi.22
22. gr.
Sóknarnefnd lætur gera griphelda girðingu um niðurlagðan kirkjugarð
og heldur henni við á kostnað sóknarkirkjugarðsins, á meðan vel sést til leiða
i kirkjugarðinum. Næstu 20 ár eftir að kirkjugarður hefir verið lagður niður
má þar jarða einstaka menn, ef rúm leyfir og klukka er þar til hringingar, en
skylt er þeim, er lætur grafa, að setja trausta girðingu um legstaðinn og leggja
hæfilega fjárupphæð í legstaðasjóð, lionum til viðhalds.
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23. gr.
Nú eru liðin nieira en 20 ár frá því er kirkjugarður var lagður niður, og
vill meiri hluti atkvæðishærra inanna á lögmætum safnaðarfundi slétta yfir
garðinn og gera að grasreit. Skal það þá heimilt, ef ráðuneytið samþykkir, að
fengnuin tillögum hiskups og fornmenjavarðar.
Eru þá öll minnismerki í garðinum á áhyrgð vandamanna liinna látnu,
en heimilt er þeim að halda slíkum legstöðum óhögguðum, ef þeir halda þar
við sómasainlegri girðingu.
Niðurlagðan grafreit má ekki nota til neins þess, er óviðurkvæmilegt er,
að dómi prófasts. Ekki má þar neitt jarðrask gera, svo sem með kjallaragreftri
eða skurðagerð, fyrr en 100 ár eru liðin frá því, er þar var siðast jarðað. Þó
getur ráðuneytið, að fengnum tillögum biskups, veitt undanþágu frá þessu
ákvæði, þegar liðin eru 60 ár.
Nú hefir ráðuneytið leyft að slétta yfir niðurlagðan kirkjugarð. Getur það
þá mælt svo fyrir, að þau minnismerki, sem þar eru og enginn liirðir um, séu
flutt til sóknarkirkjugarðsins á kostnað hans, og komið þar fyrir í garðinum í
skipulegri röð, á þeim stað, er prófastur telur bezt fara.
24. gr.
Prófastur felur sóknarpresti að gera skrá yfir alla legsteina og minnismerki i niðurlögðum kirkjugörðum, og skal þar ölhmi merkilegum eða fornum
legsteinum lýst sérstaklega. Skrá þessa sendir prófaslur biskupi. I.eitar kirkjustjórnin þá álits fornmenjavarðar, og skal síðan með þá legsteina fara svo sem
hún mælir fyrir um.
25. gr.
Nú brýtur sjór eða vatnsfall gainlan kirkjugarð eða hann eyðist af uppblæstri, svo að bein framliðinna koma í ljós, og skal þá sóknarnefnd tafarlaust
gera prófasti og fornmenjaverði viðvart, enda ber henni eftir samráði við þá
að gera svo fljótt sem verða má, á kostnað kirkjugarðs sóknarinnar, þær ráðstafanir, er þyrfa þykir.

Um

líkhús o. fl.

26. gr.
Sóknarnefnd er heimilt, ef safnaðarfundur samþvkkir, að láta reisa likhús við kirkju eða í kirkjugarði, á kostnað kirkjugarðsins. Ennfremur verkamannaskýli í kirkjugarði, eða við liaun, með nauðsynlegum þægindum fyrir
starfsmenn kirkjugarðsins.
27. gr.
Aður en sóknarnefnd framkvæmir verkið skal liún tilkynna það prófasti,
en liann aftur kirkjustjórninni. Felur hún þá húsameistara að gera uppdrátt
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að byggingunni, og skal síðan fara eftir þcim uppdrætti, eða öðrum, er ráðuneytið samþykkir.
28. gr.
Líkhús skal vera úr steinsteypu og með steinsteyptu gólfi. eða öðru jafnhentugu til sóttlireinsunar, að dómi héraðslæknis. Skulu veggir og gólf vandlega
sléttuð og séð fvrir nægilegri loftræslu. 1 líkhúsi og verkamannaskýli skal vera
vatnsveita og frárennsh, ef við verður komið.
Um fjárhag kirkjugarða.

29. gr.
Sóknarnefnd er heimilt, að fengnu samþvkki safnaðar- og héraðsfundar,
að taka upp legkaup í sókn sinni, með samþykkt, er ráðuneytið staðfestir.
Sóknarnefndin innheimtir þá legkaupið gegn 6% innheimtulaunum.
30. gr.
Fyrir hver áramót skal sóknarnefndin gera fjárhagsáætlun fyrir kirkjugarðinn næsta ár.
Nú hrökkva ekki tekjur kirkjugarðsins fyrir útgjöldum, og skal sóknarnefndin þá jafna því, er á vantar, niður á útsvarsgreiðendur í sókninni seni
hundraðsgjaldi af útsvörum þeirra, sbr. þó ákvæði 38. gr.
Þó má hundraðsgjald þetta ekkert ár fara fram yfir 2%, nema safnaðarfundur leyfi.
Nú er i sókn meira en eitt sveitar- eða bæjarfélag, og skal þá fyrst skipta
gjaldinu niður á þau eftir ibúatölu hvers þeirra innan sóknarinnar.
Eindagi hundraðsgjaldsins er sá sami sem á útsvörum. Innheimtumönnum ríkissjóðs i kaupstöðum og oddvitum, eða innheimtumönnum sveitarsjóða,
er skylt að innheimta hundraðsgjaldið gegn 6% innheimtulaunum, ef sóknarnefnd óskar. Ella innheimtir sóknarnefnd gjaldið gegn sömu þóknun.
31. gr.
Lögtaksréltur fylgir öllum þeim gjöldum, sem mælt er fyrir i lögum
þessum.
32. gr.
Um reikningshald kirkjugarðs- og legstaðasjóðs, svo og livenær reikning
skuli senda prófasti, og um ábvrgð sóknarnefndar, gilda sömu ákvæði sem um
reikningshald safnaðarkirkna.
Um heimagrafreiti.
33. gr.
Heimilt er ráðherra að veita leyfi til að taka upp heimagrafreiti samkvæmt lögum þessum.
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34. gr.
Nú óskar einliver að taka upp heimagrafreit á jörð sinni fyrir sig og
vandainenn sína, og sendir hann þá beiðni um það til biskups.
Beiðninni skal fvlgja uppdráttur af reitnuni nieð fyrirhugaðri girðingu
ásamt vottorði hreppstjóra eða tveggja skilríkra manna um það, að staður sé
vel valinn.
35. gr.
Biskup leggur síðan beiðnina, ásamt fylgiskjölum, fyrir ráðuneytið ásamt
tillögum sínum, og getur ráðherra veitt umsækjanda levfið, ef hann fullnægir
eftirfarandi skilyrðum:
~
a. Setur hæfilegt veð fvrir því, að liann reisi í tæka tíð trausta og vandaða
girðingu um reitinn samkvæmt uppdrætti.
b. Leggur hæfilega upphæð í sjóð til viðhalds grafreitnum, eigi minna en 150
kr. Skal féð varðveitt og ávaxtað i legstaðasjóði sóknarkirkjugarðsins og
sóknarnefnd hafa á liendi eftirlit reitsins. nema stofnandi hafi aðra skipun
gert um fjárfar og eftirlit með skipulagsskrá.
c. Greiðir hundraðsgjald i kirkjugarðssjóð, sbr. 30. gr.
36. gr.
Prófasti er skylt að liafa eftirlit með heimagrafreitum á vfirreiðum
sínum.
Um grafreiti utanþjóðkirkjumanna.
37. gr.
Heimilt er viðurkenndum söfnuðum utan þjóðkirkjunnar að taka upp
sérstakan grafreit, með samþykki ráðunevtisins.
Setur ráðunevtið þá safnaðarstjórninni allar hinar sömu reglur um skipulag, umgengni og viðhald slíkra grafreita sem sóknarnefndum þjóðkirkjusafnaða, að því er við á. Safnaðarmenn utanþjóðkirkjusafnaða, er liafa sérstakan
grafreit, eru ekki skvldir að greiða hundraðsgjald til kirkjugarðs sóknarinnar,
meðan þeir halda reitnum sómasamlega við og fylgja settum reglum.
Um reglugerð, samþykktir o. fl.

38. gr.
Ráðuneytið gefur út reglugerð um kirkjugarða í samráði við biskup. Skal
þar setja nánari ákvæði og leiðbeiningar um ýmis atriði, er snerta kirkjugarða,
svo sem um umgengni þeirra, útmælingu legstaða, ættargrafreiti, tilhögun á
greftri o. fl. þess háttar.
39. gr.
Sóknarnefndum er heimilt, með leyfi safnaðar- og héraðsfundar, að setja
nánari ákvæði um kirkjugarð og greftrun í samþykkt, er ráðherra staðfestir,
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samkvæmt tillögum biskups. Má þar setja ákvæði um legkaup, gjald fyrir grafkapellur og um gerð þeirra, lokunartíma kirkjugarða i kaupstöðum og það
annað, sem nauðsynlegt þvkir að haga eftir staðháttum.
40. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 10—500 kr., enda liggi eigi þyngri
refsing við samkvæmt öðrum lögum.
Mál, sem rísa kann út af lögum þessum, skal fara með sem almenn lögreglumál.
41. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 39, 8. nóv. 1901, um kirkjugarða og viðhald þeirra, lög nr. 29, 15. júni 1926, uin líkhús. Ennfremur eru
afnumin öll ákvæði eldri laga, er koma í bága við lög þessi.
42. gr.
Meðan verið er að koma lögurn þessum í framkvæmd er ráðuneytinu
heimilt að taka sérfróðan mann sér til aðstoðar, til að veita nauðsvnlegar leiðbeiningar.

Nd.

784. Breytingartillaga

við till. til þingsályktunar um húsaleigustyrk úr rikissjóði handa gagnfræðaskólum.
Frá Vilmundi Jónssyni.
Aftan við tillöguna bætist:
Þó aðeins að svo miklu leyti, sem þeir þurfa að leigja húsnæði al'
öðrum en viðkomandi bæjarsjóði.

Ed.

785. Þingsályktun

um leigu á landi Garðakirkju á Aiftanesi.
(Afgreidd frá Ed. 20. maí).
Efri deild Alþingis álvktar að skora á ríkisstjórnina að leigja Hafnarfjarðarkaupstað hluta úr landi Garðakirkju á Alftanesi, er fellur í lilut heimajarðarinnar við skipti þau, er nú fara fram á áður óskiptu landi jarðarinnar.
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786. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 760 [Ábúðarlög].
Frá Sveini ólafssyni.
Við 4. brtt. Á eftir »æfilangt« komi: nema leiguliði óski annars eða
nauðsyn beri til að ráðstafa jörð um tiltekinn tíma.

Ed.

787. Frumvarp

til ábúðarlaga.
(Eftir 3. umr. i Nd.).
I. KAFLI.
Um bygging jarða.
..
. .
L
Jörð nefnist í lögum þessum hvert það sveitabýli, sem metið er sérstaklega til verðs samkvæmt fasteignamati, enda fleyti býlið 6 kúgildum hið minnsta.
2. gr.
Jarðir má því aðeins sameina, að þær séu hver um sig ekki lifvæn!<‘g býli, og þvi aðeins, að úttektarmenn telji sameiningu nauðsynlega.
Ekki má sami maður samtimis hafa ábúð á tveimur eða fleiri jörðum,
nema úttektarmenn leyfi, sbr. þó 3. gr.
Ákvæði þetta nær þó ekki til ábúðar þeirra jarða, sem öðlazt hafði
gildi í síðasta lagi i fardögum 1931.
Landeiganda er heimilt að skipta jörð sinni í tvær eða fleiri jarðir, en
leita skal hann samþykkis úttektarinanna um það, hvernig skiptingunni skuli
fyrir komið.
3. gr.
Hver maður, sem á jörð og hefir ekki fasta ábúð á sjálfur, skal skyldur
að byggja hana hæfum umsækjanda gegn hóflegu eftirgjaldi, að dómi úttektarmanna.
Nú fær landsdrottinn ekki hyggt jörð sína fyrir 15. marz, og skal hann þá
bjóða sveitarstjórn hana til ráðstöfunar gegn ákveðnu eftirgjaldi. Sinni sveitarstjórn ekki þeirri málaleitun innan mánaðar, er honum skvlt að auglýsa
jörðina til ábúðar. Geti liann þá enn ekki byggt hana, má hann ráðstafa henni
næsta ár sem hentast þykir. Hafi enginn not jarðarinnar, er landsdrottni ekki
skylt að greiða af henni opinbera skatta, en önnur lögskil af henni verður
hann að inna af höndum.
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4. gr.
Taki sveitarstjórn við jörð til ráðstöfunar, getur hún byggt hana öðrum, enda samþykki landsdrottinn þá bvggingu. Ber þá sveitarstjórn ábyrgð á
öllum jarðarafgjöldum til landsdrottins. Sama gildir um ábúðarrétt þeirra
manna, sem sveitarstjórn leigir jörðina, og ákveðið er í lögum þessum.
5. gr.

Jörð skal ávallt byggja frá fardögum til fardaga, og skal um það bréf
gera, sem er byggingarbréf fyrir jörðinni. Gera skal 2 samhljóða frumrit af
. byggingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sín undir í votta viðurvist. Heldur landsdrottinn öðru, en leiguliði hinu.
.

6. gr.

1 byggingarbréfi skal greina landamerki jarðar og geta þeirra ítaka,
er hún á í annara manna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða ískyldur hvíla á
henni. Þá skal og kveða á i byggingarbrcfi, hverja landskuld skuli greiða
eftir jörðina og í hverju sé goldin. Svo og ef innstæðukúgildi fylgja jörðu,
sbr. 23. gr.
Um ábúðarsamning fer eftir lögum þessum um öll þau atriði, sem eigi
greinir í byggingarbréfi.
7. gr.
Nú hefir landsdrottinn vanrækt að gera byggingarbréf fyrir jörðu,
og skal þá svo telja, að hún hafi verið byggð fvrir það eftirgjald, sem síðast
var á henni, cf það að mati úttektarmanna hefir verið hæfilega sett og
hvorugur, landsdrottinn eða leiguliði, getur sannað, að öðruvísi hafi verið
um samið. Ef úttektarmenn telja, að eftirgjald á jörðina hafi áður ekki verið
hæfilega sett, ákveða þeir, hvað það skuli vera.
8. gr.
Ef landsdrottinn byggir tveim mönnum sömu jörð eða jarðarpart, þá
skal sá hafa, er fyrr tók, en landsdrottinn fá hinum jafngott jarðnæði sem hitt
var, ella bæta honum allan skaða, er hann bíður af þvi að komast ekki að
jörð, hvorttveggja eftir mati úttektarmanna.

II. KAFLI.
Um ábúðartíma.
9. gr.
Allar jarðir skal byggja æfilangt, og hefir ekkja landseta ábúðarréttinn,
þar til hún giftist af nýju. Heimilt er þó landsdrottni að taka jörð úr ábúð handa
sjálfum sér, foreldri sínu, barni, stjúpbarni. tengdabarni eða kjörbarni, fósturbarni eða barnabarni til ábúðar, nema landsdrottinn liafi skuldbundið sig til annAlþt. 1932. A. (.45. Iöggjafarþing).
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ars í bvggingarbréfi. Uppsögn ábúðar skal vera tilkynnt að ininnsta kosti ineð
árs fvrirvara.
,

10- gr-

-

Nú segir landsdrottinn npp ábúð, en aðeins af yfirskinsástæðum, þannig
að bann livorki flytur sjálfur á jörðina né afhendir liana öðrum til ábúðar samkvæmt 9. gr. Er þá sá ábúðarsamningur ógildur og á leiguliði beiniting á að fá
jörðina aftur. Auk þess bæti landsdrottinn hoimm allan þann skaða, er hann kann
að hafa beðið af þessum sökuni, eftir niati úttektarmanna.

III. KAFLI.
Um hús á jörð og skyldur landsdrottins.
11. gr.

Skylt er landsdrottni að láta fvlgja leigujörð sinni nauðsynleg bæjarliús og peningshús í góðu lagi, að dóini úttektarmanna. Skulu liúsin vera hæfilega stór til þess að nytja niegi jörðina, jafnvel þó ræktun aukist nokkuð. Leita
má álits héraðslæknis um bæjarliús.
Undanþeginn þessari húsaskvldu er landsdrottinn um þær jarðir, er
við auðn liggur, að mati úttektarmanna.
.................................................. !2. gr.

Leiguliði greiðir leiguliðabót af búsum landsdrottins. Miðast leiguliðabótin við varanleik húsanna og er ákveðin af úttektarmönnum í eitt skipti
fyrir öll sem jafnt hundraðsgjald af kostnaðarverði þeirra. Leiguliðabótin má
þó aldrei vera hærri en é-,'., af steinbvggingum og 1% af byggingum úr öðru
efni. Leiguliðabót allra leigujarða skal greiðast í sérstakan sjóð, er nefnist
Endurbvggingarsjóður liúsa á leigujörðum. Sjóðinn skal ávaxta í Búnaðarbanka
íslands undir yfirstjórn bankastjórnar og atvinnumálaráðuneytis. Hver jörð hefir
sérreikning i sjóðnum og á tilkall til séreignar sinnar eða hluta af lienni til að
endurreisa hús og híbýli jarðarinnar. Atvinnumálaráðherra setur með reglugerð
nánari reglur um sjóðinn.
•
13. gr.

Skvldur er leiguliði að halda liúsuni við, svo að ekki fyrnist umfram eðlilega fyrningu, að áliti og mati úttektarmanna.14
14. gr.

Skyldir eru úttektarmenn, hvenær sem landsdrottinn eða leiguliði
krefst þess, að skoða öll liús á leigujörðum, hverjir í sinum hreppi, og gefa skýrslu
um til landsdrottins. Skulu þeir sérstaklega athuga, hvernig gengið hefir verið
um húsin og þeim viðhaldið, livort byggingarskilmálum þar að lútandi er fylgt
og hvernig jörð yfirleitt er setin. Eru skýrslur þessar full sönnun fvrir Iandsdrottin til þess að ná rétti sinum, ef byggingarskílmálar eru brotnir.
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15. gr.

Nú á fráfarandi hús á jörðu, sem eru henni nauðsvnleg, að dómi úttektarmanna, og skal hann þá láta úttektarmenn meta húsin til peningaverðs,
og er þá landsdrottni skylt að kaupa þau því verði, sem metið er.
Geti leiguliði ekki selt landsdrottni né viðtakanda hús sín, er honuni
rétt að selja öðrum þau til hrottflutnings og skvlt að sjá um, að þau séu rofin,
ef viðtakandi krefst, og þá svo, að viðtakanda sé sem minnst mein að.
16. gr.
Nú hafa jarðnytjar aukizt svo á leigujörð við ræktun, að jarðarhús
þau, sem ákveðin eru í 11. gr., eru orðin ónóg peningi þeim, er jörðin framfleytir, og skal þá áhúandi gera landsdrottni viðvart og krcfjast þess, að bætt
verði við hús á jörðinni. Skal hann láta fvlgja vottorð úttektarmanna þar
um. Ef landsdrottinn vill ekki bæta við jarðarhús eða stækka, hefir leiguliði
heimild til þess að gera hús eins og þörf krefur og úttektarmenn hafa áður
vottað. Skal hann tilkynna landsdrottni, hvað húsagerðin hefir kostað, með
nægum sönnunargögnum, og er hann þá skvldur til að greiða kostnaðinn og
má þá hækka afgjald jarðarinnar sem svarar þeim vöxtum, er landsdrottinn
verður að greiða af láni þvi, er hann kann að taka vegna húsagerðarinnar, ella
sparis j óðsvöx tum.
Sama gildir, ef endurnýja þarf hæjar- eða peningshús, ef landsdrottinn
neitar að gera þau. En þá skal jafnan draga frá kostnaði verð húsa þeirra, sem
endurnýjuð eru, og gildir eftirgjaldshækkun aðeins um mismuninn.
Ákvæði 1. málsgr. gilda þó ekki, ef landsdrottinn hefir lagt til nægileg
peningshús, sem enn eru að dómi úttektarmanna i nothæfu ástandi, en verða nú
eigi notuð að fullu vegna hreyttra búnaðarhátta á jörðinni.
17. gr.
Sén hús vátrvggð á leigujörðum, skal eigandi bera kostnaðinn. En falið
getur landsdrottinn leiguliða að annast vátrvggingu fvrir sína hönd.

IV. KAFLI.
Um leiguliðaskipti á jörð og skyldur leiguliða.
18. gr.
Skvlt er leiguliða að eiga lögheimili á ábúðarjörð sinni, nema sveitarstjórn samþykki annað, shr. þó 3. gr.
19. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörð, má viðlakandi taka til vorvrkju þá,
er hann vill, en eigi má hann flvtja hú sitt á jörðina fyrir fardaga nema
fráfarandi leyfi. Fardagar eru þá er 6 vikur eru af sumri, og eru þeir fjórir.
Er fimmtudagur í sjöundu viku sumars fyrstur þeirra, en sunnudagur siðastur.
Ef leiguliði er ekki kominn til jarðar að forfallalausu, þá er sjö vikur eru af

1356

Pingskjal 787

sumri, né umboðsmaður lians, og hvorugur þeirra hefir gert ráðstöfun til
að hagnýta hanu, hefir leiguliði fyrirgert ábúðarrétti sínum og lúki landsdrottni eins árs jarðarafgjöld. En landsdrottinn má nýta sér jörð það ár, ef
hann getur ekki byggt öðrum.
20. gr.
Fráfarandi skal hafa flutt allt hú sitt af jörð liinn síðasta fardag, nema
viðtakandi leyfi, að hann hafi það þar lengur. En livorki má hann beita tún
né engjar, heldur verja fyrir öllum ágangi þar til hann yfirgefur jörðina.
Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sem viðtakanda er ekki mein að,
af búslóð sinni, ef hann má eigi flytja það burt þegar. En það skal hann hafa
burt flutt svo fljótt sein liann má, og eigi síðar en fvrir næstu veturnætur.
Séu húsmunir þá eigi burt fluttir, skal ábúandi segja hreppstjóra til, og fer
hann með þá sem fé í vanhirðu.
21. gr.

Ef fráfarandi á fvrning lievs, eldsnevtis eða hyggingarefnis, er hann hefir aflað á þeirri jörð, skal hann hjóða viðtakanda eða landsdrottni kaup á
því eftir mati úttektarmanna. Vilji hvorugur kaupa, má fráfarandi flytja það
með sér eða selja öðrum. En hurt skal hann liafa flutt það af jörðinni fyrir
næstu heyannir, nema öðruvisi semji.
22. gr.

Flutt skal fráfarandi hafa búfjáráhurð allan á tún, áður hann fer frá
jörðu, svo snenuna, að hægt sé að hyrja ávinnslu á henni í tæka tíð. Hann
skal og hreinsa öll hús, hevgarða og lieytóftir, sem á jörðu eru. Ef fráfarandi
vanrækir þetta, bæti hann viðtakanda það eins og úttektarmenn meta.
Ef eggver eða selalátur fylgir jörð, á viðtakandi öll afnot þeirra það
vor, er hann flytur sig að jörð. Ef reki fylgir leigujörð, á fráfarandi það, sem
rekur til miðs föstudags i fardögum.
23. gr.

Um innstæðukúgildi á jörð fer eftir samkomulagi landsdrottins og leiguliða. Taki leiguliði við kúgildum, skal hann greiða í leigu eftir þau 6% af verði
þeirra, eftir skattmati, og skila þeini fullgildum við brottför.
24. gr.
Leiguliði skal hafa öll leiguliðanot áhúðarjarðar sinnar, eða þess hluta,
er liann býr á, en það eru leiguliðanot að hafa til notkunar allt land jarðarinnar
eða jarðarparts, öll hús og mannvirki, svo og hlunnindi, er jörðinni fylgja,
svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver o. fl.
Nú er leiguliðaréttur brotinn, og á leiguliði sókn þess máls. Ef leiguliði sækir ekki, á landsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera landsdrottni
aðvart, ef leiguréttur hans er hrotinn, og láta hann vita, hvort hann sækir.
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25. gr.

Eigi niá leiguliði bvggja öðruni leiguliðaafnot eða búsmennskuafnot af
leigujörð sinni nema landsdrottinn leyfi. Aftur á móti má hann leyfa not hlunnjörð hans þarf með. Heimilt er honum og að láta í té nokkrar landsnytjar heiminda eða landsnytja gegn öðruin jafngildum hJunnindum eða landsnvtjum, sem
ilismönnum, sem vinna að húi hans. Ennfremur er lionum heimilt að láta af
liendi jarðarafurðir, sem hann liefir aflað sjálfur, gegn öðrum jafngildum jarðarafurðum, og sömuleiðis gegn verði, en gæta verður liann þess í öllum tilfellum.
að varanlegar landsnytjar, hlunnindi og ræktun jarðarinnar ekki rýrni eða spillist fyrir slík viðskipti með jarðarnytjar.
26. gr.

Ef leiguliði situr illa ábúðarjörð sína, svo að tún og engi fara í órækt eða
hús og mannvirki spillast sökum vanhirðu hans, eða jörðin á annan hátt líður
varanlegar skemmdir af hans völdum, hefir liann fvrirgert ábúðarrétti sínmn,
nema hann lofí að bæta úr næsta ár og setji tryggingu fyrir. Getur landsdrottinn hvenær sem er látið meta skemmdir, er orðið hafa á leigujörð hans, og er
leiguliði skyldur að bæta þær að fullu.
27. gr.
Leiguliði skal greiða alla skatla og skyldur, sem sérstaklega hvila á leigujörð hans, og' halda uppi öllum lögskilum af henni landsdrottni kostnaðarlaust.
Jarðarafgjöld öll skal greiða eftir á ár hvert fyrir veturnætur. Nú greiðir leiguliði eigi jarðargjöld að fullu fyrir uæstu jól eftir eindaga, og getur þá landsdrottinn byggt honum út, enda sé útbygging birt í síðasta lagi 15. janúar næstan
á eftir.
28. gr.
Skyldur er leiguliði, þótt eigi sé tilskilið, að fiera jarðargjöld á heimili landsdrottins, ef eigi er fjær en 30 km., ella liafi landsdrottinn umboðsjnann, er eigi búi fjær og taki við jarðarafgjöldum.
29. gr.

Hvarvetna þess er landsdrottinn byggir leiguliða út vegna vanefnda á
skyldum hans, skal hann hafa gert það fvrir jól, nema öðruvisi sé mælt í lögum þessum.
Útbygging skal vera bréfleg og við votta. Skal þar tekið skýrt fram,
hverjar sakir leiguliða séu.
30. gr.
Leiguliði fyrirgerir ábúðarrétti sínum, og varðar úthyggingu, slir. þó 1.
tölul., ef hann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, sbr. 19. gr.
2. Brýtur fvrirmæli 25. gr.
3. Brýtur fvrirmæli 26. gr.
4. Greiðir eigi jarðarafgjöld samkvæmt 27. gr.
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5. Vanefnir skyldur þær, er hann kann að hafa á sig tekið samkvæmt 40. gr.,
meira en eitt ár.
31. gr.
Nú vill leiguliði flytja sig af leigujörð sinni, og skal hann þá hafa sagt
jörð lausri fyrir jól. Gerir liann það hréflega og við votta til landsdrottins
eða umboðsmanns hans.
.
.
32’ gr
Ef leiguliði segir eigi lausri leigujörð sinni eftir lögum. en flytur sig
af henni, geldur hann landsdrottni jarðargjöld næsta ár.
Nú flvtur leiguliði sig burt af jörð fvrir fardaga, sem hann hefir þó
sagt löglega lausri, og skal hann bæta landsdrottni skaða, sem kann að verða
af því, eftir mati úttektarmanna.
33. gr.
Nú hefir landsdrottinn bvggt leiguliða löglega út, sbr. 29. gr., og vill
leiguliði ekki flvtja af jörð eða beitir þrásetu, og er landsdrottni þá rétt að
krefja útburðar á sina ábvrgð, og fer um það sem lög mæla fyrir

V. KAFLI.
Um skemmdir á jörðum af völdum náttúrunnar og breyting á jarðargjöldum.
34. gr.
Ef hús á leigujörð verður fvrir skemmdum af völdum náttúrunnar, svo
sem af snjóflóði, vatnsflóði, skriðum eða jarðskjálfta, sem leiguliða verður
engin sök á gefin, skulu landsdrottinn og leiguliði gera hús aftur í sameiningu. Leiguliði leggur til sem svarar leiguliðabót af húsinu, að því leyti, sem
hún er eigi áður greidd, svo og allt innlent efni. Að öðru leyti kostar landsdrottinn
húsagerðina.
35. gr.
Ef land jarðar spillist af vatnsgangi, skriðum, sandfoki, eldsumbrotum eða öðru af völdum náttúrunnar, sem leiguliða verður ekki sök á gefin,
þá gerir hann landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans og krefst skoðunar á skemmdunum. Séu skemmdir ekki meiri en svo, að bættar verði á einu ári
án mjög mikils kostnaðar, skulu báðir, landsdrottinn og leiguliði, bæta
skemmdirnar, þannig að leiguliði leggur þó aldrei meira til en svarar hálfu
ársafgjaldi af jörðinni. Verði jörð fyrir meiri skemmdum, svo að hún rýrni
til langframa, skulu úttektarmenn meta, hve miklum hluta eftirgjalds nemi
árlega um ákveðinn tima, og er landsdrottni skylt að setja niður eftirgjald,
er nemi að minnsta kosti % af skemmdunum eins og þær eru metnar árlega,
hlutfallslega við eftirgjaldið.
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VI. KAFLI.
Um breyting á jarðargjöldum fyrir sérstakar ástæður.
36. gr.
.
Nú verða breytingar á verðlagi eða aðstaða til búskapar á jörð breytist,
án þess að einstök fvrirniæli laga þessara nái til þess, og getur þá hvor aðilja
krafizt þess, að úítektannenn endurskoði leigumála jarðar og meti eftirgjald
eftir jörð, með bliðsjón af eldri leigumála og breytingum þeim, er orðið hafa
síðan hann var gerður. Nú telur annarhvor aðila leigumála jarðar óviðunandi,
samanborið við leigumála á líkum jörðum í þeirri sveit eða héraði, og getur hann
þá á sama hátt krafizt endurskoðunar á leigumálanum.

VII. KAFLI.
Um reka á leigujörðum.
37.
...
Þegar reki fvlgir jörð, skal landsdrottinn hafa % rekans og leiguliði %.
Skal þá leiguliði hirða við þann, er rekur, sem ætti hann sjálfur, og draga úr
flæðarmáli, svo eigi taki út aftur. Skylt er leiguliða, ef sérstakt rekaítak er i
ábýlisjörð hans, að hirða reka fyrir eiganda, marka hann viðarmarki hans og
bjarga, svo að sjór taki ekki út. Öll álnarlöng kefli eða minni skulu þá vera eign
leiguliða.
38. gr.
Nú rekur hval, og skal þá landeigandi hafa %, en leiguliði % hluta
hvalsins. Leiguliði skal festa hvalinn landfestum og bjarga sem lög ákveða.
Gera skal hann strax landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans. Komi landsdrottinn eða umboðsmaður hans ekki þegar á vettvang, er leiguliða rétt að
skera hvalinn, en ábyrgjast skal liann landsdrottni allan þann hval, er hann
sker. Um endurgjald til leiguliða fer eftir ákvæðum, er fram séu tekin í byggingarbréfi.
39. gr.
Um allan annan reka á leigujörð fer eftir lagaákvæðum, er gilda þar
um i hvert sinn.
Allt, sem áður hefir fylgt leiguliðanotum á sjávarjörð, svo sem sölvatekja, kúfisktekja o. þ. h., má ekki undanskilja leiguliðanotum.
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VIII. KAFLI.
Um jarðabietur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.
■

40. gr.
Þegar leiguliða er með ákvæðuin byggingarbréfs gert að skyldu að inna
af höndum jarðarafgjald að einliverju leyti með jarðabótum eða öðrum framkvæmdum, en hann vanrækir að framkvæma þær, á landsdrottinn beimtingu á
endurgreiðslu eftir því sem úttektarmenn meta. Heimilt er leiguliða þess utan
að gera minni liáttar jarðabætur á ábýlisjörð sinni, án samþykkis landsdrottins,
ef þær eru að mati þeirra manna, sem umsjón hafa með mælingum á jarðabótum, sem styrktar eru af rikisfé, vel og hyggilega gerðar og stuðla að því að
hækka jörðina í verði. Skal leiguliði, þá er hann fer frá jörðinni, fá jarðabætur
þessar greiddar, eftir því sem úttektarmenn meta, að hækka megi landskuld á
jörðinni, þannig, að hann fái tólffalda landskuldarhækkunina.
41. gr.
Ef leiguliði ætlar að gera meiri háttar jarðabætur, þannig að þær á einu
ári kosti hann meira en sem nemur eftirgjaldi jarðarinnar, skal hann jafnan
leita samkomulags og samþvkkis landsdrottins og fara fram á, að hann láti gera
jarðabótina á sinn kostnað og hækki fvrir því eftirgjald jarðarinnar sem svarar
þeim vöxtum, er landsdrottinn verður að greiða af láni því, er hann kann að taka
vegna hennar, ella sparisjóðsvöxtum.
Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðabótina á sinn kostnað, en hún að
áliti þeirra manna, er mælingar hafa á jarðabótum, er styrktar eru af ríkisfé, er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan arð, er leiguliða heimilt að framkvæma verkið, og á hann þá, er hann fer frá jörðinni, sömu kröfu fyrir þá
jarðabót eins og segir í næstu grein á undan og eftir mati sömu manna.
42. gr.
Nú vill landsdrottinn gera jarðabót á jörð, sem er í fastri byggingu, og
getur hann þá um það leitað samkomulags við leiguliða. Náist ekki samkomulag,
getur hann látið gera jarðabótina engu að siður, en bæti leiguliða fullum bótum
það, sem verkið kann að spilla leiguliðanotum bans. Þegar jarðabótinni er lokið,
getur hann látið úttektarmenn skoða hana og meta, hversu mikið jarðarafgjald
megi hækka við jarðabótina. Getur hann þá afhent hana leiguliða, og ber honum
þá að halda henni vel við. Ennfremur ber lionuin að gjalda árlega þá hækkun
á eftirgjaldi, sem metin er fyrir jarðabótina. ,
43. gr.
Krafa sú, sem leiguliði á á landsdrottin, sbr. 40. og 41. gr., og fyrir
jarðarhúsabyggingar á jörðinni samkvæmt 15. og 16. gr., skal vera forgangskrafa í bú landsdrottins næst eftir þær forgangskröfur, sem nú eru í lögum.
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IX. KAFLI.

Um kaupskyldu á leigujörðum.
44. gr.
Ef landsdrottinn býður leiguliða ábýlisjörð sina til kaups með fasteignamatsverði, að viðbættu virðingarverði þeirra umbóta á jörðinni, er landsdrottinn á og gerðar hafa verið eftir að siðasta fasteignamat fór fram, enda sé honum
gefinn greiðslufrestur ekki skemmri en 1 ár, en leiguliði neitar að kaupa,
hefir leiguliði fyrirgert áhúðarrétti sínum og skal vikja fyrir hinum nýja
eiganda í næstu fardögum að ársfrestinum liðnum.

X. KAFLI.

Um úttektir á leigujörðum.
45. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörðum, skal taka þær út með lögmætri skoðunargerð. Ottekt á jörðu skal fram fara fyrir 20. júní.
Gera skal viðtakanda og fráfaranda aðvart, hvenær úttekt fer fram,
með nægum fyrirvara, svo og landsdrottni eða umboðsmanni bans, svo þeir
geti mætt þar og gætt réttar síns.
46. gr.
Ottektarmenn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru úttektarmenn hver í sínum hreppi, en hinn aðalúttektarmann skipar sýslumaður, og tvo varamenn eftir
tillögum sveitarstjórnar. Varamaður er við úttektir í forföllum annarshvors
aðalmanns, ef annarhvor úttektarmaður er svo nákominn aðilja, að hann mætti
eigi dómkveðja til matsstarfa í dómsmáli hans, eða getur talizt vilhallur, eða
ef úttektarmenn greinir á.
47. gr.
Ottektarmenn, aðrir en hreppstjóri, skulu vera skipaðir til 12 ára.
Ef þeir deyja eða hætta við starfann á þeim tima, skal á sama hátt skipa í
stað þeirra. Enginn er skyldugur að taka við endurskipun fyrr en 6 ár eru
liðin frá því hann hætti starfanum. Allir fullveðja búendur hreppsins yngri
en 60 ára eru skyldir að taka við útnefningu.
Þeir úttektarmenn, sem eigi hafa áður unnið eið embættis- eða sýslunarmanna, skulu áður en þeir byrja starf sitt undirrita í úttektarbókina drengskaparvottorð um að gegna starfi sínu hlutdrægnislaust og eftir beztu vitund og
sannfæringu.
48. gr.
Ottektarmenn fá þóknun fyrir starf sitt sem hér segir:
1. Fyrir úttekt á jörð skal greiða svo sem fyrir er mælt i lögum nr. 64 frá
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

171

1362

Fingskjal 787

14. nóv. 1917, um laun hreppstjóra og aukatekjur m. m., og kosti fráfarandi
og viðtakandi hana að hálfu hvor.
2. Fyrir virðingar- og skoðunargerðir, er um ræðir í lögum þessum, ber hverjum úttektarmanni 4 krónur, auk ferðakostnaðar, sem lög nr. 64 frá 14.
nóv. 1917 ákveða, og greiðist af þeim, er krafizt hefir virðingar eða skoðunargerðar. Þó kostar landsdrottinn og leiguliði skoðun og virðing, sem gerð
er samkvæmt 15. gr., að hálfu hvor.
' '

49. gr.
Úttektarmenn skulu hafa gerðabók, er sveitarsjóður borgar og sýsluinaður löggildir. Skal i hana rita allar úttektir jarða og skoðunargerðir á
jörðum samkvæmt 14. gr. Þegar úttekt er lokið eða skoðunargerð, skulu úttektarmenn og þeir aðiljar, sem eru við úttektina, rita nöfn sín undir í bókina til staðfestingar.
Ef aðiljar, einn eða fleiri, neita að rita undir úttektargerð, skal þess
getið í bókun. — Skyldir eru úttektarmenn að gefa staðfest eftirrit af úttektum gegn endurgjaldi samkv. lögum um laun hreppstjóra, nr. 64 14. nóv. 1917.
50. gr.
Úttektarmenn skulu lvsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi húsa, hvað
á skorti til þess að þau séu fullgild jarðarhús, skemmdum á þeim, ef orðið hafa
af völdum ábúanda, hvernig húsunum hefir verið viðhaldið og annað eftir því
sem þurfa þykir.
Ennfremur skulu þeir taka út og lýsa öðrum mannvirkjum landsdrottins
á jörðinni.
Ef innstæðukúgildi fylgja jörð, skulu úttektarmenn meta, hvort séu fullgild. Þeir skulu og nákvæinlega kynnast öllum jarðarnytjum og meta, hvort
jörð er sæmilega setin.
51. gr.
Að lokinni úttektargerð greiðir fráfarandi þær bætur til viðtakanda, er
honum kann að hafa verið gert að greiða, nema samkomulag verði milli viðtakanda og fráfaranda um greiðslu á þeim. En ef ekki verður samkomulag og fráfarandi greiðir ekki bæturnar, getur viðtakandi krafizt þess, að úttektarmenn
geri þegar lögtak þeim til lúkningar í munum þeim, er fráfarandi á á jörðinni og hann visar á. Nú fær viðtakandi ekki bætur greiddar að fullu, þótt
hann hafi að lögum krafizt þess, og er þá landsdrottinn skvldur að greiða honum það, sem á vantar.
52. gr.
Ef tvíbýli eða fleiri býh eru á jörð, skuhi úttektarmenn, ef landsdrottinn
óskar þess, skipta í millurn þeirra húsum, matjurtagörðum og öðrum mannvirkjum, ef til eru og þess eðhs, að skipt verði. Sömuleiðis túni, engi, skógi,
hlunnindum og yfirleitt öllu, sem aðiljar koma sér saman um að æskja skipta á.
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53. gr.
Ef einhver, sem hlut á að máli, vill eigi lilíta úttekt, sem gerð er á
jörð, getur hann krafizt yfirúttektar. Skal þá sýslumaður innan hálfs mánaðar skipa fjóra yfirúttektarmenn, og skulu þeir haga úttekt á sama hátt.
Sömu laun eiga þeir fyrir starfa sinn sem úttektarmenn, og greiðir krefjandi
yfirúttektar það gjald, ef bótum er eigi breytt, ella fer um gjaldið sem segir
í 48. gr.
XI. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.
54. gr.
Ákvæði laga þessara koma til framkvæmda jafnskjótt og leiguliðaskipti
verða á jörð, eða nvtt hyggingarbréf er gefið út eða framlengt, eftir að lög
þessi öðlast gildi.
55. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 1 12. jan. 1884, jafnóðum og lög
þessi koma til framkvæmda, svo og önnur lagafvrirmæli, er koma i bága við
lög þessi.

Ed.

788. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
I. Frá fjárveitingancfnd.
Við 11. gr. B. 4. Nýr liðnr:
Til rikisskattanefndar
..............................................
II. Frá Jóni Þorlákssgni.
Við 12. gr. 18. m. Nýr liður:
Til Sigurðar Sigurðssonar frá Húnstöðum, til þess að
Ijúka framhaldsnámi í læknisfræði ......................................
III. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 12. gr. 18. q. Nýr liður:
Til Guðbjarts J. Signrjónssonar, til dvalar á fávitahæli
IV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. B. 1. b. (Eimskipafélag Islands).
Fyrir »60000« kemur.........................................................

V. Frá Jóni Baldvinssgni.
Við 13. gr. A. II. a. 14. Nýr liðnr:
Fjarðarheiðarvegur .....................................................
VI. Frá Jóni Þorlákssgni.
Við 14. gr. B. II. g. Nýr liðnr:
Til Ágústs Sigurðssonar, til tungumálanáms

5000

2000
1500
250000

10000
1200
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VII. Frá Jakob Möller.
Við 14. gr. B. II. g. Nýr liður:
Til Jóns Gissurarsonar, til verzlunarfræðináms í
þýzkum báskóla..................................... ...............................
VIII. Frá Guðrúnu Lárusdóítur.
Við 14. gr. B. XV. 3 (Ósk).
Fyrir »4500« kemur.....................................................
IX. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 15. gr. 13. Nýr iiður:
Til Bókmenntafélags jafnaðarmanna ........................
X. Frá Bjarna Snœbjörnssyni.
Við 15. gr. 13. Nýr liður:
Til útgáfu allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar
Sigfússonar, gegn þreföldu framlagi annarsstaðar að ..........
XI. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
1. Við 15. gr. 22 (Halidór K. Laxness).
Fyrir »1600« kemur.....................................................
2. Við 15. gr. 24 (Þórbergur Þórðarson).
Fyrir »1600« kemur.............................. .................
XII. Frá Jakob Möller.
Við 15. gr. 28. Nýr liður:
Til Pórhalls Þorgilssonar, til útgáfu kennslubókar i
itölsku, fyrri greiðsla . ... ........................ ........................
XIII. Frá Jóni Baldvinssyni.
1. Við 15. gr. 31. Nýr liður:
Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja miðaldamenningarsögu ............................................................
2. Við 16. gr. Nýr liður á undan tölul. 1.
Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum..........
gegn tvöföldu framlagi frá blutaðeigandi bæjar- og sveitarfélögum, enda sé þeim gefinn kostur á láni úr bjargráðasjóði, er nemi helmingi framlags þeirra.
XIV. Frá Jóni Þorlákssyni.
1. Við 16. gr. 2. Nýr liður:
Til að Ijúka við uppdrætti og áætlanir af mælingum þeim, sem framkvæmdar hafa verið á vatnasvæði
Þverár og Markarfljóts .............................. .................
2. Við 16. gr. 13. b. Nýr liður:
Til Eggerts Magnússonar, til dýralækninga
..........
XV. Frá Jóni Baldvinssyni og Pétri Magnússyni.
Við 16. gr. 23. Nýr liður:
Til ráðningarstofu kvenna i Beykjavik
.................

1000
6000
1200

800
1000
1000

1000

1500
400000

5000
300
2000
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XVI. Frá Jóni tíaldvinssyni.
Við 17. gr. 11. Nýr liður:
Til gesta- og sjómannahæla Hjálpræðishersins:
a. í Reykjavik..................................................... 1000
b. i Hafnarfirði
.............................................
500
c. á Isafirði ....................................................
500
d. á Siglufirði....................................................
500
e. á Akureyri....................................................
500
f. á Seyðisfirði
.............................................. 500
3500
Frá Jakob Möller.
Við 17. gr. 23. Nýr liður:
Til Elliheimilisins »Grundar« i Reykjavik ... . . ...
XVIII. Frá Guðmundi Ólafssyni.
Við 18. gr. II. d. 38. (Margrét Sigurðardóttir prófastsekkja).
Fyrir »300« kemur ....................................................
XIX. Frá Jakob Möller.
Við 18. gr. II. f. 2. (Böðvar Jónsson póstur).
Fyrir »300« kemur ....................................................
XX. Frá fjárveitinyanefnd.
Við 18. gr. II. f. 24. Nýr liður:
Til Jóns Jónssonar í Gaitarholti, fyrrv. pósts ..........
XXI. Frá Pétri Magnússyni.
Við 18. gr. II. g. 8 (Einar Benediktsson).
Fyrir »4000« kemur....................................................
XXII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 18. gr. II. g. 12 (Guðm. Kamban).
Fyrir »2000« kemur....................................................
XXIII. Frá Einari Arnasyni.
Við 18. gr. II. i. 25. Nýr liður:
Til Guðrúnar Jóhannesdóttur Ijósmóður .................
XXIV. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 18. gr. II. i. 54. Nýr liður:
Til Arndisar Sigurðardóttur, þvottakonu i Laugarnesspitala ........ . .............................. ...............................
XXV. Frá Einari Arnasyni.
1. Við 22. gr. III. (Tunnuverksmiðja Sigiufjarðar). Attan við
liðinn bætisf: og allt að 50 þús. kr. rekstrarlán, er greiðist upp árlega.
2. Við 22. gr. VIII. Nýr liður:
Að veita Ingólfi G. S. Espholín allt að 20 þús. kr.
styrk, þó ekki yfir helming stofnkostnaðar, til að koma á
fót verksmiðju til frystíngar á skyri til útflutnings, enda
sé fyrirtækið stofnað og starfrækt i samráði við Búnaðarfélag Islands.

5000
500
400
200
5000
1000
300

300
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Ed.

789. Lög

uni heiniild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábvrgjast rekstrarlán fvrir
Útvegsbanka Islands h/f.
(Afgreidd frá Ed. 21. mai).
1. gr.
Ríkisstjórninni, fvrir liönd rikissjóðs, cr lieimilt að ábyrgjast fyrir eitt
ár rekstrarlán fyrir Utvegsbanka íslands li/f, er hann tekur hjá einni eða
fleiri lánsstofnunum, allt að 100000 sterlingspundum, eða tilsvarandi fjárhæð í
annari mynt.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

790. Lög

Nd.
um lax- og silungsveiði.

(Afgreidd frá Nd. 21. maí).
Meginmál laganna samhljóða frv. á þskj. 773.

Ed.

791. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 37, 8. sept. 1931, um heimild fyrir ríkisstjórnina
til ýmsra ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
Síðari málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Til undirbúnings þessara framkvæmda og lánveitinga til fisksölufélaga,
sbr. 4. gr., má verja úr ríkissjóði allt að 100 þús. kr. á árunum 1932 og 1933,
og er ríkisstjórninni heimilt að taka fé þetta að láni.
2. gr.
5. gr. laganna verði þannig:
Nú leigir fisksölufélag, sbr. 1. og 4. gr., sjálft skip til flutninga á ísvörðum fiski, og er þá rikisstjórninni heimilt að taka ábyrgð á shkri skipaleigu, allt
að 200 þús. kr. samtals, gegn tryggingum þeim, er hún metur gildar.

Þingskjal 792—794

Ed.
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792. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leyfa erlendum manni eða félagi
að reisa og starfrækja síldarbræðsluverksmiðju á Austurlandi.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1- gr.
Nú sækir erlendur maður eða félag um leyfi til þess að reisa og starfrækja síldarbræðslustöð á Austurlandi og sannar, að hann eða það hafi nægilegt
fjármagn, og skal þá ríkisstjórninni vera heimilt, að fengnum meðmælum hæjarstjórnar eða sveitarstjórnar á þeim stað, er umsækjandi óskar eftir aðsetri, að
veita umsækjanda leyfi til þess að reisa þar síldarbræðsluverksmiðju og starfrækja hana í allt að 30 árurn, og jafnframt leyfi til þess að eiga eða leigja nægilegt land handa fyrirtækinu, enda sé það tryggt, að eingöngu íslenzkt verkafólk,
að undanteknum sérfræðingum, starfi í þjónustu fyrirtækisins.
2. gr.
Lög þcssi öðlast gildi þegar í stað.

Nd.

793. Þingsályktun

um greiðslu fvrir ljóslækningar styrkhæfra herklasjúklinga.
(Afgreidd frá Nd. 21. mai).
Alþingi ályktar, að greiða skuli úr ríkissjóði, eins og gcrt var til ársloka
1929, kostnað við ljóslækningar berklaveikra sjúklinga, sem samkvæmt berklavarnalögunum eru úrskurðaðir af stjórnarráðinu liæfir til ókevpis læknishjálpar. Greiðslan skal fara eftir samningi, sem landlæknir gerir frá ári til árs
við ljóslækningastofur, enda séu þær viðurkenndar af'yfirlækni ljóslækningadeildar landsspítalans og landlækni.

Ed.

794. Breytingartillaga

við frv. til laga um finnntardóm.
Frá Jóni Jónssyni.
Við 8. gr. Tvær siðustu málsgreinarnar orðist svo:
Leita skal álits aðaldómara fimmtardóms, er veita skal aðaldómaraem-
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bætti, og skal síðan gera tillögu til konuugs uni veitinguna samkvæmt ályktun
ráðherrafundar.
Er veita skal aðaldómara lausn frá embætti, skal ályktun um það sömuleiðis gerð á ráðherrafundi.

Ed.

795. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
I. Frá Pétri Magnússyni.
Við 12. gr. 3. (Læknisvitjanastyrkur).
a. Fyrir »9750« kemur ............................................................
b. í aths. bætist nýr liður á eftir 21.:
Til Reykjarfjarðarhrepps 150 kr.
II. Frá Jóni Jónssyni.
1. Við 12. gr. 5. (Lúðvik Nordal).
Liðurinn fellur niður.
2. Við 14. gr. B. II. b. (Námsst. skv. ákvörðun menntamálaráðs).
Liðurinn fellur niður.
III. Frá Pétri Magnússyni.
Við 14. gr. B. II. g. Nýr liður:
Til Leifs Ásgeirssonar, til lokanáms i stærðfræði í
Pýzkalandi .................................................................................
IV. Frá Páli Hermannssyni og Ingvari Pálmasyni.
Við 14. gr. B. XV. 2. (Húsmæðrafræðsla á Hallormsst.).
Fyrir »6000« kemur ...................................................
V. Frá Jóni Jónssyni.
Við 15. gr. 24. Nýr liður:
Til Jóns ófeigssonar yfirkennara, til útgáfu þýzkíslenzkrar orðabókar, fyiri greiðsla af tveim ........................
Til vara.........................................................................
VI. Frá Einari Árnasyni.
Við 16. gr. 13 b. Nýr liður :
Til Halldórs Kr. Jónssonar, til dýralækninga ..........
VII. Frá Páli Hermannssyni og Ingvari Pálmasyni.
Við 16. gr. 41. Nýr liður:
Til laxastiga i Lagarfljóti .............................................
VIII. Frá Halldóri Steinssyni.
Við 17. gr. 22. Nýr liður:
Til sjúkrasjóðs hjúkrunarfélags ólafsvikur .................
IX. Frá Jóni Jónssyni.
Við 22. gr. X. Nýr liður:
Að endurgreiða Boga Brynjólfssyni sýslumanni úr

9900

1000
7500

2500
2000
300
700
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lífeyrissjóði embættismanna það fé, sem hann hefir greitt í
sjóðinn, ef hann lætur af embætti og afsalar sér rétti til
eftirlauna.

Ed.

796. Lög

um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna.
(Afgreidd frá Ed. 23. maí).
1- gr.
Á eftir „Hóls“ í 2. málsgr. 12. gr. laganna komi: Ögur, — og í stað „Nauteyrar“ í sömu málsgr. sömu gr. komi: Ólafsfjarðar.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1933.

Ed.

797. Lög

um viðauka við og breyting á lögum nr. 7, 15. júní 1926, um raforkuvirki.
(Afgreidd frá Ed. 23. mai).
1- gr.
Á eftir 3. gr. nefndra laga komi ný grein, er verður 4. grein, svo hljóðandi
Nú hefir einstakur maður eða félag fengið leyfi til að stofnsetja og starfrækja raforkuver eða raforkuveitu til almenningsþarfa, og skal þá ákveða
gjald á raforku í gjaldskrá, er hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórn samþykkir og ráðherra staðfestir.
Gjaldskrá skal endurskoða á árs fresti, ef annaðhvort leyfishafi eða
sveitar- eða bæjarstjórn óskar þess, og eigi sjaldnar en fimmta hvert ár.
2. gr.
4. gr. laganna verði 5. gr. og á eftir lienni komi ný grein, er verði 6. gr.,
svo hljóðandi:
Nú hefir sveitar- eða bæjarstjórn stofnsett raforkuver eða raforkuveitu
og starfrækir til almenningsþarfa í umdæmi sínu, og getur hún þá áskilið sér
einkarétt til sölu í umdæminu á rafmagnstækjum og öðrum hlutum raforkuvirkja, sem nota á í sambandi við raforkuveituna.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

172

1370

Þingskjal 797

3. gr.
5. gr. laganna verði 7. gr. og orðist þannig:
Ráðlierra setur reglugerð uin raforkuvirki. Til raforkuvirkja teljast hér
raforkuver, raforkuveita og rafmagnstæki, laus og föst.
1 reglugerð skal setja ákvæði um:
a. Gerð, uppsetningu og starfrækslu raforkuvirkja, til öryggis gegn hættu og
tjóni og til varnar gegn truflunum á viðtöku útvarps og loftskeyta, svo og
um gerð, uppsetningu og starfrækslu annara virkja, sem sett eru eða notuð svo nálægt raforkuvirkjum, að tjón eða hætta getur stafað af.
b. Takmörkun á innflutningi, sölu og notkun tækja og annara hluta raforkuvirkja, er ekki fullnægja þessum skilyrðum.
c. Skyldu til þess að gefa skýrslu um þau raforkuvirki, sem fyrir hendi eru
þegar reglugerðin öðlast gildi, og um ný virki og aukning eldri virkja,
svo og að hlíta fyrirmælum ráðherra um rannsókn á slíkum virkjum.
d. Eftirlit jneð raforkuvirkjum í húsrúmi, þar sem hætt er við sprengingum eða þar sem erfitt er að halda við nægilega fullkominni einangrun
vegna raka eða annara orsaka, svo og með raforkuvirkjum, sem ætla má,
að hafi i för með sér sérstaka hættu fyrir líf manna eða mikil verðmæti,
og með raforkuvirkjum í leikhúsum og samkomuhúsum. Eigandi virkjanna greiðir kostnað við eftirlitið, eftir nánari fyrirmælum i reglugerð.
e. Löggilding á hæfum raforkuvirkjurum.
f. Skyldu rafveitustjórna til að liafa eftirlit með því, að rafmagnslagnir
og tæki, er notuð eru í sambandi við raforkuveitur þeirra, brjóti eigi i
bága við ákvæði settra reglugerða, og um heimild fyrir eftirlitsmann ríkisins að láta stöðva um stundarsakir starfrækslu raforkuveitna eða láta
loka fyrir rafmagnsstrauminn hjá einstökum mönnum eða fyrirtækjum,
er þverskallast við að hlíta settri reglugerð, svo og að taka löggildingu eða
söluleyfi um lengri eða skemmri tíma af þeim, sem hafa gerzt brotlegir
við reglugerðina.
g. Sektir, allt að 1000 kr., fvrir brot á reglugerðinni.
4. gr.
Á eftir 6. gr. laganna, sem verður 8. gr., komi tvær nýjar greinar, er
verða 9. og 10. gr., svo hljóðandi:
a. Ráðherra skipar eftirlitsmann með raforkuvirkjum, til að annast eftirlit, skýrslugerð og annað, sem honum verður falið samkvæmt lögum þessum og þeim reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim. Ráðherra
getur einnig falið honum eftirlit með framkvæmdum á ákvæðum reglugerða
um varnir gegn útvarpstruflunum, um loftnet fyrir útvarpstæki o. fl.
Eftirlitsmaður skal liafa lokið fullnaðarprófi við rafmagnsdeild
verkfræðaháskóla.
h. Heimilt er ráðherra að ákveða i reglugerð, að eigendur raforkuvera skuli
greiða af þeim árlegt gjald til eftirlits ríkisins með raforkuvirkjum. Skal
gjald þetta miðast við stærð rafala í orkuveri, og má eigi nema meiru en
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einni krónu af hverju kílówatti málraun þeirra. Ráðherra setur ákvæði um
innheimtu gjalds þessa, og má taka það lögtaki.
Kostnaður við eftirlitið greiðist úr rikissjóði, að svo miklu leyti,
sem ekki er öðruvísi ákveðið i lögum þessum og í reglugerðum, er settar
verða samkvæmt þeim. Veitist fé til þess árlega í fjárlögum.
5. gr.
7., 8. og 9. gr. laganna verði 11., 12. og 13. gr., og tilvísanir þeirra i 5. og
7. gr. verði tilvísanir í 7. og 9. gr.
6. gr.
Þegar lög þessi liafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn
í texta laga nr. 7, 15. júní 1926, og gefa þau út svo breytt.

Ed.

798. Lög

um kirkjugarða.
(Afgreidd frá Ed. 23. mai).
Meginmál laganna samhljóða frv. á þskj. 783.

Nd.

799. Nefndarálit

um frv. til laga um brevting á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927.
Frá meiri hl. allsherjarnefndar.
Meiri hl. nefndarinnar telur, að í frv. felist nokkur bót á ástandi því, sem
nú er á fátækraframfærslunni, og að það geti hjálpað þeim hreppum, sem verst
eru staddir nú i þeim efnum. Hinsvegar telur liann enga ástæðu til að nema burt
þá hjálp, sem hingað til liefir verið veitt af ríkinu, enda þótt i hlut eigi stundum bæjar- eða sveitarfélög, sem hafa hlutfallslega létta fátækraframfærslu. —
Leggur því meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
1. Við 2. gr. Greinin fellur niður.
2. Við 3. gr. í stað „66. gr. orðist þannig“ komi: A eftir 67. gr. komi ný grein, 68.
gr., er orðist þannig.
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3. Við 4. gr. 1 stað „67. gr. orðist þannig" komi: á eftir 69. gr. komi ný gr„
er orðist þannig.
(Önnur greinatala frv. breytist skv. því).
Alþingi, 21. maí 1932.
Bergur Jónsson,
form.

Ed.

Sveinbjörn Högnason,
fundaskr. og frsm.

Þorleifur Jónsson.

800. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933.
Frá dómsmálaráðherra.
I. Við 15. gr. 23. Nýr liður:
Til Gunnlaugs Blöndals málara................................................................
II. Við 16. gr. 47. Nýr liður:
Til Búnaðarbanka Islands, til greiðslu á viðlagasjóðsláni Stefáns
skálds frá Hvítadal .....................................................................................

Ed.

1200

8000

801. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með, að frv. verði samþvkkt.
Alþingi, 23. maí 1932.
Einar Árnason,
form.

Jón Jónsson,
fundaskrifari.

Pétur Magnússon,
framsögum.

Pingskjal 802

Ed.
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802. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1933.
(Eftir atkvgr. um bitt. við 3. umr, i Ed.).
I. KAFLI.
T ekj ur:
1. gr.
Árið 1933 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2.-5.
gr., og að þeiira verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.
2. gr.
Pessir skattar og tollar er ætlazt til að nemi:
kr.
1. Fasteignaskattur........................................................................
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................................
3. Lestagjald af skipum...................................................... ...

kr.

330000
800000
40000
1170000

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aukatekjur................................................................................
Erfðafjárskattur........................................................................
Vitagjald......................................................................................
Leyfísbréfagjöld........................................................................
Stimpilgjald........................................................................ ...
Skólagjöld ................................................................................
Bifreiðaskattur ............
.....................................................

550000
45000
400000
10000
375000
20000
100000
1500000
800000

11. Útflutningsgjald......................................................
............
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vin,
ávaxtasafi og gosdrykkir)......................................................
13. Tóbakstollur..............................................................................

500000
1000000

Flyt ...

1500000

3470000

Pingskjal 802

1374

kr.

kr.
Flutt ...
14.
15.
16.
17.

Kaffi- og sykurtollur.............................
Annað aðflutningsgjald ....................
Vörutollur ..............................................
Verðtollur ..............................................

18. Gjald af innlendum tollvörum

...

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

1500000
975000
200000
1300000
1100000

5075000
150000

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

3470000

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

8695000

3. gr.
kr.

I. Tekjur af rekstri
1. Rekstrarbagn.
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
—
7.
—

A.
ríkisstofnana eru áætlaðar:
Símans
..........
Vineinkasölu
..
Rikisprentsmiðju
Rikisvélsmiðju ..
Vifilsstaðabús ..
Kleppsbús..........
Tóbakseinkasölu

... •••
«• * • •.
... • • •
............
............
............
............

Samtals ...
II. Frk dregst:
1. Rekstrarhalli Póstsjóðs
.......... .................
..........
Útvarps................... ................. ............
2.
—

kr.

264900
710000
40000
25000
4000
3000
200000
••■

•••

1246900

13000
27600
40600

Eftir

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

1206300

Sundurliðun.
Póstsjóður.
I. Tekjur................. ................................. .................

600000

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

•.•

•••

600000

Þingskjal 802

1375

kr.
Flutt ...
Gjöld:
1. Laun:
a. Eftir launalögum.....................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur
c. Bréfhirðingamenn.....................................
2. PóslflutnÍDgar.....................................................
3. Annar kostnaður:
■
a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik, eftir
reikningi.....................................................
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan
Reykjavíkur ..............................................
utan
Reykjavikur
á
c. Húsaleiga
stærri póststofum og póstafgreiðslum
d. önnur gjöld ..............................................
e. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

kr.
600000

100000
87000
25000
............

212000
270000

30000
18300
10700
60000
12000
131000
613000

Fært á 3. gr. A. II. 1
Síminn.
Tekjur........................................................................
Gjöld:
a. Til einkasima i sveitum .............................
b. Til starfrækslu landssimanna m. m.:
1. Kostnaður við aðalskrifstofu landssímanna...................................................... -...
2. Ritsimastöðin i Reykjavik ....................
3. Loftskeytastöðin i Reykjavik.................
4. Bæjarsiminn i Reykjavík ....................
5. Áhaldahúsið ..............................................
6. Ritsfmastöðin á Akureyri ....................
7. Ritsimastöðin á Seyðisfirði....................
8. Ritsimastöðin á lsafirði.............................
9. Simastöðin á Borðeyri.............................
10. Simastöðin i Hafnarfirði..........................
11. Simastöðin i Vestmannaeyjum...........
12. Simastöðin á Siglufirði............................

60000
157000
31000
380000
12000
45000
58000
28000
15000
18500
23500
17000

Fiyt ...

845000

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

...........

13000

1750000
25000

25000

1750000

Pingskjal 802

1376

kr.
Flutt ...
13. Til annara simaslöðva og eftirlitsstöðva
14. Vextir af láni frá L. M. Ericsson o. fl.

845000
120000
90100

25000

kr.
1750000

1055100

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.

Uppbót á launum simritara, kvenvarðstjóra,
kvensimritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar,
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, greiðist
eftir sömu reglum og verið heflr, enda færist þær
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.
Eyðublóð, prentkostnaður, ritföng m. m...................
Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, allt að...............................................................
Viðhald landssímanna.......................................................
Áframhaldsgjald...............................................................
Til kennslu fyrir simamenn
.....................................
Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ...................
Ýms gjöld
........................................................................
Fyrning á línum, húsum og áhöldum (sjá 20. gr.)
Slysatrygging........................................................................

45000
60000
10000
185000
25000
1000
1500
6000
70000
1500
1485100

Fært á 3. gr. A. I. 1

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

Eignahreyfingar.
Út.
Afborgun af láni L. M. Ericsson.....................................
Til viðauka simakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa,
afborgana af húseign á Seyðisfirði o. fl..........................
Til nýrra símalina ...............................................................
að því tilskildu, að samkomulag náist við hlutaðeigandi héruð.
Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 3
Víneinkasalan.
Tekjur (brúttó af vörusölu) ............................................
Gjöld:
a. Ýms rekstrarkostnaður
..............................................
b. Fyrning á pakkhúsi og áhóldum (sjá 20. gr.) ...
Fært á 3. gr. A. I. 2

264900

58700
60000
60000

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

178700

900000
184000
6000
............

190000
710000

Pingskjal 802

1377

kr.

kr.

Útvarpið.
I. Gjöld:
a. Starfræksla:
1. Yfírstjórn..............................................
2. Útvarpsstöðin .....................................
3. Útvarpssalur
....................................
4. Útvarpsefni
.....................................
5. Skrifstofan..............................................
6. Viðgerðarstofan
.............................
7. Óviss gjöld
.....................................
8. Húsaleiga, hiti o. fl............................

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

17000
52000
18000
70000
15000
20000
10000
25000

b. Vextir af láni frá Marconifélaginu í London............
c. Fyrning húss, véia og áhalda (sjá 20. gr-) ............

227000
21500
29100

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

277600
250000

Fært á 3. gr. A. 11. tekjuhalii

27600

Eignahreyfíngar.
Út.
Afborgun af láni frá Marconifélaginu { London £, 5600
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.).....................................

124040

Tekjur...............................................................

1.
2.
3.
4.

B.
Tekjur af fasteignnm rikissjóðs eru taldar:
Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs....................................
Tekjur af kirkjnm ...............................................................
Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar..........................
Arnarhvoll:
a. Tekjur ................................................................................
b. Gjöld:
1. Vextir (6,2°/o af 350 þú's.)....................
21600
2. Ýms rekstrarkostnaður.............................
26680
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.) ............
3500

25000
100
3500
51780

51780
28600

Samtals ...

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

173

Pingskjal 802

1378

4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:
kr.

kr.

1. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júli 1909
..............................................
2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/o af 3 millj............
3. Aðrir vextir................................................................................
Samtals ...

20000
180000
350195
............

550195

5. gr.
Óvissar tekjur eru taldar 50000 kr.

II. KAFLI.
Gjöld:
6. gr.
Arið 1933 eru veiltar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í
7.-19. gr.
7. gr.
Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir:
kr.
Vextir:
1. Innlend lán
........................................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 128395.86 á 122.00 ............
3. Ensk lán, £ 46295 - 12 - 0 á 22.15............................
4. Aðrir vextir
........................................................................
.

Samtals ...

|

kr.

í
í 125096,93
1 156642,95
1034447,57
90000,00
............

1406187,45

Pingskjal 802

1379

8. gr.
kr.
Borðfé Hans Hátignar konungsins

kr.
73200

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

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar rikisreikninga er veitt:
kr.
1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðunar rikisreikninga
.....................................
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) .............................
Samtals ...

kr.
225000
4000
4007

...........

233067

10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:
kr.
I. Ráðuneytið, rikisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherra:
a. Lann...............................................................
b. Til risnu......................................................
2.
3.
4.
5.

.

33375
6000

Til utanferða ráðherra.....................................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins.............................
Annar kostnaður...............................................................
Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum............................
Par af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til núverandi ríkisbókara.
Flyt ...

39375
6000
90225
50000
32000

217600

kr.

f’ingskjal 802

1380

kr.
Flutt ...
6. Til
a.
b.
c.

þess að gefa út stjórnartíðindi:
Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl.
Til pappirs og prentunar ....................
Til kostnaðar við sendingar með póstum

kr.

217600

700
18000
1000
19700

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og
ráðherrabústaðnuin og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá
20.gr.)................................................................................

5000
3667
245967

II. Hagstofan:
,
1. Laun
.......................................................
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
3. Prentun eyðublaða..................................
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ...

12250
12000
1500
5000
23000
----------!

III. Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:
a. Laun sendiherra .......................... ..........
b. Húsaleiga........................................... ..........
....................
c. Kostnaður við embættið
d. Til skrifstofuhalds........................... ..........

53750

20000
6000
25000
20000
71000 i
14600 ‘

2. Fyrir meðferð utanrikismála ............
3. Rlkisráðskostnaður
.............................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd ...

4000
5000
94600
Samtals ...

394317

1381

Pingskjal 802
11. gr.
Til dómgæzlu, Iögreglustjórnar o. fl. er veilt:

kr.

kr.
A.
Dómgæzla og Iögreglusljórn.
1. Hæstiréttur:
a. Laun......................................................................................
b. Aunar kostnaður, allt að..............................................
Par at 3000 kr. til ritara.
2. Laun bæjarfógeta, sýsluinanna og lögreglustjóra..........
3. Laun hreppstjóra......................................................................
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavik:
a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting..................................
c. Ýms gjöld
........................................................................
d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veðmálabækur .......................................................................

29375
5000
34375
142425
24000
23000
4200
6500
1000
34700

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavik:
a. Lann 5 skrifara ....................................................... ...
b. Laun 6 lollritara...............................................................
c. Aðstoð og aukavinna......................................................
d. Húsaleiga, Ijós og biti
..............................................
e. Innheimtukostnaður ......................................................
f. Ýms gjöld, allt að
.......................................................

20000
30000
10000
7200
18000
14000
99200

6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara.....................................
b. Húsaleiga.............................................................................
c. Hiti og Ijós........................................................................
d. Yms gjöld
.......................................................................

25000
5000
2400
3500
3590
70000
90000

7. Toll- og Iöggæzla
...............................................................
8. Skrifsto'fukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta...........
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 250000 kr. framlagi
úr landhelgissjóði
...............................................................
10. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................
Flyt ...

300000
20000
•••

•••

850600

1382

Þingskjal 802

kr.

kr.
850600

Flutt ...
11. Til hegningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostnaður fangelsa
........................................................................
(Par af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).
12. Tii vinnuhælisins i Litla-Hrauni ............ ....................
(Þar af fyrning kr. 6250, sjá 20. gr.).
13. Sakamálakostnaður og lögreglumála .............................
14. Borgun til sjódómsmanna.....................................................
15. Borgun til selu- og varadómara .....................................
Samtals A. ...
B.
Sameiginlegur koslnaður við embættisrekstur.
1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðareyri undir embættisbréf ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti .......................................................

13770
21250
30000
2000
5000
922620

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

45000
55000
100000

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opinberar fasteignir...............................................................
3. Til embættiseftirlitsferða..............................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og
fyiir skattvirðingar .......................................................
5. Til ríkisskattanefndar
..............................................
6. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl......................
Samtals B. ...

25000
6000
45000
5000
30000
211000

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

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:
kr.

’

kr.

1. Laun .........................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, cftir reikningi, allt að
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga
sérstaklega erfiða læknissókn..................................... ...

227250
5500
9900
í

Flyt

...

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

i

242650

Pingskjal 802

1383

kr.
Flutt ...
Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Ólafsfjarðarbúa
600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholtshreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps í Pingeyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Tii Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sléltu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa,
300 til hvers, 900 kr. — 17. Til Borgarfjarðarhrepps í
Norður-Múlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og lil Múlahrepps 250 kr., 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps i NorðurÞingeyjarsýslu og Jökuldalshrepps i Norður-Múlasýslu,
vegna byggðar i Möðrudalsheiði og Jökuldalsheiði, 200
kr. til hvors, 400 kr. — 20. Til Árneshrepps í Strandasýslu 600 kr., sé héraðið læknislaust. — 21. Til Nauteyrarhrepps 300 kr. — 22. Til Reykjarfjarðarhrepps 150 kr.
— 23. Til Loðmundarfjarðarhrepps 150 kr. —24. Viðbótarstyrkur til ólafsfjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi
frá þeim sjálfum en 1600 kr„ ef þeir ráða til sin sérstakan lækni, 2000 kr.
4. Til læknis i Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkravitjunum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara
eftir taxta héraðslækna ......................................................
5. Til Lúðviks Nordals, læknis á Eyrarbakka, til að
sinna læknisstörfum i Árnessýslu.....................................
6. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik.............................
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri.............................
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............

kr.
242650

1200
1000
800
800
800
2400

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli augnlæknis
i Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli EskiFlyt ...

247250

1384

Þingskjal 802

kr.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

Flntt ...
fjarðar og ísafjarðar, að báðum stöðnm meðtöldum,
og augnlæknis á Akureyri, er hafi binn blntann, frá
Hólmavík til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k.
á einni höfn eða tveim i hverri sýslu.
Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts í Reykjavík
Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteinssonar í Reykjavik ...............................................................
Slyrkurinn tii augnlæknis i Reykjavik og læknanna
Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentum
i læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, og gefi skýrslu um það.
Til radíumsjóðs íslands, styikur til að reka radiumlækningar ................................................................................
Styrkur til héraðslækna til utanferða, í þvi skyni að
afla sér nýrrar læknisþekkingar .....................................
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. fyrir
hverja mánaðardvöl erlendis.
Til Guðmundar Karls Péturssonar læknis, til framhaldsnáms i handlækningum erlendis.............................
Landsspítalinn:
Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna........................................................................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsfólks.....................................
79000
2. Fæði
......................................
68000
3. Þvottur og ræsting
.............................
32000
4. Lyf og umbúðir......................................
17000
5. Ljós og hiti ..............................................
24000
6. Viðhald og umbætur.............................
25000
7. Skattar ......................................................
5000
8. Ýms gjöld
..............................................
16500
9. Fyrning húsa og áhalda ....................
24000

kr.
247250

800
800

2000
1500

1500
47000
41000

290500
C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar, þar i
fæði ljósmæðranema.......................................................

8000

Flyt ...

339500

300850

Pingskjal 802

1385

kr.

Flutt ..
Þar frá dregst:
1. Daggjöld sjúklinga...
2. Tekjur af röntgendeild
3. Skurðstofugjald o. fl.

kr.

339500

300850

232000
45000
15500
292500
Mismunur

...

Holdsveikraspitiainn...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.....................................
B. Annar kostnaður*
1. Laun starfsmanna...................
11400
2. Viðurværi 35 manna ...........
13700
3. Klæðnaður ............................
1400
4. Lyf og sáraumbúðir ............
1400
9000
5. Ljós og hiti .............................
6. Húsbúnaður og áböld............
1800
2500
7. Viðhald á húsum....................
1500
8. Þvottur og ræsting..................
1000
9. Flutningskostnaður
............
..........
500
10. Greftrunarkostnaður
500
11. Skemmtanir.............................
3500
12. Skattar o. fl...............................
....................
1000
13. Ýmisleg gjöld
20.
14. Fyrning húsa og áhalda (sjá
8265
gr-)

47000

64590
7125

57465
64590
14. Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spitalinn ...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...............................................................
B. önnnr gjöld:
1. Kaup starfsmanna fastra
............
12000
2. Kaup daglaunamanna ....................
750
3. Matvæli ..............................................
26000
4. Fatnaður sjúklinga...........................
3000
Fiyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

41750

45268
6125

6125

410708
174

Pingskjal 802

1386

kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Flutt ...
Klæðnaður starfsfólks ....................
Lyf og sáraumbúðir
....................
Ljós og hiti .....................................
Viðhald og áhöld .............................
Pvottur og ræsting.............................
FiutDÍngsko8tnaður.............................
Skemmtanir .....................................
Skattar m. m.......................................
Óviss gjötd
.....................................
Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

41750
500
500
10000
6000
3500
1600
500
2500
1400
6480

6125

kr.
410708

74730
80855
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr. 1,50 á dag ...
Mismunur

Nýi spítalinn....................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis ..............................................
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna fastra
............
2. Kaup daglaunamanna ....................
3. Matvæli
..............................................
4. Fatnaður sjúklinga.............................
5. Fatnaðnr starfsfólks..........................
6. Lyf og sáraumbúðir..........................
7. Ljós og hiti
.....................................
8. Viðhald og' áhöld .............................
9. Þvottur og ræsting.............................
10. Skattar og tryggingar ....................
11. Skemmtanir
.....................................
12. Óviss útgjöld .....................................
13. Fyrning húss og áhalda (sjá 20. gr.)

...

35587
45268

52083
...........

6125

25000
1500
30000
2500
1000
3000
12000
3500
5500
3000
500
1500
10958
99958

1

Flyt ...

106083

462791

Pingskjal 802

1387

kr.

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum

Flutt ...

106083

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

54000

Mismunur

...

15. Heilsuhælið á Vífilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis...............................................................
B. Laun aðstoðarlæknis .....................................................
C. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna...................................
32000
2. Viðurværi.....................................................
85000
3. Lyf og hjúkrunargögn............................
10000
4. Ljós og hiti ..............................................
31500
5. Þvottur og ræsting...................................
7500
6. Viðhald húsa..............................................
5000
7. Viðhald véla..............................................
3000
8. Húsbúnaður og áböld.............................
10000
9. Flutningskostnaður...................................
4500
10. Óviss gjöld ..............................................
5000
11. Fyrning á búsum og áhöldum (sjá
20. gr.) ......................................................
9110

kr.
462791

52083
410
6125
5200

>
202610

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 105 sjúklingum, 5 kr. á dag
Meðgjöf með 15 börnum, 4 kr. á dag ...

213935
191625
21900
213525

Mismunur
16. Heilsuhælið á Reykjum i Ölfusi:
Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og annars starfsfólks.............................
B. Annar kostnaður:
1. Fæði.....................................
14000
2. Lyf og bjúkrunargögn..............................
1000
3. Ljós.............................................
1000
Flyt ...

16000

410

500
9000

9000

463701

Pingskjal 802

1388

kr.
Flutt ...
4.
5.
6.
7.
8.

Þvottur og ræsting....................
Viðhald húsa og áhalda
...
Flutningur og simakostnaður
Óviss gjöld .............................
Fyrning húsa og áhalda
...

16000
2000
2000
2000
1500
3000

9000

kr.
463701

26500
Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 7000 legud., 5 kr. á dag

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

Mismunur
17. Heilsuhælið I Kristnesi:
Rekstrarkostnaður .............................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.....................................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsfólks ...................
2. Fæði.............................................
3. Lyf og hjúkrunargögn...........
4. Ljós og hiti .............................
5. Þvottur og ræsting...................
6 Viðhald húsa og véla...........
7. Viðhald læknistækja ...........
8. Húsbúnaður og áhöld...........
9. Flutningskostnaður
............
10. Yms gjöld
.............................
11. Fyrning húsa og áhalda ...

...

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

...........

...........

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

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

19200
45000
3200
9000
2500
4500
500
5500
3900
11000
7670

35500
35000
500
770
5600

111970
Hér frá dregst:
Daggjald 64 sjúklinga, 5 kr. á dag

...........................
Mismunur

...

18. önnur gjöld:
a. Slyrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að
...
Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða
aðnjótandi, sendi umsóknir um hann fyrir 1. október, enda fylgi umsóknunum rekstrarreikningar,
gerðir eftir fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar.
Flyt ...

117570
116800
770
15000

15000

464471

Þingskjal 802

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Flutt ...
Styrkupphæðirnar miðast við fjölda legudaga,
enda fari tekjur þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkraskýlið hefir af hverjum sjúklingi á legudag, að
viðbættum slyrknum fyrir hvern legudag, ekki
fram úr þeirri upphæð, sem talizt getur sanngjarnt
kostnaðarverð á hverjum stað, miðað við sjúkrahúsrekstur i landinu yfirleitt. Það er og skilyrði
fyrir styrkveitingu, að sjúklingar þeir, sem ríkissjóður greiðir sjúkrahúsunum eða sjúkraskýlunum fyrir,
njóti sömu kjara sem innanhéraðssjúklingar.
Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
Til þess að kaupa ferðaröntgentæki
....................
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 þvi, að næmir sjúkd. berist til Islands
Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn
kynsjúkdómum ...............................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðuskólum.......................................................................
Til hjálparstöðvar hjúkrunarfélagsins Líknar, gegn
a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur ...
Til hiálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar
fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði
Akureyrar
........................................................................
Til félags íslenzkra hjúkrunarkvenna ....................
Til styrktar mönnnm, er þurfa að fá sér gervilimi
Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafnmikilli launaviðbót annarsstaðar frá
....................
Til Sigurðar Sigurðssonar frá Húnstöðum, til þess
að Ijúka framhaldsnámi i læknisfræði................. .
Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs
............
Til Gísla Andréssonar, sjúkrastyrkur ....................
Til frú Sigriðar Kjartansdóttur, vegna sjúkleika
manns hennar, sr. Jakobs Ó. Lárnssonar ............
Til Unnar Vilhjálmsdóttur, sjúkrastyrkur ............

1389
kr.

kr.

15000

464471

8000
3500
3500
15000
1500
8000
3000
4000

500
500
2000
300
2000
1600
1200
3000
1500

19. Hluti rikissjóðs af launum ljósmæðra.............................

74100
80000

Samtals ...

618571

Þingskjal 802

1390

13. gr.
Til samgöngumála er veilt:
A.
Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra......................................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir
reikningi, allt að
......................................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að
............
5. Skrifstofukostnaður, allt að .....................................
II. Þjóðvegir.
a. Til nýrra akvega:
10000
1. Kjósarvegur....................
10000
2. Stykkishólmsvegur ...
5000
...
3. Vesturlandsvegur
30000
Holtavörðuheiðarvegur
4.
4000
5. Geiradalsvegur ...........
5000
6. Breiðadalsheiðarvegur i safj.
5000
7, Húnavatnssýsluvegur
5000
Hotsósvegur
...........
8.
10000
9. Blönduhlíðarvegur ...
5000
10. öxnadaisvegur ............
13000
11. Ljósavatnsskarðsvegur
7000
...
12. Þistilfjarðarvegur
5000
13. Bakkafjarðarvegur ...
5000
14. Jökuldalshliðarvegur...
5000
15. Breiðdalsvegur ............
5000
Geithellnavegur............
16.
6000
17. Brunahraunsvegur ...
10000
18. Fjallabaksvegur............
5000
............
19. Hreppavegur

kr.

kr.

7125
6125
5000
16000
13000
47250

150000
500000

b. Viðhald og umbætur
III. Til brúargerða....................
IV. Fjallvegir.............................
Þar af 5000 kr. til vegar frá Hvalskeri við Patreksfjörð yfir Skersheiði að Saurbæ á Rauðasandi.
V. 1. Til áhalda, allt að ....................
...........................
2. Til bókasafns verkamanna
.....................................
Flyt ...

650000
v 60000
15000

15000
300

15300
787550

Pingskjal 802

1391

kr.

kr.

Flntt ...
VI. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem atvinnumálaráðherra setur.
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...
VII. Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti
..
......................................................
2. - Skjálfandafljóti
......................................................
3. - Blöndu ........................................................................

787550
25000

80000
105000
300
300
300
900
250

VIII. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá .....................................
IX. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum
yfir Hellisheiði
...............................................................
X. Vöruflutningastyrkur til hafnleysishéraða á Suðurlandi
Styrkurinn greiðist því aðeins, ef frumv. það um
skatt af bifreiðum o. fl., er nú Iiggur fyrir þinginu,
verður að lögum. Um úthlutun styrksins til hinna
einstöku héraða fer eftir reglum, er atvinnumálaráðherra setur.
XI. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu fyrir
ferðamenn.............................................................................
Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskekktum bæjum við þjóðbraut.
XII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. löguni nr. 44, 27. júni 1925 ..............................................
XIII. Fyrning áhaldabússins (sjá 20. gr.).............................
Samtals A. ...

5000
20000

3000

4000
1248
926948

.......... .

B.
Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða:
a. Rikissjóðs
.......................................................................
enda verði launagreiðsla til yfirmanna skipanna
i samræmi við launagreiðslur eftir lögum nr. 63, 7.
maí 1928, að því leyti, sem við verður komið og við á.
(Þar af fyrning kr. 31600, sjá 20. gr.).
b. Eimskipafélags tslands
..............................................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

256600

250000
24000

2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum....................
Samtals B. ...

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

I

530600
78000
608600

Pingskjal 802

1392

c.
Vitamál og hafnargerðir.
I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra
..............................................
Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafnargerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar,
hjeraðsstjórna og bæja i öllu þvi, er varðar
vitamál og hafna.
2. Laun aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, allt að. ...
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikningi ................................................................................
5. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............

kr.

7125

6125
10000
2500
3500
29250
25000
115000
8000
5000
25000
25000

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Laun vitavarða......................................................................
Rekstrarkostnaður vitanna..............................................
Sjómerki, þar með talið viðbald sælnhúsa ............
Tii áhaldakaupa ...............................................................
Ýmislegt.................................................................................
Til hafnargerðar á Akranesi
.....................................
Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að Va kostnaðar, gegn */s annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun
...
IX. Til sjómælinga
...............................................................
Fyrning (sjá 20. gr.).......................................................
Samtals C. ...

kr.

20000
10000
89790
...........

352040

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

A.
Kirkjumál.
Biskupsdæmið:
1. Laun biskups........................................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að
............

kr.

8125
2000
10125

Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lógum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rfkissjóðs af Jffeyrisgjaidi presta samkvæmt
lögum nr. 49 1907
.......................................................
Flyt ...

300
120
420

10125

Pingskjal 802

1393
kr.

kr.

Flutt
3 Viðbót við eftirlaun þan, er fátækir uppgjafaprestar
og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4 Frainlag til prestlannasjóðs..............................................
Stjórninni er heimilt að greiða 3Íra Einari Thoilacius í Saurbæ 1000 kr. úr prestlaunasjóði fyiir
að vinna að undirbúningi og fjársöfnun til Hallgrímskirkju, ef hann lætur af prestsskap vorið 1932,
enda sé prestakallið með óskertu prestssetri veilt
frá næstu fardögum.
5, Til dómkirkjuprestsins I Reykjavik, fyrir skýrslugerðir
6, Embættiskostnaður presta ..............................................
7, Til húsabóta á prestssetrum
.....................................

10125

420
8000
261000

800
60000
24000

354220
364345

Samtals A. ...
I

Háskólinn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

B.
Kennslumál.

Laun................................................................................
Til kennslu I réttarlæknisfræði .............................
Til kennslu i söng......................................................
Til kennslu í bókhaldi..............................................
Námsstyrkur .................... .....................................
Húsaleigustyrkur
......................................................
Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu • háskólans
Til kennsluáhalda læknadeildar.............................
Til kennslu í efnafræði..............................................
Hiti, Ijós, ræsting og vélgæzla
.............................
Önnnr gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000
auk hlunninda, er dyravörður hefir
áður notið.
2. Ýms gjöld
.............................................. 5000

I. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta ....................
m. Til Stúdentaráðs Háskóla ísiands, til þess að
starfrækja upplýsingaskrifstofu .............................
n. Framlag fyrir eitt herbergi í alþjóðastúdentagarði í Paris, lokagreiðsla .....................................
o. Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ............

102375
400
800
400
15000
9000
6000
800
1600
4000

9000
750
800
2500
549
--------

153974

Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

153974
175

1394

Pingskjal 802
kr.

Flutt ...
II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til islenzkra stúdenta i erlendum háskólum ...
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun menntamálaráðs........................................................................
Styrkinn má veita konum sem körlum til
hvers þess náms, er menntamálaráðið telur
nauðsyn að styrkja.
c. Til Jóns Blöndals, til lokanáms i hagfræði ...
d. Til Jóns Ganta Jónatanssonar, til að lúka námi
í rafmagnsfræði i Pýzkalandi
.............................
e. Til Ingólfs Þorsteinssonar, til þess að nema
vélaverkfræði við háskóla erlendis ....................
f. Til Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, til að
lúka vélfræðinámi i Pýzkalandi.............................
g. Til Yngva Pálssonar, til vélaverkfræðináms ...
h. Til Jóns Gissurarsonar, til verzlunarfræðináms
i þýzkum háskóia......................................................
i. Til Leifs Ásgeirssonar, til lokanáms i stærðfræði í Þýzkalandi
..............................................

kr.
153974

24000 í
8000

1200
1800
1200
1000
1200
1000
1000
40400

III. Fræðslumálastjórnin:
1. Laun fræðslumálastjóra
.....................................
2. Tii eftirlitsferða, eftir reikningi, ailt að ............
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að
...

7125
800
5000
12925

IV. Menntaskólinn almenni:
a. Laun................................................................................
b. Önnur gjöld:
1. Td bókasafns skólans ....................
800
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ...
8000
3000
3. Tii viðhalds
... .............................
4. Til stundakennslu og til prófdómenda, allt að
... ........................... .
7000
5. Húsaleigustyrkur handa 15 læri1125
sveinum, 75 kr. handa hverjum ...
2800
6. Námsstyrkur
... ... ....................
400
7. Læknisþóknun ... ... ....................
8. Til kennslutækja
500
.................... ...
9. Ýmisleg gjöld ... .............................
3500
Flyt ...

27125

71750

71750

207299

I
Þingskjal 802

10.
11.
12.
13.

Flutt ...
Til verðlaunabóka .............................
Vegna kostnaöar við skólastjórn ...
Til bókasafnsins fþöku....................
Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

1395

27125
200
1500
200
6515

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleigustyrkur sé venjulega aðeins veiltur utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnn.
V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Laun.................................
b. önnur gjöld:
1. Til aukakennara og stundakennslu
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
. ...
3. Til bóka og kennsluáhalda
4. Til eldiviðai og ljósa ....................
5. Námsstyrkur .......... . ....................
Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.
6. Til dyravörzlu.....................................
.....................................
7. Til viðhalds
....................
8. Til ýmislegra gjalda
....................
9. Fyrning (sjá 20. gr.)

kr.

kr.

71750

207299

35540
107290

39225
20000
2000
500
10000
1000

2000
3000
3500
7000
49000

VI. Kennaraskólinn:
a. Laun..............................................................................
b. Önnur gjöld:
1. Stundakennsla.....................................
3500
2. Eldiviður og Ijós .............................
2500
3. Bókakaup og áhöld.............................
200
4. Námsstyrkur .....................................
2500
Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.
5. Til viðhalds
.....................................
800
6. Ýmisleg gjöld ...................
............
3500
7. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................
1869

88225
16375

14869
Flyt ...

31244
434058

1396

f’ingskjal 802

kr.

kr.
434058

Flutt ...
VII. Stýrimannaskólinn:
a. Laun..............................................................................
b. önnur gjöld:
1. Til stundakennsiu .............................
1500
2. Til eldiviðar og Ijósa
....................
1800
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir300
lestra ............................. .....................
4. Ýmisleg gjöld ............ ....................
3000
1285
5. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

13000

7885
VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun...................................
b. Önnur gjöld:
1. Til stundakennslu ...
2. Húsnæði ....................
3. Ljós og hiti
............
4. Ræsting
....................
5. Til prófhalda ...........
6. Ýms gjöld....................

20885
.......................... ..........

8750
1

1000
3800
500
600
900
500
7300
16050

Við skólana undir liðunum IV.—VIII. skal vera
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skólagjaldi, ef i blut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.
IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskóians á Hólum:
a. Laun.......................................................
8750
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistarkennslu
............................. ............
1450
c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, allt að
2000
2. Til kennsluábalda
...
600
3. Til eldiviðar og ljósa...
3500
4. Ýmisleg gjöld
............
4000
10100
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ............
1714
22014
Flyl ...

22014

470993

Pingskjal 802

1397

Flutt ...
2. Til bændaskólans é Hvanneyri:
a. Lann.......................................................
b. Til smiða- og leikfimikennslu ...
c. önnnr gjöld:
1. Til vtrklegs néms, allt að 2400
2. Til kennsluéhalda............
500
3. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld.................... 3500
----------d. Fyrning húsa (sjé 20. gr..................

kr.

kr.

22014

470993

21980 i
______ ;

43994

8750
1300

10400
1530

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana é Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem stunda verkném samkvæmt samningi,
eigi skemur en 8 viknr é éri, og skila skó'unum dagbóknm um vinnubrögðin yfir námstimann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei hærri
upphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja
viku námstímans.
Styrkinn má aðeins greiða eftir é, samkvæmt
skýrslu um námið, og sé i henni gelið, hve
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
X. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavik, til þess
að reka iðnskóla i Reykjavík, undir yfirumsjón landssljórnarinnar..............................................
b. Til Iðnaðarmannafélagsins é Akureyri, til
kvöldskólahalds
......................................................
c. Til Iðnaðarmannafélagsins á lsafirði, til skólahalds................................................................................
d. Til Iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds
.......................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu
senda
ráðuneytinu
skýrslu um starf sitt.
e. Til verklegs framhaldsnéms erlendis....................
Fiyt ...

6500
1500
1000
1200

3000

13200
528187

1398

Pingskjal 802
kr.
Flutt ...
Verzlunarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla
fyrir verzlnnarmenn, undir umsjón landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< koslnaðar ............
b. Til Sambands samvinnufélaganna, til íress að
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón
landssljórnarinnar, þó ekki yfir 8A kostnaðar...

kr.
528187

-

i
5000

5000 !
10000

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:
a. Húsnæðisstyrkur
.............................
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minnsta
kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði
............
c. 40 kr. fyrir hverja uámsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................
d. Námsstyrkur til sveitastúlkna............

5000

18000
4000
1000
28000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minnsta
kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði
............
b. 65 kr. fyiir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................

12000
2000
14000
42000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón landsstjórnarinnar.
Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót
2. Laun farkennara og dýrtíðaruppbót ... ............
3. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, allt að ............
4. Til eftirlitskennara..................................... ............
5. Utanfararstyrkur banda barnakennurum ............

360000 :
70000
4000
15000
1500
450500

Flyt ...

1030687

Þingskjal 802

1399
kr.
Flult

XIV. UDglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Giðum:
a. Laun........................ ..............................
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smiðakennslu
..............................................
c. Önnur gjöld:
1. Til kennsluáhalda
...
400
2. Til eldiviðar ogljósa...
4000
3. Ýmisleg gjöld
............
3000
4. Til viðhalds...
1000
d.
2.
3.
4.
5.

Til
Til
Til
Til
gr.
6. Til
7. Til

----------Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .........

kr.
1030687

9500
2000

8400
1680

héraðsskóla samkv. I. nr. 32 1929 ............
gagnfræðaskóla samkv. I. nr. 48 1930. ...
Gagnfræðaskóla Reykvikinga
....................
unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv. 20.
I. nr. 48 1930 ......................................................
bókasafna við unglingaskóla
....................
|>ess að gefa út kénnslubækur handa skólum

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Þingeyinga
........................................................................
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................
Styrkir samkvæmt tölul. 1—2 eru bundnir þvi
skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra
samþykki reglugerðir skólanna.
3. Til kvenfélagsins Óskar i lsafjarðarkaupstað, til
húsinæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann
öðrum á Isafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreyttum skilyrðum.
4. Til húsmæðrafræðslu i Vík i Mýrdal.................
5. Til frú Bjargar C. Þorláksson, til þess að leiðbeina islenzkum konum í næringarefnafræði og
blöndun matvæla......................................................

21580
70000
50000
2500
14000
1600
1600

161280

4500
7500

4500

800

2000
19300

Flyt ...

1211267

1400

Pingskjal 802

kr.
Flutt ...
XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Par af fyrning húss kr. 975,00 (sjá 20. gr.).
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemendanna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

1211267
30975

XVII. Til Blindravinafélags íslands .....................................
XVIII. Sundkennsla o. fl.:
1. Til sundkennslu i Reykjavík
.............................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir unglinga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfé,
njóti kennslunnar ókeypis.
2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir
sundkennslu þá, sem getur i 1. lið, og til að
kenna öðrum sundkennurum hjörgunarsund ...
3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en i Rvik ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslunefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rikissjóðsstyrknum nemur.
4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar
og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir almenning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að

kr.

2600

300

2400
2400

5000
10100

XIX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi
kennslu í teikningu og tréskurði i þjóðlegum stíl
XX. Til íþróttakennslu

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

XXI. Til íþróttasambands Islands

1500
2400

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

5000

Samtals B. ...

1263842

Þingskjal 802

1401

15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt:
kr.

kr.
Landsbókasafnið:
a. Lann
................................................................................
b. Lannauppbót til 2. bókavarðar, 1000 kr....................
c. Til aðstoðar......................................................................
d. Til þess að kanpa bæknr og bandrit og til bókbands
e. Til þess að semja spjaldskrá .....................................
f. Til þess að semja og gefa nt skrá yfir bandrit ...
g. Til ritaukaskrár ..................................................... . ...
b. Brnnaábyrgðargjald fyrir safnið...................................
i. Húsaleiga..............................................................................
j. Ýmisleg gjöld....................
............................................
Pjóðskjalasafnið:
a. Lann.......................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbnnaðar
skjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýms gjöld..............................................................................
Þjóðminjasafnið og verndnn fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar)
............
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að.............................
c. Til þess að ntvega forngripi, allt að
....................
d. Til áhalda og aðgerða......................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................
Þjóðminjasafnið sé opið 6 stnndir á vikn, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
Náttúrnfræðifélagið:
a. Tillag
................................................................................
b. Til aðstoðarmanns
.......................................................
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sé til
sýnis almenningi ekki sjaldnar en einn sinni á vikn.
Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar
.............................
b. Til viðhalds og áhalda
..............................................
c. Fyrning (sjá 20. gr.)......................................................
Til kanpstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslnsjóði......................................................
Ankastyrknr til fjögnrra bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Aknreyri, að þvi tilskildn, að

21575
1000
3800
12000
800
2400
700
360
2000
1000
45635
6225
5000
1000
6625
2500
1200
1200
800

12325
2000
1400

3400
6500
1800
6815
15115
1800

90500

Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

176

1402

Pingskjal 802

kr.
Flutt ...
Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu með
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar
b. Til bókasafnsins á fsafirði, að þvf tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalin rithöfundur bafi
þar bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launuiu auk
verðstnðulsuppbótar .......................................................
c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
d. Til Bókasafns Hafnarfjarðar .....................................
8. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði
9. Til Hins islenzka bókmenntafélags..................................
enda baldi það áfram útgáfu hins íslenzka fornbréfasafns sem að undanförnu.
10. Til Þjóðvinafélagsins, þar af 4000 kr. með því skilyrði, að félagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...
11. Til Fornleifafélagsins
.......................................................
12. Til SögufélagsÍDs, til þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfirdóma o. fl...................................................................
13. Til Snorrabókasafns í Reykholti .....................................
14. Til útgáfu allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar
Sigfússonar, gegn þreföldu framlagi annarsstaðar að
15. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um
skjöl.er ísland varða og geymd eru í skjalasöfnum íKaupmannahöfn, enda fái Pjóðskjalasafnið afrit af skránni
16. Til Leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur, enda
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds síðuslu sýningu bvers leiks........................................................................
17. Til frú Soffíu Guðlaugsdóttur, til sjálfstæðra leiksýninga
18. Til Leikféiags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500
kr. frauilagi frá Akureyrarkaupstað..................................
19. Til Leikfélags Isafjarðar, gegn að minnsta kosti 300
kr. framlagi frá fsafjarðarkaupstað
.............................
20. Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.
framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur .............................
21. Til Páls Isólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleikurum og barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis
kennslu i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjum
og barnaskólum........................................................................
Flyt ...

kr.
90500

2500

2500
800
1000
6800
2500
2800

5400
800
2400
500
800

1200

4000
1000
1000
600
2500

1600
124400

1403

Pingskjal 802

kr.
Flutt

kr.
124400

...

22. Styrknr til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers
...............................................................
23. Til Halldórs Kiljan Laxness, til ritstarfa ....................
24. Til Jóns Leifs tónskálds......................................................
25. Til Gunnlaugs Blöndals málara .....................................
26. Til Pórbergs Pórðarsonar, tii þess að safna orðum
úr alþýðnmáli, enda sé safnið eign ríkisins.................
27. Til Jóns Ófeigssonar yfirkennara, til úlgáíu þýzkislenzkrar orðabókar, fyrri greiðsla af tveim ...........
28. Til Hannesar Porsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna íslenzkra á siðari öldnm, enda sé
handrilið eign ríkisins að honum látnum....................
29. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa.....................................
30. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga
............
31. Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku og
visnasöfnunar ........................................................................
32. Til Skáksambands íslands
..............................................
33. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðarnppbót....................................
b. Tii ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...
34. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa.....................................
35. Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja miðaldamenningarsögu........................................................................
36. Til Frimanns B. Arngrimssonar, til þess að safna sleinum og jarðtegundnm og rannsaka, að hverju sé nýtt
37. Til Páls Porkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni
sínu
.........................................................................................
38. Til listasafnshúss Ginars Jónssonar
.............................
(Par af fyrning kr. 1295 (sjá 20. gr.).
39. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með
verðstuðulsuppbót .. ..
..............................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns
síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
stundir á viku.
b. Til sama, til aðstoðar......................................................

5000
1600
1500
1200
1600
2000

1600
2000
1200
I

1000

í

1500

6125 j
1000 ;
-------- !
i

7125
400

;

1500

S

1200

|
!

800
4295

1000 ,
_____

40. Til fréltastofu blaðamannafélagsins..................................
41. Ferðastyrkur til útlanda......................................................

7125
1600
3000

Samtals ...

171645

Þingskjal 802

1404

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:
1
kr.
1. Til Búnaðarfélags Islands, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins...........
2. Til sandgræðslu....................
...........................................
Þar af 3000 kr. til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi.
3. Gjöld samkvæmt jarðræklarlögunum .............................
4. Til búfjárræktar samkv. I. nr. 32 1931
....................
5. Tillag til Búnaðarbankans:
.
a. Til byggingar- og landnámssjóðs ........................... .
b. Tillag til teiknistofu og leiðbeininga um húsagerð
til sveita................................................................................
c. Til ræktunarsjóðs:
1. Afgjöld þjóðjarða .....................................
20000
2. Kostnaðartillag............................................
6000
3. Hluti af útflutningsgjaldi...........................
50000

kr.
200000
30000

450000
30000

200000
4000

76000
6. Til frarabaldslagningar ræktunarvegar í Vestmannaeyjum, gegn V8 framlagi úr bæjarsjóði Vestmannaeyja
7. Tillag til verkamannabústaða:
a. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna,
samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931
b. Helmingur af ágóða tóbakseinkasölu
....................
8. Vegna láðstafana um tilbúinn áburð, allt að ...........
9. Til Garðyrkjufélags Islands:
Laun garðyrkjustjóra..............................................................
10. Til veiði- og loðdýrafélags lslnnds
.............................
11. Til Ársæls Árnasonar, til innflutnings á grænlenzkum hérum................................................................................
12. Til skógræktar:
a. Laun
...............................................................................
í*ar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæmundsens.
b. Til skóggræðslu ................. .............................................

280000
6000

70000
100000
170000
30000
3400
500
500
10600

7500
18100

13. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum

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

15875

Flyt ...

15875

1218500

Fingskjal 802

1405

kr.
Flntt ...
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............
c. Til Eggerts Magnússonar, til dýralækninga ............
d. Til Halldórs Kr. Jónssonar, til dýralækninga . ...
14. Til rannsóknastofu í þarfir atvinnuveganna
...........
15. Til fjárkláðalækninga
......................................................
16. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavík:
a. Lann forstöðamanns, ank 25°/o af öllum tekjnm
stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtíðaruppbót
...
b. Til aðstoðar, allt að ............................. .'...................
c. Húsaleiga
.......................................................................
d. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til áhaldakaupa...............................................................

15875
700
300
300

kr.
1218500

17175
15000
2000

5125
4800
3000
1200
500
14625

17. Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðnmanns og fnlltrúa
.............................
b. Til aðstoðar ... ...............................................................
c. Til veðnrathugana utan Reykjavikur, áhalda o. fl.
d. Til veðnrskeyta o. fl..........................................................
e. Til loftskeytatækja
......................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting.....................................
g. Eftirlit með veðnrathugnnarstöðvnm o. fl..................
h. Til að varpa út veðnrskeytnm á erlendum málum
18. Til landmælinga........................................................................
19. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðnneylið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og félagið sjái nm
á sinn kostnað útgáfn fiskimanna-almanaks
............
20. Til sama félags, til þess að annast birtingu útvarpaðra veðnrfregna f verstöðvnm landsins ....................
21. Lann yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmenn
......................................................
b. Lann 4 ullarmatsmanna ..............................................
c. Lann 6 kjötmatsmanna
..............................................
d. Ferðakostnaðnr yfirmatsmanna
.............................

15550
16000
9000
11000
600
3000
1000
1500
57650
35000

70000
5000
25000
2000
4500
8000
39500

22. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Lann skipaskoðunarstjóra..............................................
b. Til skrifstofnkostnaðar, allt að.....................................

6375
7000

Flyt ...

13375

1474450

Þingskjal 802

1406

kr.

kr.

c. Ferðakostnaður, allt að

Flult ...
..............................................

23. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvöföldu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
24. Til Sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............
25. TilGuðmundar JónssonarfráMosdal.tilþessaðhaldauppi
kennslu og námsskeiðum i tréskurði og heimilisiðnaði
26. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að útbreiðslu og eflingu heimilisiðnaðar
.............................
27. Til Guðrúnar Finnsdóltur
...............................................
28. Til Kvenfélags Hvammshrepps í Vík i Mýrdal, til
þess að halda uppi kennslu í handavinnu kvenna ...
29. Til Kvenfélagasambands íslands .....................................
30. Til sambands norðlenzkra kvenna..................................
31. Til sambands austfírzkra kvenna.....................................
32. Til sambands snnnlenzkra kvenna..................................
33. Til sambands vestflrzkra kvenna.....................................
34. Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
35. Til Bandalags kvenna
...........................
....................
36. Til kvenréttindafélags íslands............................................
37. Til vörumerkjaskrásetjara
..............................................
38. Handa Ungmennafélagi fslands, til eflingar iþrótta
og skóggræðslu ......................................................................
Félagið gefí landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fénu er varið.
39. Til Bandalags skáta...............................................................
40. Til Dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunarstarfsemi
................................................................................
41. Til Fiskiræktarfélagsins Blöndu, l/» rekstrarkostnaðar,
allt að.........................................................................................
42. Til laxastiga i Lagarfljóti.....................................................
43. Húsameistari rikisins:
a. Laun
................................................................................
b. Skrifstofukostnaður
.....................................................

15375
6000
4000
650
1500
300

!
|
;

500
1600
400
400
400
400
300
400
400
1600
5000

400
1000
500
700
7125
5000

44. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa,
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá....................
45. Til vatnsrennslismælinga......................................................
46. Til Guðm. Einarssonar myndhöggvara, til fullnaðarrannsókna á leirtegundum til postulinsgerðar o. fl. ...
Flyt ...

1474450

13375
2000
—

12125
5000
1000
2500

«. •

...

1536900

Pingskjal 802

1407

kr.

kr.
Flutt ...
47. Til Búnaðarbanka Islands, til greiðslu á eftirstöðvum
af láni Áslækjarrjómabús við viðlagasjóð, ásamt áföllnum vöxtum........................................................................
48. Til Búnaðarbanka Islands, til greiðslu upp i viðiagasjóðslán rajólkurfélagsins Mjallar.............................
49. Til Búnaðarbanka Islands, til greiðslu á viðlagasjóðsláni Stefáns skálds frá Hvitadal .....................................
Samtals ...

1536900

5500
12000
8000
............

1562400

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:
kr.

kr.
1. Styrkur til berklasjúklinga
............................................
Par af til Glínar Sigurðardóttur 1200 kr. og til Guðrúnar Böðvarsdóttur 1200 kr.
2. Gjöld samkvæmt 66. og 67. gr. fátækralaga ............
3. Styrkur til sjúkrasamlaga
..............................................
Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins ísl.
prentarafélags styrk í samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.
4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
í Reykjavík................................................................................
5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
6. Til slysalryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ...
7. Til slysavarna, allt að .................... .............................
enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.
8. Til þess að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
9. Til bjargráðasjóðs ...............................................................
10. Tillag til ellistyrktarsjóða.......................................................
11. Til Stórstúku Islands, til bindindisstarfsemi ............
Þar af til sambands bindindisfélaga i skólum landsins 2500 kr.
12. Til Rauðakrossfélags Islands..............................................
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............
14. Til sjúkrasjóðs Fellsbrepps ..............................................
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps ..............................................
Flyt ...

650000

80000
12000

3000
400
18000
8000
1000
25000
50000
10000

500
400
300
300
...

...

858900

1408

Pingskjal 802

kr.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Flutt ...
Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins
Framsóknar í Reykjavík......................................................
Til sjúkrasjóðs Féiags járnsmíðanema í Reykjavik ...
Til slyrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ...
Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda i Vestmannaeyjum.............................................................................
Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar ...........
Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Einingará Akureyri
Tii sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Pingeyri............
Fjárveitingarnar undir 13.—22. tólul. eru bundnar
þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi
annarsstaðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla
um starfsemina.
Til sjúkrasjóðs bjúkrunarfélags Óiafsvikur....................
Til Elliheimilisins »Grundar« i Reykjavik....................
Til gamalmennahælis á ísafirði .....................................
Til gamalmennahælis á Seyðisfirði..................................
Samtais ...

kr.
858900
400
200
400
400
300
200
300

300
5000
1000
1000
..........

868400

18. gr.
Til eftirlauna og slyrktarfjár er veitt:
kr.
I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ...............................................................
b. Embættismannaekkjur og börn
.............................
c. Prestsekkjur
...............................................................
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923
............
e.
—
—
—
— 51 1921
............
11. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:
1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ...
600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis............
300,00
b. Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson.............................
2. — ólivu Guðmundsson
....................

200
175

Flyt ...

375

kr.

49532,97
18785,15
6252,33
2500,00
2070,00
79140,45

1305

1305

79140,45

Þingskjal 802

1409

kr.

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

Til
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

22. —
23. —
24. —
25. —

26. —
27. —
28. —
29. —
30. —

Flutt ...
Theodóru Thoroddsen ....................
Sigriðar Hjaltadóttur
....................
Ingileifar Snæbjarnardóttur ..........
Sigríðar Fjeldsted læknisekkju
...
Sigríðar Finnbogadóttur....................
Rannveigar Tómasdóttur..................
önnu Gunnlaugsson...........................
Kristbjargar Marteinsdóltur ............
Kristínar Jacobson .............................
Kirstinar Þ. Blöndal
....................
Guðlaugar Magnúsdóttur....................
2 barna hennar
.............................
Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju
Jenny Forberg............ ....................
Ástu Hallgrimsson .................... ...
Ástu Einarson......................................
Aðalbjargar Sigurðardóttur ............
Dómhildar Jóbannsdóttur
............
önnu Þorgrímsdóttur læknisekkju,
600 kr., ank 100 kr. með bverju
barni hennar i ómegð ....................
Soffíu Johnsen læknisekkju ............
Krislinar Þóraiinsdótlur læknisekkju
Sigriðar Blöndal læknisekkju............
Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með einu barni
i ómegð
..............................................
Sigriðar Jónsdóttur læknisekkju ...
Súsönnu Friðriksdóttur....................
Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jónssonar .......................................................
Polly Ólafson, ekkju Gisla J. Ólafson
Margrétar Lðrusdóttnr læknisekkju

375
800
400
400
450
800
600
900
1200
600
300
2000
200
600
600
600
600
1200
1200

1305

kr.

79140,45

1300
500
400
300

700
400
500
450
600
400
19375

Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar ...
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar .
3. — Guttorms Vigfússonar....................
4. — Björns Þorlákssonar ....................

780,00
662,25
600,00
208,00

Fiutt ...

2250,25

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

20680

79140,45
177

Pingskjal 802

1410

kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Til
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
Jóns Árnasonar .............................
Þórðar Ólafssonar
....................
Páls Stephensens.............................
Helga P. Hjálmarssonar ...........
Einars Pálssonar.............................
Kristins Danielssonar....................
Jóns Finnssonar.............................
Magnúsar prófasts Bjaruarsonar
ólafs prófasts Stephensens
...

2250,25
445,00
370,00
355,00
475,00
430,00
520,00
385,00
355,00
550,00

20680

kr.
79140,45

6135,25
d. Prestsekkjnr:
1. Til Auðar Gisladóttur
... ............
2. — Bjargar Einarsdóttur....................
3. — Guðrúnar Björnsdóttur
............
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur ...
5. — Guðrúnar Ólafsdóttur....................
6. — Guðrúnar Pétursdóttur
...........
7. — Guðrúnar Torfadóttur
............
8. — Ingunnar Loftsdóttur....................
9. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar,
sem er i ómegð .............................
10. — Kirstínar Pétursdóttur.................
11. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............
12. — Steinunnar Pétursdóttur ............
13. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur
...........
15. — Ingibjargar Magnúsdóttur...........
16. — Guðfinnu Jensdóttur ....................
17. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............
18. — Guðbjargar Hermannsdóttur ...
19. — Pórunnar Bjarnadóttur
............
20. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............
21. — önnu Stefánsdóttur ....................
22. — Helgu Skúladóttur
....................
23. — Guðriðar Ólafsdóttur....................
24. — Guðríðar Helgadóttur, ekkju Jóh.
L.L. Jóhannssonar, 132 kr., auklOO
kr. með h verju barni hennar i ómegð

332 00

Flyt ...

6641,79

300,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
209,20
157,90
183,04
181,07
181,70
155,56
250,00
200,00
227,06
164,26

26815 25

79140,45

Pingskjal 802

1411
kr.

25. Til
26. —
27. —
28. —
29. —
30. —
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
Arndísar Pétursdóttur....................
Guðnýjar Þorsleinsdóttur ...........
Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá
Grenivik
.....................................
Jakobínu Sigurgeirsdóttur frá Borg
Kamillu Briem
.............................
Kristínar Jónsdóltur prófastsekkju
á Brjánslæk.....................................
Sigríðar Pórðardóttur....................
Sigurlaugar Knudsen....................
t’óru Jónsdóttur.............................
Margrétar Jónasdóttur
..........
Sigriðar Jónasdóttur ....................
Sigríðar Jóhannesdóttur ...........
Áslríðar Petersen prófastsekkju
MargrétarSigurðard. piófastsekkju
Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju
Guðrúnar Mettu Sveinsdóttur ...

6641,79
137,90
173,56

'

26815,25

kr.
79140,45

135,37
157,44
170,57
300,00
144,00
300,00
217,28
168,64
146,71
300,00
200,00
500,00
300,00
300,00
10293,26

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur ....................
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur ...........
3. — Magnúsai Einarssonar............ ...
4. — Elínar Briem Jónsson ....................
5. — Steinunnar Frímannsdóltur...........
6. — Þórunnar Stefánsdóltur....................
7. — Guðmundar Björnssonar
............
8. — Baldvins B. Bárðdals ....................
9. — Jóns Strandfelds .............................
10. — Einars Hávarðssonar ....................
11. — Elisabetar Jónsdóttur ....................
12. — Ragnheiðar Torfadóttur....................
13. — Ásdísar Porgrímsdóttur 300 kr.,
auk 100 kr. með hverju barni
hennar í ómegð
.............................
14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar ............
15. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju
16. — Ögmundar Sigurðssonar.................

300
360
500
300
450
400
200
200
150
150
300
400

600
200
200
2500

Flyt .. . 7210

37108,51

79140,45

1412

Þingskjal 802

kr.
Flutt ...
...
17. Til Cathincu Sigfússon...................
18. -- Ríignh. Guðjónsdóttur ....................
19. — Lárusar Rists kennara....................
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ... ... ...
2. — Böðvars Jónssonar.............................
....................
3. — Póru Malthíasdóttur
4. — Vigdísar Sleingrímsdóttur ............
5. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju
Halldórs Bjarnasonar pósts...........
—
6.
Friðriks Möllers
.............................
............
7. — Aninu Arinbjarnardóttur
....................
8. — Eliesers Eirfkssonar
............
9. — Jóhannesar Pórðarsonar
10. — Guðm. Kristjánssonar ....................
11. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ...
12. — Friðiiks Klemenssonar....................
...
13. — Böðvars Sigurðssonar pósts
14. — Halldórs Benediktssonar pósts ...
15. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju
Porleifs Jónssonar.............................
............
16. — Friðriks Jónssonar pósts
Einars
Ólasonar
fyrrum
pósts
...
—
17.
18. — Þórodds Bjarnasonar pósts ... ..
19. — Sigriðar Guðmundsdóttur, ekkju
Böðvars Porlákssonar ....................
20. — Kristjáns Jónssonar pósts ..........
Hedvig BlöndaJ, ekkju Óla Blön21.
dals póstritara, 300 kr., auk 100 kr.
með hverju barni hennar i ómegð
22. — Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts
á Akureyri
.....................................
23. — Torfa Sæmundssonar pósts............
...
24. — Guðjóns Kjartanssonar pósts
25. — Jóns Jónssonar f Galtarholti, f. pósts
Til Álfheiðar Blöndal, ekkju Krist26.
jáns Blöndals póstafgreiðslumanns

7210
600
300
600

37108,51

kr.
79140,45

8710

300
400
300
300
200
1200
200
200
300
300
600
2000
300
200
1000
450
300
600
300
200

600
300
200
250
200
300
11500

Flyl ...

57318,51

79140,45

1413

Þingskjal 802

kr.
Flutt ...
g. Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum
500
3. — Einars Hjórleifssonar Kvarans ... 3000
.................... 2000
4. — Þorsteins Gislasonar
—
Guðmundar
Friðjónssonar
........... 1500
5.
6. — dr. Helga Péturss ............................ 4000
7. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
8. — Einars Benediktssonar .................... 5000
.................... 1200
9. — Stefáns frá Hvitadal
10. — Jakobs Thorarensens .................... 1200 ............ 1000
11. — Sigurjóns Friðjónssonar
12. — Guðmundar Kambans .................... 2000
13. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000
1000
14. — Brfetar Bjarnbéðinsdóttur ...........
500
15. — Herdfsar André;dóttur ....................
....................
500
16. — Ólfnu Andrésdóttur

57318.51

kr.
79140 45

28900
h. Ekk
1.
2.
3.'
4.
5.
6.
7.

ur og börn skálda og rithöfunda:
Til Jakobinu Pétursdóltur....................
— Guðrúnar Jónsdóttur ....................
— Arnbjargar Einarsdóttur
............
— Guðrúnar Sigurðardóttur
............
— Ólinu Þorsteinsdóttur ....................
— Eleanor Sveinbjörnsson
............
— Krislinar Jakobsdóttur ....................

200
300
300
300
300
1200
800
3400

i.

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Petreu Jónsdóttur .............................
júbil2. — Kristinar Sigurðardóttur
Ijósmóður..............................................
Þorkelsdóttur júbil3. — Mattbildar
Ijósmóður..............................................
4. — Þórdisar Simonardóttur júbilljósmóður
...........................
............
5. — Þórunnar Gísladóttur Ijósmóður ...
6. — önnn Þorsteinsdóltur Ijósmóður...
7. — Kristlnar Jónasdóttur ljósmóður...
8. — Nikólinu Björnsdóttur Ijósmóður ...

500
500
400
300
300

Flyt ...

3300

300
500
500

89618,51

79140.45

1414

Pingskjal 802
kr.
Flutt ...
9. Til Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóður
10. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
11. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður
12. — Kristínar Guðmundsdóttur Ijósm.
13. — Hólmfriðar Friðfinnsdóttur ljósmóður
..............................................
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður
...
15. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður
16. — Guðrúnar Guðmundsdóttur ljósmóður......................................................
17. — Halldóru Metúsalemsdóttur ljósmóður
..............................................
...
18. — Jensinu Pálsdóttur ljósmóður
19. — Margrétar Jónsdóttur ljósmóður ...
20. — Guðrúnar Jónasdóttur ljósmóður
21. — Guðrúnar Magnúsdóttur ljósmóður
22. — Gróu Jónsdóttur ljósmóður............
23. — Puriðar Jónsdóttur ljósmóður ...
24. — Guðrfðar Guðmundsdóttur ' ljósmóður
..............................................
25. — Guðrúnar Ginarsdóttur ljósmóður
26. — Guðrúnar Jóhannesdóttur ljósmóður
....................
27. — Sigriðar Narfadóttur
28. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. Hjaltasonar.............................
29. — Páls Erlingssonar .............................
30. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri
.....................................
31. — Einars Guðmundssonar, fyrrum
vegavinnustjóra
.............................
32. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrum ferjumanns
..............................................
33. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns
sildarmatsm. Stefánssonar ............
34. — Sigríðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs
Björnssonar sildarmatsmanns ...
35. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vitavarðar
........................................... .

3300
300

kr.

89618,51

79140,45

89618,51

79140,45

300
200
200
200
300
300
300
300
200
200
200
200
200
3(10
200
200
300
300
300
1200
300
300
300
200
300
400

Flyt ... 11300

Þingskjal 802

1415

kr.

kr.

Fiutt ... 11300
36. Til Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vitavarðar ....................................................
300
37. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará
800
38. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju
Magnúsar Vigfússonar ....................
600
39. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórðar vitavarðar Þórðarsonar ............
300
40. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnúsar Gunnarssonar .............................
300
41. — Halldóru Pétursdóttur Briem . ...
600
42. — Kristjönu Benediktsdóttur ............
400
............
400
43. — Bjargar Guðmundsdóttur
44. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i
Múlakoti ..............................................
400
45. — Henriette Kjær......................................
600
46. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Zakariassonar
.....................................
400
47. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100
kr. með bverju barni hennar í ómegð 2400
48. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
49. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars
Lárussonar
...
...........................
300
50. — Jóbannesar Jörundssonar hafnsögu300
manns, Hrísey.....................................
600
51. — Halldóru Þórðardóttur....................
—
Vigdisar
Bergsteinsdóttur
fyrrv.
spit52.
300
alaráðskonu .....................................
500
53. — Sigriðar Magnúsd. hjúkrunarkonu
300
54. — Jónínu Marteinsd. hjúkrunarkonu
—
Guðleifar
Erlendsdóttur
fyrrv.
55.
hjúkrunarkonu ...................................
300
56. — Arndisar Sigurðardóttur, þvotta300
konu í Laugarnesspítala....................
1000
—
Sigurðar
Péturssonar
fangavarðar
57.
58. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju
300
Valdimars Daðasonar tollþjóns ...
800
59. — Susie Briem, ekkju Halldórs Briems
60. — Valgerðar Steinsen fyrrv. spítala500
ráðskonu ..............................................

89618,51

79140,45

Flyt ... 25500

89618,511

79140,45

Pingskjal 802

1416

kr.

61. Til
62. —
63. —
64.

—

Flutt ... 25500
Benedikts Þ. Gröndals ....................
800
Jóns Runólfssonar sýsluskrifara ...
600
Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju
Erlendar Zakariassonar....................
300
Sigriðar Pálsdóttur, ekkju Gunnlaugs Indriðasonar.............................
400

kr.
79140,45

89618,51

27600
Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtiðaruppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ...
k. Lifeyrir bjónanna á Staðarfelli.......................... ...

1000
3000
121218,51
49089,74

III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i.
Samtals ...

•

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

ii

249448,70

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 150000 kr.

III. KAFLI.
Eignahreyfingar.
^0. gr.
kr.

kr.

Inn.
I. Fyrningar:
1. Samkvæmt
2.
—
3.
—
4.
5.
—
6.
—
7.
—
8.
—
9.
—

3.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

gr. A............................................
— B............................................
—..............................................
—..............................................
— ..............................................
— ..............................................
— ..............................................
— ..............................................
— ..............................................

111100
3500
4067
3667
8020
69483
122638
23117
81J0
353702

Flyt ■ • •

••<

...

353702
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kr.

kr.

Flutt ...

353702

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum, keyptnm skv. lögum nr. 14, 9. júlí 1909 .............................
III. Endurgreiddar fyrirfiamgreiðslur
.............................
IV. Eudurgieidd lán og andvirði seldra eigna
...........
V. Tekjur Menningarsjóðs......................................................
VI. Skemmtanaskattur............................. r...........................

24000
10000
20000
15000
75000

Samtals ...

497702

Út.
I. Afborgauir lána ríkissjóðs og ríkisslofnana:
1. Rikissjóðslán:
a. Innlend lán ..................................... 163943,11
b. Dönsk lán, d.kr. 320433,09 á 122.00 390928,37
c. Ensk lán, £ 6000—0—0 á 22.15 132900,00
687771,48
2. Lán rikisstofnana:
a. Síminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ... ...
b. Útvarpið (sjá 3. gr. A. Út) ...........

58700
124040
182740,00
870511,48

II. Til
1.
2.
3.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

eignaaukningar rikisstofnana:
Búið á Vífilsstöðum (sjá 3. gr. A. I. 6)............
Búið á Kleppi (sjá 3. gr. A. 1. 7)
....................
Stminn: Ný simakeifi o. fl. (sjá 3. gr. Út II -III.)

4000,00
3000,00
120000,00
127000,00
50000,00
100000,00
10000,00
15000,00
75000.00

Tíl bygginga nýrra vita
..............................................
Framlag til Landsbankans, 19. greiðsla....................
Til lögboðinna fyrirframgreiðslna
.............................
Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V)....................
Til Þjóðleikhúss (sjá 20. gr. Inn VI)
....................
Samtals ...

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

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

1247511,48

178
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21. gr.
I. Rekstrarkr.
2. gr.
3. gr. A.
— B.

Tekj ur:
Skattar og tollar
..............................................
Tekjur af rekstri ríkisstofnana
....................
Tekjur af fasteignum rikissjóðs ....................

4. gr.
5. gr.

Tekjur af bönkum og vaxtatekjur....................
Óvissar tekjur .......................................................

Samtals ...

1206300
28600

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

kr.
8695000,00
•
1234900,00
550195,00
50000,00

10530095,00

II. Sjóðskr.
2.-5. gr.
20. gr. I.
— II.
- III.
— IV.
- V.
— VI.

I n n:
Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti .............................
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar ........................................................................................
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum.............................
Endurgreiddar fyrirframgreiðslur..............................................
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna.............................
Tekjur Menningarsjóðs ...............................................................
Skemmtanaskattur ........................................................................
Greiðslujöfnuður................................................................................

Samtals ...

10530095,00
353702,00
24000,00
10000,00
20000,00
15000,00
75000,00
596345,63

11624142,63

1) Fyrningar færöar hér lil jafnaöar sömu upphæö, sem talin er i rekstrarútgjöldum. '
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Yfirlit.
yfirlit.
kr.

kr.

10- gr11. gr. A.
—
B.

Gjöld:
Vextir........................................................................
Borðfé konungs.......................................................
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga.................... .......................... .
...
Til rikisstjórnarinnar
.....................................
Til dómgæzlu og lögreglustjórnar....................
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur

12. gr.
13. gr. A.
— B.
C.

Til læknaskipunar og heilbrigðismála............
Vegamál
...............................................................
Samgöngur á sjó
..............................................
Vitamál og hafnargerðir.....................................

926948,00
608600,00
352040,00

14. gr. A.
— B.

Kirkjnmál ...............................................................
Kennslumál
.......................................................

364345,00
1263842,00

15.
16.
17.
18.
19.

Til vfsinda, bókmennta og lista ....................
Til verklegra fyrirtækja.....................................
Til almennrar styrktarstarfsemi ....................
Til eftirlauna og styrktarfjár.............................
Óviss útgjöld
......................................................
Rekstrarafgangur
..............................................

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

1406187,45
73200,00
233067,00
394317,00
922620,00
211000,00
1133620,00
618571,00

1887588,00

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

Samtals ...

1628187,00
171645,00
1562400,00
868400,00
249448,70
150000,00
153463,85
10530095,00

...........

yfirlit.
kr.
7.-19. gr.
20.gr. I.
— II.
— III.
— IV.
— V.
- VI.
— VII.

Út:
Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti ...
Aðrar útborganir:
Afborganir lána......................................................
Til eignaaukningar ríkisstofnana....................
Til byggingar nýrra vita.....................................
Framlag til Landsbankans
.............................
Lögboðnar fyrirframgreiðslur.............................
Til menningarsjóðs ..............................................
Par af kr. 3000 til menntamálaráðs.
Til þjóðleikhúss......................................................

,..........

...

10376631,15
87051 1,48
127000,00
50000,00
100000,00
10000,00
15000,00

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

75000,00

Samtals ...

11624142,63
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22. gr.
Stjórninni er heimilt:
I. Að greiða af fé því, sem inn kemur vegna alþingishátíðarinnar, til Jóns
Guðmundssonar, eiganda gistihússins Valhallar á þingvelli, 5000 kr. upp í
halla þann, er hann hefír orðið fyrir af byggingu vegna alþingishátiðar innar
II. Að semja við Jóhannes Jósefsson hóteleiganda um greiðslu á skuld hans
við ríkissjóð, að upphæð kr. 40850,10, þannig, að hann greiði skuld þessa
með jöfnum afborgunum á næstu 10 árum, ásamt 6% vöxtum, og fari
greiðsla afborgana og vaxta frain 1. júli ár hvert, í fyrsta skipli 1. júlí 1932.
III. Að ábyrgjast fyrir Tunnuverksmiðju Siglufjarðar s/f, til stofnkostnaðar, gegn
þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar, allt að 24 þús. kr. lán, er endurgreiðist á ekki skemmri tima en 15 árum.
IV. Að taka ábyrgð á 40000 kr. láni fyrir Fisksölusamband Austfjarða, vegna
tekjuhalla af tilraunum til útQutnings á kældum físki 1931, gegn tryggingum
þeini, er stjórnin metur gildar.
V. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fyrir b/f Djúpbátinn til bátskaupa, gegn
ábyrgð sýslufélagsNoiður-ísafjarðarsýslu og 1. veðrétti i skipinu.(Gndurveiting).
VI. Að skipa 3 menn til að athuga ástand Fióaáveitunnar og fjárhagsgetu bænda
á áveitusvæðinu til greiðslu á skuldum við ríkissjóð vegna áveitunnar og
mjólkurbús Flóamanna. Skal rikisstjórnin, að fengnu áliti þeirrar nefndar,
leggja fyrir næsta Alþingi tillögur um lausn þessara mála. Sömu menn athugi
fjárhagsástæður Mjólkurbús Ölfusinga og sendi stjórninni skýrslu þar um.
VII. Að láta niður falla áskilið framlag á móti rikissjóðstillagi til Kjósarvegar
árin 1930 og 1931.
VIII. Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll til þess að koma á stofn mjólkurbúum
til osta- og smjörgerðar og mjólkurniðursuðu. Styrkurinn nemi allt að 'it
kostnaðar og sé því aðeins greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfræksiu.
IX.Að fela stjórn Búnaðarbankans að selja hin dönsku rikisskuldabréf, sem
viðlagasjóður á og eru nú að tiyggingu fyrir veðdeild Landsbankans, enda
greiðist skuld viðlagasjóðs við íikissjóð af andvirði hinna seldu bréfa. Verði
heimild þessi notuð, gefur fjármálaráðherra fyrir hönd rikissjóðs út tryggingarbréf fyrir jafnhárri fjárhæð og fengizt hefír fyrir hin dönsku rikisskuldabréf og leggur það að tiyggingu handa viðkomandi veðdeildarflokkum, enda er viðlagasjóður i bakábyrgð gagnvart ríkissjóði. Þegar viðskiptum þessara veðdeildarflokka er lokið, skal tryggingarbréfíð afhent fjármálaráðherra til ónýtingar.
X Að taka á leigu á hentugum stað í Reykjavik kjallara til öruggrar geymslu
á innlendum karlöQum, sem ætlaðar eru til sölu hér á landi, og lána hann
aftur íslenzkum kartöQuframleiðendum og þeim, er verzla með íslenzkar
karlöQur, gegn hæfílegum leigumála, er stjórnin ákveður.
XI. Að endurgreiða Boga Brynjólfssyni sýslumanni úr 'lífeyrissjóði embæltismanna það fé, sem hann hefír greitt i sjóðinn, ef hann lætur af embælti
og afsalar sér rétti til eftirlauna.
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23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1933, 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.
Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra,
eftirlaun eftir svipuðum reglum og Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skipstjóra
sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.
24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1932 og
hafa í för með sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekjuog gjaldamegin samkvæmt þeimjögum.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda
aðeins fyrir fjárhagstimabilið.

Ed.

803. Nefndarálit

um frumvarp til fjáraukalaga fvrir árið 1930.
Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.
Meiri hlutinn leggur til, að frumvarpið verði samþvkkt óbreytt.
Alþingi, 24. maí 1932.
Ingvar Pálmason,
form.

Nd

Einar Árnason,
fundaskr., frsm

804. Lög

um brevting á lögum nr. 37, 8. sept. 1931, um heimild fvrir ríkisstjórnina
til ýmsra ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski.
(Afgreidd frá Nd. 24. maí).
1. grSíðari málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:

Til undirbúnings þessara framkvæmda og lánveitinga til fisksölufélaga,
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sbr. 4. gr., iná verja úr ríkissjóði allt að 100 þús. kr. á árunum 1932 og 1933,
og er ríkisstjórninni heiinilt að taka fé þetta að láni.
2. gr.
5. gr. laganna verði þannig:
Xú leigir fisksölufélag, sbr. 1. og 4. gr., sjálft skip til flutninga á ísvörðum fiski, og er þá rikisstjórninni heiinilt að taka ábyrgð á slíkri skipaleigu, allt
að 200 þús. kr. samtals, gegn trvgginguin þeiin, er hún metur gildar.

Ed.

805. Breytingartillögur

við frv. til I. um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Þeir, sem landbúnað liafa að aðalatvinnu, eiga rétt á að fá gjaldfrest á skuldum sínum eftir því, sem fvrir er mælt í lögum þessum
Fresturinn nær aðeins til höfuðstóls þeirra skulda, sem stofnaðar
eru fvrir 1. janúar 1932. Fresturinn nær ekki til opinberra skatta og gjalda.
2. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
Nú sannast það, að skuldunautur notar frest, sem hann hefir fengið
samkvæmt lögum þessum, til þess að rýra tryggingar skuldheimtumanna
sinna, og getur þá skilanefnd ógilt þær ráðstafanir lians, enda skal hún
liafa gert það innan fjögra mánaða frá því að þær voru gerðar.
Auk þess skal skilanefnd þá svipta skuldunaut þeirri vernd, er
hann liefir fengið samkvæmt lögum þessum.
3. Við 16. gr. I stað orðanna i síðari málsgrein „Verða bú þeirra þá“, komi:
getur atvinnumálaráðherra þá úrskurðað, að bú þeirra verði.
4. Á eftir 16. gr. komi ný grein þannig:
Tímabilið frá afhendingu gjaldfrestsbeiðnar til loka hins úrskurðaða frests telst ekki með fvrningartima skuldar né víxilréttar.
5. Við fvrirsögn frv. Fyrirsögn frumvarpsins verði:
Frumvarp til laga um gjaldfrest bænda.
(Greinatala breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu).

Nd.

806. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um brevting á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927
(þskj. 633).
Frá Einari Arnórssyni.
Við 1. gr. Greinin falli burt, og breytist greinatalan samkvæmt þvi.
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807. Lög

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leyfa erlendum manni eða félagi að
reisa og starfrækja síldarhræðsluverksmiðju á Austurlandi.
(Afgreidd frá Nd. 26. maí).
1- gr.
Nú sækir erlendur maður eða félag um leyfi til þess að reisa og starfrækja síldarbræðslustöð á Austurlandi og sannar, að hann eða það hafi nægilegt
fjármagn, og skal þá ríkisstjórninni vera heimilt, að fengnum meðmælum bæjarstjórnar eða sveitarstjórnar á þeim stað, er umsækjandi óskar eftir aðsetri, að
veita umsækjanda leyfi til þess að reisa þar síldarbræðsluverksmiðju og starfrækja hana í allt að 30 árum, og jafnframt leyfi til þess að eiga eða leigja nægiIegt land handa fyrirtækinu, enda sé það tryggt, að eingöngu íslenzkt verkafólk,
að undanteknum sérfræðingum, starfi í þjónustu fyrirtækisins.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Ed.

808. Breytingartillaga

við frv. til laga um gjaldfrest hænda og hátaútvegsmanna.
Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 16. gr. A eftir orðunum „að þeim nauðugum“ komi: og eigi gert
fjárnám i eignum þeirra.

809. Frumvarp

Ed.
til laga um gjaldfrest hænda.

(Eftir 2. umr. í Ed.).
1- gr.
Þeir, sem landhúnað hafa að aðalatvinnu, eiga rétt á að fá gjaldfrest
á skuldum sínum eftir því, sem fvrir er mælt í lögum þessum.
Fresturinn nær aðeins til höfuðstóls þeirra skulda, sem stofnaðar eru
fyrir 1. janúar 1932. Fresturinn nær ekki til opinberra skatta og gjalda.
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2. gr.
í sýslufélagi hverju og kaupstað skal skipa nefnd þriggja manna til að
inna af hendi það starf, sem lög þessi ákveða, og jafnmarga til vara. Nefnd
þessi, sem heitir skilanefnd, skal skipuð þannig, að atvinnumálaráðherra tilnefnir formann, en sýslunefnd eða bæjarstjórn liina 2. Um val varamanna fer
eftir sömu reglum. Skilanefndarmenn sknlu vera búsettir á starfssvæði sínu.
3. gr.
.Nú telur atvinnurekandi, sem um ræðir í 1. gr., sig ekki geta innt af
hendi umsamdar eða umkrafðar afborganir skulda, er á honum hvíla, og hann
nær ekki þeim samningum við lánardrottna sina, sem hann treystist að uppfylla, og er honum þá rétt að snúa sér til formanns skilanefndar með skriflega beiðni um að njóta verndar þeirrar, sem lög þessi heimila. Beiðninni
skal fylgja:
a) Afrit af síðustu skattskýrslu.
b) Skrá yfir ábyrgðir beiðanda.
c) Skýrsla um breytingar, sem orðið hafa á efnahag eða ástæðum skuldunauts síðan skattskýrsla var gefin.
d) Sundurliðuð skrá um skuldir, og skulu tilgreindir eigendur þeirra, greiðsluskilmálar og vaxtakjör.
4. gr.
Nú hefir skilanefnd borizt beiðni eins og í 3. gr. getur, og skal hún þá
þegar tilkynna það dómara þeim, sem í hlut á, enda er aðför gegn skuldunaut
og ábyrgðarmönnum lians óheimil fyrir þeim skuldum, sem lög þessi ná til,
þar til úrskurður skilanefndar um, að frestur verði ekki veittur, er fallinn.
Hið sama er um málssókn á hendur skuldunaut eða ábvrgðarmönnum hans,
nema um skuld sé að ræða, sem ekki er viðurkennd.
5. gr.
Skilanefnd skal, svo fljótt sem ástæður levfa, taka gjaldfrestsbeiðni
til meðferðar og rannsaka hana nákvæmlega. Hún heimtar frekari skýrslur af
beiðanda, ef hún telur nauðsvn á. Hún á kröfu á að fá hjá formönnum skattanefnda allar þær upplýsingar um hag þeirra, sem skuldunautur er í ábyrgð
fyrir, er skattskýrslur þeirra geta veitt, enda er skilanefnd í öllum störfum
sínum bundin sömu þagnarskyldu og skattanefndir.
6. gr.
Þegar skilanefnd hefir fengið þau gögn, sem hún telur þörf á til þess að
úrskurða um málið, fellir hún úrskurð sinn eins fljótt og við verður komið, og
eigi siðar en 3 mánuðum eftir, að frestbeiðni barst henni, nema leita þurfi
skýrslna úr fjarlægum landshlutum. Lengur en 5 mánuði frá móttöku frestbeiðni má úrskurður þó aldrei dragast.
I skilanefnd ræður afl atkvæða úrslitum, enda taki 3 skilanefndarmenn
þátt í úrskurði.
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7. gr.
Skilanefnd skal hafa gerðabók. Sýslumaður eða bæjarfógeti löggildir
hana, en í Reykjavík lögmaður. 1 gerðabók skal skrá allar ályktanir skilanefndar og stutt yfirlit yfir það, sem frani fer á fundum hennar. Þar skal og
getið móttökudags frestbeiðna.
8. gr.
Skilanefnd á rétt á, ef hún telur ástæðu til, að kalla fvrir sig skuldunaut, lánardrottna hans og þá, sem hann er í ábyrgð fyrir, eða umboðsmenn
þeirra, til þess að reyna að koma á samkomulagi um frest til handa skuldunaut. Ef samkomulag næst, skal niðurstaðan skráð í gerðabók, og gildir hún
sem úrskurður væri. Ef samkomulag næst ekki, gengur málið til úrskurðar
skilanefndar.
9- gr.
Einróma úrskurði skilanefndar verður ekki áfrýjað, en verði nefndarmenn ekki á eitt sáttir, getur skuldunautur eða skuldheimtumaður áfrýjað til
atvinnumálaráðuneytisins, og kveður það upp fullnaðarúrskurð eins fljótt og
verða má.
Úrskurðir skilanefndar og ráðuneytis eru bindandi fyrir aðilja sem dómur væri.
10. gr.
Skilanefnd er óheimilt að úrskurða skuldunauti frest á afborgunum, ef
hún telur:
1. Að hann geti innt þær af liendi eftir samningum eða kröfum án verulegs
hnekkis þeirri atvinnu hans, sem í 1. gr. getur.
2. Að hann sé líklegur til að nota frestinn til að rýra tryggingar skuldunauta
sinna.
3. Að ástæður hans séu svo erfiðar, að ekki séu líkur til, að hann geti uppfyllt skuldbindingar sínar í venjulegu árferði.
4. Að hann eigi ekki fyrir skuldum, þegar lagt er til grundvallar:
a) Á fasteignum gildandi fasteignamat.
b) Á bústofni, búshlutum, bátum, veiðarfærum og öðrum eignum meðaltal þess verðs, sem lagt er til grundvallar mati við framtal til tekju- og
eignarskatts 3 síðustu árin.
c) Um ábyrgðir, hverjar líkur séu til, að þær falli á hann.
11- gr.
Nú telur skilanefnd, að skuldunautur falli ekki undir ákvæði 10. gr., og
úrskurðar hún honum þá frest á þeim afborgunum, sem hann, að áliti hennar,
getur ekki innt af hendi án verulegs finekkis fyrir atvinnu þá, sem í 1. gr.
getur.
12. gr.
Skilanefnd má ekki úrskurða skuldunaut lengri frest en 1 ár, talið frá
úrskurðardegi.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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13. gr.
Fjármálaráðherra hefir lieimild til, að fengnum tillögum þeirra lánsstofnana, sem gefa út vaxtabréf, að ákveða dráttarvexti af vaxtabréfalánum.
14. gr.
Nú kemur það í ljós, að skuldunautur hefir skýrt skilanefnd rangt frá
fjárhag sínum, eða hagur hans hefir breytzt í verulegum atriðum, og getur
nefndin þá fellt úr gildi úrskurð sinn eða hreytt honum, ef atvik eru þannig,
að þau hefðu leitt til annarar niðurstöðu, ef kunn hefðu verið, er úrskurðað
var í byrjun.
15. gr.
Nú sannast það, að skuldunautur notar frest, sem hann hefir fengið
samkvænit lögum þessum, til þess að rýra tryggingar skuldheimtumanna
sinna, og getur þá skilanefnd ógilt þær ráðstafanir hans, enda skal hún liafa
gert það innan fjögra mánaða frá því að þa*r voru gerðar.
Auk þess skal skilanefnd þá svipta skuldunaut þeirri vernd, er hann
hefir fengið samkvæmt lögum þessum.
Í6. gr.
Ef lög þessi valda þeim stofnunum, sem gefið hafa út vaxtabréf, erfiðleika um innlausn þeirra bréfa, sem út eru dregin til greiðslu, er fjármálaráðherra heimilt að taka fyrir hönd ríkissjóðs lán, allt að 200000 kr., til greiðslu
á þeim, ef ekki er til þess veitt fé í f járlögum. Þetta lán telst veitt þeim skuldunautum, sem greiðslufrest fengu, er tryggt með lögveði næst á eftir þeirri skuld,
sem afborgunin er hluti af, og endurgreiðist rikissjóði á þann hátt og með þeim
vöxtum, að ríkissjóður sé skaðlaus af.
Nú lenda aðrar lánsstofnanir, þar með talin verzlunarfyrirtæki, svo sem
kaupfélög og kaupmenn, í greiðsluörðugleikum, að öllu eða nokkru leyti vegna
ákvæða þessara laga, og verða bú þeirra þá ekki tekin til gjaldþrotaskipta að
þeim nauðugum meðan lög þessi eru í gildi, ef skattframtöl þeirra eða efnahagsreikningar sýna, að þau eða þeir eigi fyrir skuldum.
Akvæði laga þessara um gjaldfrest taka eigi til skulda, er stafa af
ógreiddu verkakaupi eða ógreiddum aflahlut.
17. P'
.
.
Tímabilið frá afhendingu gjaldfrestsbeiðnar til loka hins úrskurðaða
frests telst ekki með fvrningartima skuldar né víxilréttar.

18. gr.
Atvinnumálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.
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19. gr.
Kostnaður af framkvæmd þessara laga greiðist að hálfu úr rikissjóði, en
að hálfu úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.

20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. júlí 1933.

Ed.

810. Lög

um lántöku fvrir ríkissjóð.
(Afgreidd frá Ed. 26. mai).
1- gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka handa ríkissjóði lán, allt að 12 milljónir
króna, eða jafngildi þeirrar upphæðar í erlendri mynt.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

811. Breytingartillögur

við frv. til laga um gjaldfrest bænda.
Frá Jóni Baldvinssyni.
1. Við 1. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Þeir, sem landbúnað hafa að aðalatvinnu, svo og þeir, er daglaunavinnu stunda eða sjómennsku hjá öðrum, eiga rétt á að fá gjaldfrest
o. s. frv.
2. Við 3. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Nú telur atvinnurekandi, verkamaður eða sjómaður, sem um ræðir í 1. gr., o. s. frv.
3. Aftan við fvrirsögn frv. bætist: verkamanna og sjómanna.
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Nd.

812. Lög

um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. inaí 1927.
(Afgreidd frá Nd. 27. mai).
1- gr.
21. gr. fátækralaganna orðist þannig:
Eftir 16 ára aldur vinnur hver sá, sem hefir islenzkan rikisborgararétt,
sér framfærslurétt í þeirri sveit, þar sem hann hefir dvalizt 2 ár samflevtt húandi, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang, enda hafi hann ekki þegið endurkræfan eða óendurkræfan sveitarstyrk á síðustu 4 árum,
Þeirri sveitfesti, er menn hafa unnið sér áður en lög þessi ganga i
gildi, halda þeir þangað til þeir þar eftir liafa unnið sér sveitfesti annarsstaðar samkvæmt lögum þessum. Að öðru levti fer um sveitfesti manna frá
þeim degi að telja, er þau öðlast gildi, svo sem segir fyrir um í lögum þessum.
Þó skulu þeir menn, er dvalið hafa síðustu 3 árin áður en lögin komu í gildi
sveitfestisdvöl í einhverri sveit, vinna sér þar framfærslusveit, ef þeir halda
áfram dvöl sinni þar á eftir í hinni sömu sveit enn 1 ár, og að öðru leyti uppfylla skilyrði laga þessara.
2. gr.
Aftan við 65. gr. fátækralaganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú verður ríkissjóður að greiða sveitarstvrk erlendis með þurfamanni,
sem á framfærslusveit hér á landi, eða kostnað við flutning hans og fjölskyldu
hans frá útlöndum, og á hann þá rétt til endurgjalds hjá framfærslusveit þurfalingsins á þeirri upphæð, er hann hefir þannig lagt fram. Á þetta jafnt við um þá
þurfalinga, sem fengið hafa slíkan styrk hjá fátækrastjórn á þeim stað erlendis,
þar sem þeir voru staddir er styrkurinn var veittur, sem um þá menn, sem
fengið hafa styrk hjá sendiherra Islands í Kaupmannahöfn eða hjá öðrum umboðsmönnum ríkisins erlendis, samkvæmt heimild þeirri, sem veitt er í fjárlögum til styrktar nauðstöddum Islendingum erlendis, en sá styrkur telst sveitarstyrkur, ef hann er eigi endurgreiddur af styrkþega innan mánaðar frá veitingu hans.
Sama gildir, ef slikur framfærslustyrkur eða flutningskostnaður er
greiddur á annan hátt úr ríkissjóði.
3. gr.
66. gr. orðist þannig:
Oddvitum sveitarstjórna og bæjarstjórna ber fyrir lok marzmánaðar ár
hvert að senda atvinnumálaráðuneytinu skýrslu um fátækraframfæri í lireppum eða kaupstöðum fyrir umliðið ár í því formi, sem ráðuneytið ákveður. Ennfremur ber þeim samtimis að senda ráðuneytinu skýrslu um tölu þeirrra karla
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og kvenna, er greiða eiga gjald til ellistyrktarsjóðs, staðfesta af hreppstjóra
eða lögreglustjóra.
Sýslumenn skulu fyrir lok marzmánaðar ár hvert senda atvinnumálaráðuneytinu skýrslu um samanlagðar skattskyldar tekjur allra ibúa hvers einstaks hrepps sýslunnar samkvæmt skattskrá fvrir umliðið ár, svo og um skuldlausar eignir samkvæmt sömu skattskrá, og loks um skattmat allra
fasteigna í hverjum hreppi, sem skatt bar að greiða af síðastliðið ár. Á sama
hátt ber bæjarfógetum í kaupstöðum og tollstjóranum í Reykjavik að senda
ráðunevtinu tilsvarandi skýrslur úr umdæmum þeirra.

4. gr.
67. gr. orðist þannig:
Nú fara samanlögð fátækraútgjöld sveitarfélags samkv. skýrslum þeim,
er í 66. gr. getur, meira en 15% fram úr meðaltali fátækraútgjalda á öllu landinu, miðað að % hluta við tölu þeirra karla og kvenna, er greiða eiga gjald til
ellistyrktarsjóðs, að % hluta við skattskyldar tekjur, að % hluta við skuldlausar eignir og að % hluta við fasteignamat, og greiðast þá % hlutar af því,
sem þar er fram yfir, úr ríkissjóði. Þó greiðist aldrei minni upphæð en 100 kr.

5. gr.
Nú skuldar sveitarfélag öðru sveitarfélagi verulega fúlgu vegna sveitarstyrks, sem þurfalingi þess hefir verið veittur af hinu síðartalda fyrr en á árinu 1932, og skal þá ráðuneytið rannsaka hag hins fyrrtalda og meta gjaldþol
þess. Telji ráðuneytið hlutaðeigandi sveitarfélag eigi fært um að endurgreiða
alla skuldina, skal ráðuneytið leita samninga um greiðslu hennar við það sveitarfélag, sem skuldina á, og má þá, ef samningar takast, greiða úr ríkissjóði nokkurn hluta hennar, þó aldrei frekara en það, sein vanta kann á, að sveitarfélag
það, sem skuldina á að lúka, geti greitt helming liennar. Samningurinn skal
bundinn við það, að sá hluti skuldarinnar, sem um er samið að greiða, sé goldinn þegar í stað, enda falli þá hinn liluti skuldarinnar niður.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Þó koma ákvæði 1. gr. eigi til framkvæmda
fyrr en 1. jan. 1933. Kostnáð þann, sem áfallinn er samkv. 66. og 67. gr. fátækralaganna, ber að greiða úr rikissjóði til þess tíma, er lögin öðlast gildi, á sama
hátt og hingað til. Þó miðast fyrsta framlag ríkissjóðs samkvæmt 4. gr. þessara laga við fátækraútgjöld sveitarfélaganna allt árið 1932.
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Ed.

813. Nefndarálit

um frumvarp til laga um byggingarsamvinnufélög.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 28. maí 1932.
Einar Arnason,
form., frsm.

Ed.

Jón Jónsson,
fundaskr.

Pétur Magnússon,
með fvrirvara.

814. Breytingartillaga

við frv. til laga um gjaldfrest bænda.
Frá Jóni Jónssyni.
Við 16. gr. Aftan af greininni falli orðin: eða ógreiddum aflahlut.

Sþ.

815. Tillaga

til þingsálvktunar um afnám innflutningshafta.
Flm.: Jakob Möller.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að fella úr gildí reglugerð um
takmörkun á innflutningi á óþörfum varningi frá 23. október 1931.

Greinargerð.

Með reglugerð frá 2. okt. 1931 er bönkunum veitt aðstaða til þess að ná
umráðum yfir öllum erlendum gjaldevri, sem til fellur í landinu. Jafnframt
er lagt fyrir bankana að „takmarka sölu á gjaldevri til kaupa á ónauðsynlegum varningi eftir þvi sem við verður komið“. Reglugerðin frá 23. október virðist þvi vera alveg óþörf, auk þess sem hún bakar mönnum óþarfa fyrirhöfn og
ríkissjóði ekki óveruleg útgjöld.
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816. Frumvarp

til laga um fimmtardóm.
(Eftir eina umr. í Ed.).
Samhljóða þskj. 794, með þessari breytingu:
Tvær síðustu málsgreinar 8. gr. hljóða svo:
Leita skal álits aðaldómara fimmtardóms, er veita skal aðaldómaraembætti, og skal síðan gera tillögu til konungs um veitinguna samkvæmt
ályktun ráðherrafundar.
Er veita skal aðaldómara lausn frá emhætti, skal ályktun um það sömuleiðis gerð á ráðherrafundi.

Ed.

817. Lög

um breyting á lögum nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag kauptúna og
sjávarþorpa.
(Afgreidd frá Ed. 31. maí).
1- gr.
Aftan við 13. gr. komi ný setning, svolátandi:
Nú hefir skipulagsuppdráttur ekki hlotið staðfestingu stjórnarráðs áður
tvö ár séu liðin frá framlagningu, og er hann eigi lengur bindandi.
2. gr.
Nú liefir skipulagsuppdráttur verið framlagður áður en lög þessi hafa
öðlazt konungsstaðfestingu, en eigi náð staðfestingu stjórnarráðs, og fellur hann
þá úr gildi, ef hann liefir eigi verið staðfestur áður ár sé liðið frá þeim tíma.

Nd.

818. Lög

um gjaldfrest bænda.
(Afgreidd frá Nd. 31. maí).
1. gr.
Þeir, sem landhúnað hafa að aðalatvinnu, eiga rétt á að fá gjaldfrést
á skuldum sínum eftir því, sem fyrir er mælt í lögum þessum.
Fresturinn nær aðeins til höfuðstóls þeirra skulda, sem stofnaðar eru
fyrir 1. janúar 1932. Fresturinn nær ekki til opinherra skatta og gjalda.
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2. gr.
1 sýslufélagi hverju og kaupstað skal skipa nefnd þriggja manna til að
inna af hendi það starf, sem lög þessi ákveða, og jafnmarga til vara. Nefnd
þessi, sem heitir skilanefnd, skal skipuð þannig, að atvinnumálaráðherra tilnefnir formann, en sýslunefnd eða bæjarstjórn liina 2. Um val varamanna fer
eftir sömu reglum. Skilanefndarmenn skulu vera búsettir á starfssvæði sínu.
3. gr.
Nú telur atvinnurekandi, sem um ræðir i 1. gr., sig ekki geta innt af
hendi umsamdar eða umkrafðar afhorganir skulda, er á honum hvíla, og hann
nær ekki þeim samningum við lánardrottna sína, sem liann treystist að uppfylla, og er honum þá rétt að snúa sér til formanns skilanefndar með skriflega beiðni um að njóta verndar þeirrar, sem lög þessi heimila. Beiðninni
skalfylgja:
a) Afrit af síðustu skattskýrslu.
b) Skrá yfir ábyrgðir beiðanda.
c) Skýrsla um breytingar, sem orðið hafa á efnahag eða ástæðum skuldunauts síðan skattskýrsla var gefin.
d) Sundurliðuð skrá um skuldir, og skulu tilgreindir eigendur þeirra, greiðsluskilmálar og vaxtakjör.
4. gr.
Nú liefir skilanefnd borizt beiðni eins og í 3. gr. getur, og skal hún þá
þegar tilkvnna það dómara þeim, sem i lilut á, enda er aðför gegn skuldunaut
og ábyrgðarmönnum hans óheimil fyrir þeim skuldum, sem lög þessi ná til,
þar til úrskurður skilanefndar um, að frestur verði ekki veittur, er fallinn.
Hið sama er um málssókn á liendur skuldunaut eða ábyrgðarmönnum hans,
nema um skuld sé að ræða, sem ekki er viðurkennd.
5' gr>
. .
Skilanefnd skal, svo fljótt sem ástæður levfa, taka gjaldfrestsbeiðni
til meðferðar og rannsaka liana nákvæmlega. Hún heimtar frekari skýrslur af
beiðanda, ef hún telur nauðsyn á. Hún á kröfu á að fá hjá formönnum skattanefnda allar þær upplýsingar um hag þeirra, sem skuldunautur er í ábyrgð
fyrir, er skattskýrslur þeirra geta veitt, enda er skilanefnd í öllum störfum
sínum bundin sömu þagnarskyldu og skattanefndir.
6. gr. ,
Þegar skilanefnd hefir fengið þau gögn, sem hún telur þörf á til þess að
úrskurða um málið, fellir liún úrskurð sinn eins fljótt og við verður komið, og
eigi siðar en 3 mánuðum eftir, að frestbeiðni barst henni, nema leita þurfi
skýrslna úr fjarlægum landshlutum. Lengur en 5 mánuði frá móttöku frestbeiðni má úrskurður þó aldrei dragast.
í skilanefnd ræður afl atkvæða úrslitum, enda taki 3 skilanefndarmenn
þátt í úrskurði.
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7. gr.
■ Skilanefnd skal hafa gerðabók. Sýslumaður eða bæjarfógeti löggildir
hana, en í Revkjavík lögmaður. í gerðabók skal skrá allar álvktanir skilanefndar og stutt yfirlit yfir þaÖ, seni frani fer á fundum hcnnar. Þar skal og
getið móttökudags frestbeiðna.
8. gr.
Skilanefnd á rétt á, ef hún telur ástæðu til, að kalla fyrir sig skuldunaut, lánardrottna hans og þá, sem hann er í ábyrgð fvrir, eða umboðsmenn
þeirra, til þess að reyna að koina á samkomulagi urn frest til lianda skuldunaut. Ef samkomulag næst, skal niðurstaðan skráð í gerðabók, og gildir hún
sem úrskurður væri. Ef samkomulag næst ekki, gengur málið til úrskurðar
skilanefndar.
9- gr.
Einróma úrskurði skilanefndar verður ekki áfrýjað, en verði nefndarmenn ekki á eitt sáttir, getur skuldunautur eða skuldheimtumaður áfrýjað til
atvinnumálaráðunevtisins, og kveður það upp fullnaðarúrskurð eins fljótt og
verða má.
Urskurðir skilanefndar og ráðunevtis eru bindandi fyrir aðilja sem dómur væri.
10. gr.
Skilanefnd er óheimilt að úrskurða skuldunauti frest á afborgunum, ef
hún telur:
1. Að hann geti innt þær af hendi eftir samningum eða kröfum án verulegs
hnekkis þeirri atvinnu Iians, sem í 1. gr. getur.
2. Að hann sé Iíklegur til að nota frestinn til að rýra trvggingar skuldunauta
sinna.
3. Að ástæður hans séu svo erfiðar, að ekki séu likur til, að hann geti uppfyllt skuldbindingar sínar í venjulegu árferði.
4. Að hann eigi ekki fvrir skuldum, þegar lagt er til grundvallar:
a) Á fasteignum gildandi fasteignamat.
b) A bústofni, búshlutum, bátum, veiðarfierum og öðrum eignum meðaltal þess verðs, sem lagt er til grundvallar mati við framtal til tekju- og
eignarskatts 3 síðustu árin.
c) l’in ábvrgðir, hverjar líkur séu til, að þær falli á liann.
11. gr.
úrskurðar hún honuin þá frest á þeim afborgunum, sem bann, að áliti hennar.
Nú telur skilanefnd, að skuldunautur falli ekki undir ákvæði 10. gr., og
getur ekki innt af hendi án verulegs hnekkis fyrir atvinnu þá, sem í 1. gr. getur.
12. gr.
Skilanefnd má ekki úrskurða skuldunaut lengri frest en 1 ár, talið frá
úrskurðardegi.
Alþt. 1932. A. (45. löggjufarþing).
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13. gr.
Fjárniálaráðherra hcfir heimild lil, að fengnum tillögum þeirra lánsstofnana, sem gefa út vaxtabréf, að ákveða dráttarvexti af vaxtabréfalánum.

14. gr.
Nú keinur það í ljós, að skuldunautur hefir skýrt skilanefnd rangt frá
fjárhag sinuni, eða liagur hans hefir breytzt i verulegum atriðuin, og getur
nefndin þá fellt úr gildi úrskurð sinn eða hreytt honum, ef atvik eru þannig',
að þau liefðu leitt til annarar niðurstöðu, ef kunn hefðu verið, er úrskurðað
var í byrjun.
15. gr.
Nú sannast það, að skuldunautur notar frest, sem hann liefir fengið
samkvæmt lögum þessuni, til þess að rýra trvggingar skuldheimtumanna
sinna, og getur þá skilánefnd ógilt þær ráðstafanir lians, enda skal liún hafa
gert það innan fjögra mánaða frá því að þær voru gerðar.
Auk þess skal skilanefnd þá svipta skuldunaut þeirri vernd, er hann
hefir fengið samkvæmt lögum þessum.

16. gr.
Ef lög þessi valda þeim stofnunum, sem gefið liafa út vaxtabréf, erfiðleika um innlausn þeirra bréfa, sem út eru dregin til greiðslu, er fjármálaráðherra heimilt að taka fyrir liönd ríkissjóðs lán, allt að 2(KXXX) kr., til greiðslu
á þeim, ef ekki er til þess veitt fé í fjárlögum. Þetta lán telst veitt þeim skuldunautum, sem greiðslufrest fengu, er tryggt með lögveði næst á eftir þeirri skuld,
sem afborgunin er hluti af, og endurgreiðist ríkissjóði á þann hátt og með þeiin
vöxtum, að rikissjóður sé skaðlaus af.
Nú lenda aðrar lánsstofnanir, þar með talin verzlunarfyrirtæki, svo sem
kaupfélög og kaupmenn, í greiðsluörðugleikum, að öllu eða nokkru leyti vegna
ákvæða þessara laga, og verða bú þeirra þá ekki tekin til gjaldþrotaskipta að
þeim nauðugum meðan lög þessi eru í gildi, ef skattframtöl þeirra eða efnabagsreikningar sýna, að þau eða þeir eigi fyrir skuldum.
Ákvæði laga þessara um gjaldfrest taka eigi til skulda, er stafa af
ógreiddu verkakaupi eða ógreiddum aflablut.
17. gr.
Timabilið frá afhendingu gjaldfrestsbeiðnar til loka hins úrskurðaða
frests telst ekki með fyrningartíma skuldar né víxilréttar.

18. gr.
Atvinnumálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.
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19. gr.
Kostnaður af framkvæmd þessara laga greiðist að liálfu úr ríkissjóði, en
að hálfu úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.
20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. júlí 1933.

Ed.

819. Lög

um byggingarsamvinnufélög.
(Afgreidd frá Ed. 1. júní).
1- gr.
Tilgangur byggingarsamvinnufélaga er að reisa íbúðarhús fyrir meðlimi
þeirra til eigin afnota með sem hagfelldustum kjörum, að safna eiginframlögum félagsmanna (sjá 3. gr.) og reka lánastarfsemi.
2. gr.
Nú vilja menn stofna byggingarsamvinnufélag, og skulu þeir þá kveðja
til almenns fundar á því svæði, sem félaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið
upp til umræðu og atkvæða. Ef 15 menn eða fleiri koina sér saman um stofnun
byggingarsamvinnufélags og bindast samtökum um að gerast félagsmenn, setja
þeir félaginu samþykktir í samræmi við lög þessi, og er þá félagið löglega stofnað.
3. gr.
Byggingarsamvinnufélögum sé aflað fjár:
A. Með frjálsum framlögum hvers félagsmanns í stofnsjóð, unz fjárliæð hans
í sjóðnum nemur minnst % hluta andvirðis þess húsnæðis, sem hann ákveður, að félagið komi upp fyrir liann. Þegar þessari fjárhæð er náð, situr
félagsmaður fyrir um byggingu liúss, enda gangi stofnsjóðsinnieign hans
upp í bvggingarkostnaðinn. Eftir það greiðir félagsmaður á ári í stofnsjóð
fjárhæð, sem neinur l%c af kostnaðarverði húsnæðis þess, sem hann hefir
eignazt frá félaginu. Vextir af stofnsjóði leggjast við höfuðstól, og skulu
þeir á hverjum tima jafnháir og innlánsvextir í sparisjóði hjá Landsbanka
tslands. Um rétt til útborgunar slofnfjár fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 frá 1921.
B. Þá skulu félagsmenn árlega leggja fram fé í rekstrarsjóð, sem eigi nemi
ininnu en l%c og eigi meiru en 2%c af kostnaðarverði húsnæðis þess, er
byggt liefir verið af félaginu. Er þessum sjóði ætlað að standa straum af
rekstrarkostnaði félagsins. Kostnaður við að reisa nýjar hyggingar telst ekki
rekstrarkostnaður.
C. Ennfremur getur félagið tekið lán til útlánsstarfsemi sinnar. Lánin ábyrg-
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ist ríkissjóður, með sameiginlegri ábyrgð félagsmanna að baktryggingu.
Lánin má taka í erlendri mvnt og gefa út skuldabréf fyrir þeim, er hvert
um sig hljóðar á fjárhæðir, er fjármálaráðherra samþykkir.
4. gr.
Byggingarsamvinnufélag veitir félagsmönnum sínum lán til þess að koma
upp byggingum til eigin afnota, enda hafi þeir uppfyllt skilyrði þau um stofnsjóðstillög, sem um getur í 3. gr. A. hér að framan.
Lán þessi skulu tryggð með fyrsta veðrétti í húsum og lóðaréttindum
allt að 60% af virðingarverði eignarinnar. Ennfremur veitir félagið lán gegn
öðrum veðrétti í eignunum, þó þannig, að samanlagðir fyrsti og annar veðréttur
nemi ekki meiri fjárhæð en 80% af kostnaðarverði eignarinnar. Félagið veitir
lánin með sömu kjörum og það nýtur á lánum þeim, sem tekin eru í þessu skyni.
'

5. gr.
Stofnsjóður skal jafnan vera í handhæru fé í hanka eða sparisjóði, þar
sem ávaxta má fé ómyndugra, að svo miklu levti, sem honum er eigi varið til
að standast framkvæmdir við byggingar eða til útlána. Nú kemur fram hagnaður við útlán eða aðra ávöxtun stofnfjár, og rennur liann í varasjóð félagsins.
Um ráðstöfun varasjóðs félagsins gilda ákvæði laga um samvinnufélög, nr. 36
frá 1921.
6- gr.
Félagsmenn í hyggingarsamvinnufélagi fá því aðeins lán hjá félaginu, að
þeir uppfylli eftirfarandi skilvrði auk þess, sem um ræðir í 3. gr. A.:
A. Að húsin séu gerð úr varanlegu efni með tveggja til fjögurra herhergja íhúðum, auk eldhúss og gevmslu, með venjulegum nútímaþægindum og eftir
fastákveðnum fyrirmyndum, sem stjórn félagsins hefir ákveðið og samþykktar hafa verið af atvinnumálaráðuneytinu.
B. Að húsin séu byggð á þeim stöðum, sem félagsstjórnin ákveður og samþykktir eru af atvinnumálaráðuneytinu, enda útvegi félagsstjórnin leigulóðir.
C. Að félagið annist um byggingu hússins að öllu leyti, og sé það afhent honum gegn skuldabréfum með veði í liúseigninni, er nemi þeirri fjárhæð, sem
húsið kostar umfram stofnfjárframlagið.
7. gr.
Nú ákveður felagsstjórn, að félagsmenn skuli reisa sambyggingar, og fær
til þess samþykki atvinnumálaráðuneytisins, og er félaginu þá heimilt að annast viðhald slíkra bvgginga utanhúss. Noti félag heimild þessa, skal gera reglugerð um eftirlit og framkvæmd viðhalds, svo og skiptingu kostnaðar á eigendur. Um sameiginleg tæki innanhúss í sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hitunartæki, fer eftir því, sem segir i reglugerð. Um reglugerðir, er samdar kunna
að verða samkvæmt þessari grein, skal leita samþykkis atvinnumálaráðuneytisins.

Pingskjal 819

1437

8. gr.
Byggingarsanivinnufélagi, seni keinur upp sambyggingum, er heimilt að
eiga til frambúðar sameiginlegt miðstöðvarhús og þvottahús fvrir margar íhúðir, húsnæði fyrir fasta starfsmenn félagsins og fyrir matvöruverzlun. Akvæði
skulu sett í reglugerð um þátttöku eigenda íbúðanna í kostnaði, sem af þessu
hlýzt.
9. gr.
Akveðið skal i samþykktum byggingarsanivinnufélags, að enginn, sem
fengið hefir íbúð að tilhlutun félagsins, megi selja hana, nema stjórnin hafi áður
hafnað forkaupsrétti félagsins vegna, og aldrei framleigja nema nokkurn hluta
af íbúðinni, og þarf þó samþykki stjórnarinnar til. Þó getur eigandi, að fengnu
levfi stjórnarinnar, leigt heila íbúð um stundarsakir, ef sérstakar ástæður eru
fyrir liendi. Söluverð slíkrar íbúðar, hversu oft sem eigendaskipti kunna að verða,
má aldrei vera hærra en stofnverð hennar, að viðbættu virðingarverði þeirra
endurbóta, er á kunna að hafa verið gerðar, en að frádreginni hæfilegri fyrningu, hvorttveggja samkvæmt mati dómkvaddra manna. Sé um framleigu að
ræða, ákveður stjórn félagsins, hve há leigan megi vera, og miðast hún við raunverulegan kostnað eiganda, samkvæmt mati, af íbúðinni eða hluta hennar, sem
leigður er.
Nú sannast, að félagsmaður hefir selt hús hærra verði en leyfilegt er samkvæmt þessari grein, og rennur þá sá hluti söluverðsins, sem er uinfram hið löglega verð, til félagsins og leggst í varasjóð. Verði seljandi einhverra orsaka vegna
eigi fær um að greiða fjárhæð þessa, á félagið kröfu á liendur kaupanda, en þó
því aðeins, að lionuni hafi þegar kaupin fóru fram verið kunnugt um, að seljandi hafi brotið á móti ákvæði þessarar greinar, og er þá fjárhæðin forgangsskuld með veði í liúsinu næst á eftir veðréttum félagsins. Auk þess eru þá öll
lán félagsins, sem á liúsinu hvila, þegar fallin í gjalddaga.
10. gr.
Nú neytir stjórn bvggingarsamvinnufélags eigi forkaupsréttar, og er þá
eiganda heimilt að selja eignina hverjum þeim manni, sem félagsstjórn samþykkir, en þó verður kaupandi að gerast meðlimur í byggingarsainvinnufélaginu
og lilíta samþykktum þess.
11. gr.
Óheimilt er að veðsetja húseignir byggingarsamvinnufélaga fyrir liærri
fjárhæð samtals en nemur 80% af upphaflegu kostnaðarverði þeirra og endurbóta, sem á kunna að hafa verið gerðar, að frádreginni eðlilegri fyrningu, eins
og hún kann að vera á hverjum tíma, enda verður eigi gert fjárnám i eigninni
fyrir meiri fjárliæð.
12. gr.
Um stjórn, reikningsskil og fundi byggingarsamviiinufélaga fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 frá 1921. Fjármálaráðherra skipar ann-
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an endurskoðanda, enda skal félaginu skvlt að senda ráðuneytinu samrit af aðalreikningi sínum árlega.
Þóknun til stjórnar og endurskoðenda greiðist úr rekstrarsjóði félagsins.
13. gr.
Ríkisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti bæði að sérbvggingum
og samhyggingum, til afnota fvrir byggingarsamvinnufélög, og lætur þær í té
án endurgjalds.
Sömuleiðis sér ríkisstjórnin um öruggt eftirlit með framkvæmdum og húsbyggingum þeirra félaga, er starfa samkvæmt lögum þessuin.
14. gr.
Um skrásetningu og félagsslit byggingarsamvinnufélaga fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 1921.
15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

820. Nefndarálit

um skipaútgerð ríkisins, sérstaklega útgerð landhelgisgæzluskipa.
Frá minni hluta ríkisgjaldanefndar, Jóni Þorlákssvni.
Arið 1931 liefir Skipaútgerð ríkisins ráðstafað fé úr ríkissjóði og landhelgissjóði til annars en strandferða, sem hér segir:
Gjöltl

Tekjur

Halli

kr.

kr.

kr.

Samkv. rekstrarreikningi „Óðins“ ................. 282311,17
Samkv. rekstrarreikningi „Ægis“ ................. 295101,39
Samkv. rekstrarreikningi „Þórs“ ..................... 299188,77
11125,50
M/b Geir goði, landhelgisgæzla .......................
11369,11
M/b Jón Finnsson, landhelgisgæzla..................
695,00
Aukaþóknanir fyrir gæzlu ..................... ..........
Skrifstofukostnaður o. fl. vegna landhelgis15000,00
gæzlu ..................................................................
30191,10
„Margskonar kostnaður" landhelgissjóðs ....

5395,11 276919,33
1965,75 290435,64
18091,59 251397,18
14425,50
11369,41
695,00
15000,00
30191,10

Landhelgisgæzlan alls, halli .................................................................... 890433,19
Þar frá dragast kr. 25000,00 af rekstrarkostnaði Óðins, sem greiddar
eru sérstaklega úr ríkissjóði og taldar með kostnaði við hafmælingar .................................................................................................
25000,00
Kostnaður við landhelgisgæzluna er þá .......................................

kr.

865433,19

Af þessari uppliæð hefir ríkissjóður greitt .................................
og landhelgissjóður ......................................................................

kr.
—

535242,09
330191,10
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Ennfreimir hefir Skipaútgerð ríkisins gert reikninga fyrir eftirfarandi
uppliæðum:
Hafmælingar og rannsóknir .......................... kr. 51913,70, greitt úr ríkissjóði.
Rekstur tveggja bifreiða ..................................
7095,67,
-----Rekstur vitabátsins Herinóðs ........................
65932,10, greitt afvitamálafé.
Útgerðarstjórn sama ......................................... —
1500,00,
-----Reikningar þessir gefa tilefni til margskonar athugaseinda og vfirvegana, og skal aðeins stuttlega drepið á nokkur atriði.
1. Samanburður á Ægi og Óðni. Óðinn kostaði nýr 633 þús. kr., en kaupverð Ægis er talið 981 þús. kr. Þessi mikli verðniunur a skipum svipaðrar
stærðar var talinn réttlætast af því, að Ægir mundi verða miklu ódýrari í
rekstri, sakir þess að bann notar olíuvél, en í Óðni er gufuvél með kolakvndingu. Reikningarnir sýna, að þessar vonir liafa alveg brugðizt. Ægir
er fullt svo dýr i rekstri sem Óðinn. Beinn eldsneytiskostnaður er að vísu
ofurlítið lægri bjá Ægi, en sá bagnaður virðist alveg fara í kostnaðarsamari vélgæzlu og meira viðliald. Með öó ársvöxtuni og 20 ára fvrningu samsvarar verðniunur skipanna uni 38 þús. kr. árlegri útgjaldabvrði fyrir
Ægi. Þegar þingið ákvað að bvggja Ægi, gerðu inenn sér vonir uni, að hann
þvrfti ekki að kosta meira en Óðinn bafði kostað, og ef svo hefði farið, þá
hefði landhelgissjóður átt að vera sæmilega stæður eftir skipakaupin, en
fjárhagur lians lamaðist við þessi kaup, sem kostuðu nál. 350 þús. kr.
meira en ætlazt var til.
2. Kanp og átgerð nýja Þórs. Xýi Þór virðist liafa kostað landhelgissjóðinn
um 220 þús. kr., en vátrvggingarupphæð ganila Þórs mun hafa verið 120
þús. kr., og befir landhelgissjóður þvi beinlínis orðið af með 100 þús. kr.
vegna strandsins á gamla Þór. í rauninni er rangt að leggja þetta tap á
landhelgissjóð, því að skipið var í beimildarlausri snattferð, verkefni landhelgissjóðs óviðkomandi, þegar það strandaði. Ætti því ríkissjóður að
bera þetta tap, og dóniur að ganga um ábyrgð ráðherra fyrir að liafa stofnað skipinu í voða án heimildar.
Rekstrarkostnaður Þórs hefir orðið óhæfilega mikill árið 1931. Hefir
liann brúttó orðið yfir 299 þús. kr., eða hærri en rekstrarkostnaður Óðins
og Ægis livors uni sig. Stafar þetta að niiklu leyti af því, að skipið hefir
verið notað til fiskveiða, og frá þeirri starfsemi liafa komið tekjur upp í
rekstrarkostnað um 48 þús. kr., þannig að breinn rekstrarkostnaður hefir
orðið 251 þús. kr. Beinn tilkostnaður við fiskveiðar skipsins virðist hafa
orðið þessi:
Veiðarfæri .................................................................................................. kr. 21458,08
Salt ................................................................................................................ — 2744,30
Fiskvinna .................................................................................................... — 8735,14
Tunnur, salt og pæklun .......................................................................... — 6921,70
Ennfremur áætlað:
Síldarþilfar, kassar, nótabátauglur,lestarklæðning o. fl............ —
7000,00
Yfirvinna allraskipverjaogsíldarpremía tilyfirmannaáætlað —
6700,00

Samtals kr. 53659,42
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Þcssi beini sérstaki kostnaður vegna veiðanna er þannig 5—6 þús.
kr. hærri en eftirtekjan af veiðunum. Þar við þarf svo að bæta rekstrarkostnaði skipsins við veiðarnar, þ. c. kolum, mannahaldi og sliti á skipi
og vél, og er alveg auðsíett, að stórtap befir verið á veiðunum móts við það
að leggja skipinu upp að einbverju leyti cða nota það á annan hátt.
Andvirði aflans sundurliðar Skipaafgreiðsla ríkisins þannig:
1. Seldur fiskur, aðallega ýsa og þorskur ....
2. Síld ..............................'...*......................................

kr.
—

29352,94
18738,65

Mest af fiskinum í 1. lið var selt til neyzlu i Revkjavík, og virðist
mér bin tilfærða uppliæð vera lægri en vænta inætti. Ég hefi beðið Skipaútgerð ríkisins um reikninga vfir sölu fiskjarins, en ekki fengið þá, og
svarar Skipaútgerðin beiðninni á þessa leið í bréfi dags. 25. apríl síðastl.:
„Höfum vér ekki gert samandrcgið yfirlit um það, livað selt befir verið af
verkuðum og óverkuðum fiski bvort í sinu lagi, eða hvað selt hefir verið
af hverri fisktegund, en látum oss nægja að vitna til afrita af nokkur þúsund sölunótum, sem liægt er að fá aðgang að hér á skrifstofunni“.
Virðist mér svarið belzt henda til þess, að reikningar yfir sjálfa fiskverzlunina liggi ckki fyrir. Út af þessu legg ég til, að tafarlaust verði saminn reikningur yfir sölu aflans úr Þór árið 1931 og sá reikningur síðan
lagður undir krítiska endurskoðun undir umsjón vfirskoðunarmanna
landsreikninganna.
1 annan stað legg ég til, að Þór verði látinn liætta fiskveiðum, þar
sem þær auðsjáanlega bafa tap í för með sér, og að selt verði það, sem
skipinu kann að fvlgja af nýtileguni veiðarfærum.
3. Bifreiðakostnaður o. fl. A reikningi landhelgissjóðs 1931 telur Skipaútgerð ríkisins m. a. þessa kostnaðarliði:
Rekstur bifreiðar ................................................ kr. 13402,15
Hestahald .............................................................. —
2018,52
Risnukostnaður ................................................. —
4822,70
Ýmislegt .............................................................. —
747,73
Samtals

kr.

20991,10

Ennfremur telur Skipaútgerðin á sérstökum reikningi: Rekstrarkostnaður bifreiða R. E. 4 og 8, kr. 7095,67. úpp í þetta er á reikningi landhelgissjóðs tilfærður endurgreiddur hifreiðakostnaður kr. 1300,00, en hann vegur þó ekki upp á móti fvrningu á þeirri hifreiðinni, R. E. 3, sem landhelgissjóður er talinn eiga, og færð er til gjalda í rekstrarreikningi landhelgissjóðs með kr. 2440,00, auk ofangrcinds kostnaðar.
Öll þessi fjáreyðsla er heimildarlaus og óþörf, enda ár eftir ár átalin af yfirskoðunarmönnum landsreikninganna. Enginn fjármálaráðherra
getur vænzt þess, að landsmenn taki möglunarlaust við harðhentri niðurfærslu á framlögum ríkissjóðs til nauðsynlegustu þjóðarþarfa, meðan
bruðl eins og þetta er látið halda áfram í algerðu lieimildarleysi. Annaðlivort verður stjórnin að fá fjárveitingu i fjárlögum til rekstrar þessara

Éingskjal 820

1441

bifreiða, eða þá að selja þær, og létta þar með þessum kostnaði af landhelgissjóði og ríkissjóði.
4. Útgerð vitabátsins Hermáður. Rekstrarkostnaður skipsins árið 1931 virðist liafa orðið þessi:
Greitt af Skipaútgerð ríkisins.................... kr. 65932,10
Útgerðarstjórn til sama ............................. — 1500,00
Greitt af Vitainálaskrifstofunni .............. — 9226,05
Samtals kr. 76658,15
Vitamálastjórinn telur engan vinning að því að láta Skipaafgreiðslu
rikisins annast útgerðarstjórn þessa skips að neinu leyti.
5. Niðurfærsla á útgerðarkostnaði. Hag landhelgissjóðs er nú, eftir reikningum Skipaútgerðarinnar, þannig komið, að í árslok 1931 er handbær eign
lians aðeins þessi:
Innistandandi hjá Skipaútgerð ríkisins kr. 130759,51
Hjá ríkisféhirði ....................................... — 160902,32
Samtals kr.

291661,83

Hinsvegar voru allar tekjur sjóðsins árið 1931 ekki nema um 200
þús. kr., og er þá auðsætt, að ofvaxið er sjóðnum að leggja til landhelgiskostnaðar svo mikla upphæð árlega, að sá kostnaður megi haldast í svipuðu horfi og 1931, eða í nánd við 900 þús. kr. Er því óhjákvæmilegt að
gera tafarlaust ráðstafanir til verulegrar niðurfærslu á þessum kostnaði.
Ég hefi beðið Skipaútgerð ríkisins um tillögur um niðurfærslu á
þessum kostnaði, og skýrir liún frá því, að þegar um siðustu áramót hafi
verið fækkað nokkuð mönnum á skipunum og revnt að draga eitthvað úr
fæðiskostnaði, ennfremur að Þór liafi verið lagt upp frá byrjun mai og
hin skipin, eftir því sem liægt var, látin liggja til skiptis í höfn. Ekki var
gerð grein fvrir upphæð þeirri, er sparast mundi af þessum ráðstöfunum,
en þær virðast enganveginn vera nægilega víðtækar, og frekari uppástungur komu ekki frá Skipaútgerðinni.
Ég liefi tekið til sérstakrar athugunar, livort ekki mætti spara eitthvað með því að sameina starf vitaskipsins og veiðigæzlustarf Þórs við
Vestmannaevjar. Hefi ég í því skvni fengið hjá Skipaútgerðinni áætlun
um mánaðarkostnað við útgerð Þórs og sömuleiðis við að láta skipið liggja
ónotað. Geri ég ráð fvrir annarsvegar, að Þór liafi veiðigæzlu við Vestmannaeyjar 4 mánuði, sé lagt upp í 8 mánuði og að útgerð vitabátsins verði
haldið áfram eins og liingað til (I), en hinsvegar að Þór sé 4 mánuði við
Vestmannaeyjar, 4 næstu mánuði í þjónustu vitamálastjórans og undir
hans yfirráðum og lagt upp í 4 mánuði (II). Niðurstaðan verður þessi:
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I.

Utgerð Þórs 4 mán., jan.—apr., á kr. 15750,00 . .
Kostn. við að láta Þór liggja í 8 eða 4 mán. á
kr. 3100,00 ..................?.................................
Útgerð Hermóðs fyrir vitana ca .......................
Útgerð Þórs maí—ág. fvrir vitana.......................

II.

kr. 63000,00 63000,00
—
—
—

24800,00 12400,00
76700,00
63000,00

Kostnaður samtals vfir árið kr. 164500,00 138400,00
Eftir þessum tölum virðist vera um 26100 kr. ódýrara að láta „Þór“ einan
annast bæði störfin. Fleira kemur þó til greina. Þór er stærri og afkastameiri í flutningiun en Hermóður, og mælir þetta frekar með tilhögun II.
Máske gæti liann gert landhelgisgæzlunni eitthvert gagn þessa 4 suniarmánuði, og dregur það til sömu áttar. Loks er fyrningarkostnaður og vextir
af skipsverði ótalið í samanburðinum, en að sjálfsögðu kostar minna að ávaxta og fyrna Þór einan en bæði skipin. Yrði þessi tilhögun tekin upp,
mætti selja Hermóð, og spöruðust þá vextir af söluverðinu, auk fyrningar
Hermóðs, með þvi að taka upp tilhögun II. Ég hefi ekki haft tækifæri til þess
að athuga þetta mál nægilega frá ölliim hliðum til þess að gera alveg fastákveðna uppástungu um að brevta til á þennan hátt, en legg' til, að fullnaðarathugun verði sem fyrst gerð um það, hvort ekki megi spara töluverða
fjárhæð á þennan hátt.
I nefndaráliti um strandferðir hefi ég lagt til, að leitað yrði samninga
við Eimskipafélag Islands um að taka að sér strandferðirnar. Takist þeir
samningar í einhverri mynd, tel ég, að Skipaútgerð ríkisins eigi að leggjast
niður sem stofnun, enda er hún ekki stofnsett samkvæmt fyrirmælum eða
heimild í lögum. Útgerðarstjórn varðskipa er mjög lítið verk, og mætti
koma henni fyrir á ódýrari hátt en nú er.
6. Tillögur. Samkvæmt framansögðu legg ég til:
a. Að tafarlaust verði saminn reikningur yfir sölu aflans úr „Þór“ árið 1931
og sá reikningur síðan lagður undir krítiska endurskoðun undir umsjón
yfirskoðunarmanna landsreikninganna.
b. Að „Þór“ verði látinn hætta fiskiveiðum, og að selt verði það, sem skipinu kann að fylgja af nýtilegum veiðarfærum.
c. Að seldar verði bifreiðar og hestar, sem nú eru eign landhelgissjóðs, og
aðrar þær bifreiðar, sem eru nú undir umsjón Skipaútgerðar ríkisins,
nema fé sé veitt í fjárlögum til rekstrar þeirra.
d. Að rannsakað verði til fullnustu, hvort eigi muni reynast ódýrara að láta
vitamálastjórann fá Þór til umráða þann tíma ársins, sem hann þarf að
hafa skip til flutninga og ferðalaga fyrir vitana, en að hafa sérstakt skip
áfram í þessu augnamiði, og að koma brevtingunni sem fvrst í kring, ef
hún við þessa rannsókn reynist hagkvæm.
e. Að færður verði niður útgerðarkostnaður varðskipanna eftir föngum,
og ef þörf gerist frekari niðurfærslu á kostnaði, þá verði einu skipi auk
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Þórs lagt upp þann tíma ársins. sein það helzt má missast frá landbelgisgæzlunni.
f. Að varðskipin verði ekki notuð til annara starfa en þeiin eru ætluð
samkvæmt lögum eða öðrum gildandi fyririnælum.
g. Að Skipaútgerð rikisins verði lögð niður þegar konmir eru samningar
við Ehnskipafélag Islands um strandferðirnar.
Alþingi, 1. júní 1932.
Jón Þorláksson.

Ed.

821. Breytingartillaga

við frv. til laga um bráðabirgðabrevtingu nokkurra laga.
Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 1. gr. 3. töluliður skal falla niður.
Ed.

822. Breytingartillaga

við frv. til laga um bráðabirgðahreytingu nokkurra laga.
Frá Jónasi Jónssyni.
Við 1. gr. 8. Liðinn skal orða svo:
Fjórðungur þeirra tekna, sein ræðir um í 1. gr. laga nr. 54, 7. maí 1928,
um Menningarsjóð, skal frá 15. apríl 1932 til ársloka 1933 renna í ríkissjóð.

Ed.

823. Breytingartillaga

við frv. til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.
Frá Jóni Baldvinssvni.
Við 1. gr. 3. Aftan við liðinn bætist:
Þó skulu bvggingarsjóðir samkv. lögum nr. 45 1929, um verkamannabústaði, halda óskertu tillagi eftir 14. grein laga um einkasölu á tóbaki.
T i 1 v a r a : Till. orðist svo:
Þó skulu bvggingarsjóðir samkv. 1. nr. 45 1929, um verkamannabústaði,
njóta árið 1933 100000 kr. tillags af tekjum tóbakseinkasölunnar.
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Gd.
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824. Frumvarp

til laga um heimild fvrir rikisstjórnina til að leggja á tekju- og eignarskattsauka.
Frá fjárhagsnefnd.
1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta tekju- og eignarskatt fyrir árið
1932 með 25% álagi.
2. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni með reglugerð að ákveða fleiri en einn gjalddaga á skatti samkv. lögum þessum og lögum nr. 74, 27. júní 1921, og breytingum á þeim lögum, ennfremur að skylda kaupgreiðendur til þess að halda
eftir og skila í ríkissjóð upp í skattgreiðslur manna hluta af kaupi þeirra, sem
nægir fyrir skattgreiðslunni. Er ríkisstjórninni heimilt að láta gera sérstök
skattmerki til notkunar við innheimtu skattsins. Skattaukann samkvæmt 1.
gr. má þó ekki innheimta fyrr en eftir 1. október 1932.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Ætlazt er til, að 25% álagning á tekju- og eignarskatt verði innheimt,
ef nauðsvn krefur, og mun ckki hjá þvi komizt að nota heimildina, eftir því
sem nú verður bezt séð.
Ed.

825. Breytingartillaga

við frv. til laga um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.
Frá Jóni Jónssvni og Páli Hermannssyni.
Við 1. gr. 4. töluliður falli niður.
Nd.

826. Frumvarp

til laga um heimild handa ríkisstjórninni til þess að taka lán til skipaviðgerðarstöðvar í Reykjavík.
Flutningsm.: Einar Arnórsson.
1- gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að taka allt að 400000 kr. lán til þess að koma
upp skipaviðgerðarstöð í Revkjavík, enda leggi Reykjavíkurkaupstaður ókeypis
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til nauðsvnlegt land til stöðvarinnar og saniningar takist að öðru leyti við bæjarstjórnina uin hluttöku í fyrirtækinu, stjórn þess og rekstri.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Grciuargerð.
Það er aðkallandi nauðsyn að koma sem allra fyrst upp fullkominni
skipaviðgerðarstöð i Revkjavik, enda hefir nægilegur undirbúningur til framkvæmda þessa máls þegar verið gerður. —- Nánar i framsögu.

Ed.

827. Breytingartillögur

við frv. til laga um bráðabirgðabrevtingu nokkurra laga.
I. Frá Jakob Möller.
Við 1. gr. 2. Liðurinn falli niður.
II. Frá Jóni Þorlákssyni.
1. Við 1. gr. 3. Liðurinn orðist svo:
Af tekjum eftir lögum nr. 58, 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins
á tóbaki, skulu 50 þús. kr. á ári renna til bvggingar verkamannabústaða, en það, sem umfram verður, renna í ríkissjóð til ársloka 1933.
2. Við 1. gr. 8. Liðurinn orðist svo:
A árunum 1932 og 1933 skal það, sem er umfram 45 þús. kr.
bvort árið af tekjum þeim, sem ræðir um í 1. gr. laga nr. 54, 7. mai
1928, um Menningarsjóð, renna i ríkissjóð.
Til vara:
Liðurinn falli burt.

Ed.

828. Breytingartillaga

við brtt. II. 1. á þskj. 827 [Bráðabirgðabreyting nokkurra laga].
Frá Jóni Baldvinssvni.
í stað „50 þús.“ komi: 100 þús.
Varatillagan á þskj. 823 er jafnframt tekin aftur.
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Nd.

829. Frumvarp

til laga nm bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
1. gr.

1. Framkvæmd laga nr. 50, 10. nóv. 1913, uni að landssjóður leggi
Landsbankanum til 100 þúsund krónur á ári í næstu 20 ár, er frestað til
ársloka 1933.
2. Tekjur eftir lögum nr. 56, 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikliús, renna í ríkissjóð til ársloka 1933.
3. Tekjur eftir lögum nr. 58, 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, skulu renna í ríkissjóð til ársloka 1933.
4. Framkvæmd 2. og 3. gr. laga nr. 45, 10. nóv. 1913, um Bjargráðasjóð Islands, er frestað til ársloka 1933.
5. Framkvæmd 12. gr. laga nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júní 1923, er frestað á árinu 1933.
6. Kennslueftirlit það, sem ræðir um í 6.—8. gr. laga nr. 35, 19. maí 1930,
fellur burt til ársloka 1933.
7. Fjórðungur þeirra tekna, sem ræðir um í 1. gr. laga nr. 54, 7. maí 1928,
um Menningarsjóð, skal frá 15. apríl 1932 til ársloka 1933 renna í rikissjóð.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

830. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1933. (Þskj. 802).
Frá Haraldi Guðmundssyni, Héðni Valdimarssvni og Vilmundi Jónssyni.
Við 16. gr. 1.
A undan liðnum komi nýr liður, svolátandi:
Til atvinnubóta i kaupstöðum og kauptúnum ....................... 350000
gegn tvöföldu framlagi frá lilutaðeigandi bæjar- og sveitarfélögum,
enda sé þeim jafnframt gefinn kostur á láni, er nemi helmingi
framlags þeirra.
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831. BreytingartiIIaga

við frv. til laga uni bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.
Frá Héðni Valdimarssvni, Háraldi Guðmundssyni, Vilmundi Jónssyni.
Við 1. gr. 3. Aftan við liðinn bætist:
Þó skulu bvggingarsjóðir samkv. lögum nr. 45 1929, um verkamannabústaði, lialda óskertu tillagi eftir 14. grein laga um einkasölu á tóbaki.
Til vara: Till. orðist svo:
Þó skulu byggingarsjóðir samkv. 1. nr. 45 1929, um verkamannabústaði,
njóta 100000 kr. tillags af tekjum tóbakseinkasölunnar.

Ed.

832. Breytingartillaga

við frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leggja á tekju- og eignarskattsauka.
Frá Jóni Baldvinssyni.
Aftan við 1. grein bætist: Þó aðeins af skattskvldum tekjum vfir 4000
krónur.

Ed.

833. Lög

um framlenging á gildi laga um verðtoll.
(Afgreidd frá Ed. 3. júní).
Lög nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll á nokkrum vörum, svo og lög nr.
5, 3. apríl 1928, um breyting á þeim lögum, skulu gilda til ársloka 1933.

Ed.

834. Lög

um brevting á lögum nr. 36, 7. maí 1928 'Gengisviðauki].
(Afgreidd frá Ed. 3. júní).
I stað „til ársloka 1930“ í 1. gr. komi: til ársloka 1933.
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835. Fjáraukalög

fvrir árið 1931.
(Afgreidd frá Ed. 3. júní).
1- gr.

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir 1931, eru
veittar samkvæint 2.—10. gr. hér á eftir kr. 348279,64.
2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt:
Eftirstöðvar af byggingarkostnaði Arnarbváls ....
3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:
1. Greitt fyrir að gegna forsetastörfum í bæstarétti
vegna sjúkdómsforfalla L. H. Bjarnasonar ............
2. Greitt fvrir endurskoðun skipamælinga ................
3. Greitt fvrir samningu innflutningsskýrslna............

Iír.

Kr.
12541,16

1000,00
1000,00
4055,00
6055,00

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt
1. Til landsspítalans:
a. Til byggingar ................................ kr.
b. — hitalagnar ................................ —
c. — vegalagningar .......................... —
d. — rekstrar .................................... —

20000,00
9077,88
10070,25
75000,00

2. Eftirstöðvar af byggingu á Kleppi ...........................
3. Aðgerðir á Kleppi .....................................................
4. Fjósbygging s. st..........................................................

114148,13
1190,50
1548,83
27889,59
144777,05

5. gr.

Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:
1. íbúðarhús við Kambanesvita ....................................
2. Byggingar á Bakkaseli ..............................................
Flyt

9000,00
19438,00
28438,00 163373,21
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Kr.

3.
4.
5.
6.
7.

Kr.

Flutt 28438,00 163373,21
Kostnaður við sjóvarnargarð á Siglufirði................
1271,73
Rekstrarkostnaður snjóbila .....................................
6084,84
Póst- og síinahús á Selfossi.......................................
6470,00
Áðgerð á gestaskála á Ytri-Kotum ...........................
429,74
Aðgerð íbúðarhúss í Fornahvammi .......................
1575,92
---------------- 44270,23
6. gr.

,

Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:
Til kirkjumálanefndar ..............................................
263,80
Til nýs kirkjugarðs í Reykjavik ..............................
29410,00
Aðgerð á menntaskólahúsinu ..................................
5694,20
Aðgerð á Kirkjustræti 12 ...........................................
1288,40
Hlöðubygging á Hvanneyri .......................................
5330,21
Styrkur handa læknaefnum til náms á fæðingarstofnunum erlendis ....................................................
2505,72
—-------------

44492,33

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:
1. Til landskjálftamælinga.............................................
753,91
2. Til Fornritaútgáfunnar (endurveiting) ....................
5000,00
3. Styrkur handa Finnboga R.Valdimarssyni, til þjóðréttarnáms ..................................................................
1000,00
----------------

6753,91

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt:
Skrifstofukostnaður húsameistara ...........................
14407,43
Sjómælingar og hafrannsóknir..................................
27096,98
Fyrirhleðsla á Prestbakkaá.......................................
1849,65
Kostnaður við laxveiðanefnd ....................................
3600,00
Til Skeiðaáveitunnar ................................................
812,05
Kostnaður við bvggingu rafst. á Reykjum i Ölfusi
9893,77
Til þess að gera Laxfoss og Glanna laxgenga.........
494,33
Fyrirhleðsla Þverár í Evjafirði..................................
1826,50
Bryggja á Þórshöfn og virkjun Fossár......................
588,75
Undirbúningur tryggingarstarfsemi .........................
4100,00
Kostnaður við raforkunefnd.....................................
1591,75
Kostnaður við verðrannsóknarnefnd .......................
600,00
----------------

66861,21

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

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

Flyt
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Kr.
Flutt
1.
2.
3.
4.
o.
6.
7.
8.

9.
10.

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 18. gr. er veitt:
Til Ögmundar Sigurðssonar, fvrrv. skólastj............
— Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blöndals, póstritara
— Sigr. Jóhannesdóttur, ekkju sr. Kj. Helgasonar . .
—■ Bened. Þ. Gröndals, fvrrv. bæjarfógetaskrifara
— Ástríðar Petersen, prófastsekkju .......................
—■ Polly Ólafson, ekkju Gísla Ólafsonar landsímastj.
— séra Jóns Finnssonar .........................................
— Lárusar Bists, fvrrv. leikfiinikennara................
— Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju Erlends Zakaríassonar, fvrrv. vegaverkstjóra .........................
— Þorv. Pálssonar fyrrv. læknis, endurv. kr. 3856,00
— sania, styrkur 1930 ........................... — 420,00
----------------

Kr.
325750,89

2800,00
280,00
280,00
1120,00
70,00
280,00
134,75
210,00
140,00
4276,00
9590,75

10. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt:
1. Kostnaður við sænska ullarinatið ...........................
2. Keyptar skrifstofuvélar lianda gjaldlieimtumönnum

10000,00
2938,00
12938,00

Samtals kr. 348279,64

Ed.

836. Lög

um breytingar á lögum nr. 58 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki.
(Afgreidd frá Ed. 3. júní).
1- gr.
I fyrstu grein laganna komi 15. gr. og 16. gr. í stað 13. og 14. gr.
2. gr.
8. gr. laganna brevtist þannig:
Tóbakseinkasalan skal leggja frá 10 til 50 af liundraði á tóbak, eftir því
sem henta þykir fvrir hverja tegund. Álagningu þessa skal miða við verð vörunnar kominnar í hús hér á landi, að meðtöldum tolli. Tóbak til sauðfjárbaða
selst án hagnaðar.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Þingskjal 837—840

Ed.
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837. Breytingartillögur

við frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leggja á tekju- og eignarskattsauka.
Frá fjárhagsnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Eftir 1. okt. 1932 cr ríkisstjórninni heimilt að innheimta aukreitis
tekju- og eignarskatt fvrir árið 1932, seni neniur 25% af skattinuni það ár
samkvæmt áður gildandi lög'um, ef liún álitur það nauðsvnlegt vegna
fjárliags ríkissjóðs.
2. Við 2. gr. Síðasti málsliður falli hurt.

Sþ.

838. Tillaga

til þingsálvktunar um vantraust á ríkisstjórninni.
Flm.: Jón Baldvinsson, Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson,
Vilmundur Jónsson.
Alþingi ályktar að lýsa vantrausti á núverandi rikisstjórn.

Ed.

839. Frumvarp

til fjárlaga fvrir árið 1933.
(Eftir eina umr. i Nd.).
Samhljóða þskj. 802, með þeim breytingum, er leiðir af samþykkt brtt.
á þskj. 830.

Nd.

840. Breytingartillögur

við frv. til 1. um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.
Frá forsætisráðherra.
Við 1. gr. 3. Fvrir „til ársloka 1933“ keniur: til 1. júli 1933.
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Ed.

841. Frumvarp

til laga uni bráðabirgðabreytingu nokkurra laga.
(Eftir eina uinr. í Nd.).
1- gr.
1. Framkvæmd laga nr. 50, 10. nóv. 1913, um að landssjóður leggi Landsbankanmn til 100 þúsund krónur á ári í næstu 20 ár, er frestað til ársloka 1933.
2. Tekjur eftir löguni nr. 56, 31. mai 1927, um skemmtanaskatt og bjóðleikliús, renna í ríkissjóð til ársloka 1933.
3. Tekjur eftir lögum nr. 58, 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki,
skulu renna í rikissjóð til 1. júli 1933.
4. Framkvæmd 2. og 3. gr. laga nr. 45, 10. nóv. 1913, uni Bjargráðasjóð Islands, er frestað til ársloka 1933.
5. Framkvæmd 12. gr. laga nr. 40, 7. maí 1928, um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júní 1923, er frestað á árinu 1933.
6. Kennslueftirlit það, sem ræðir um í 6.-4$. gr. laga nr. 35, 19. maí 1930,
fellur burt til ársloka 1933.
7. Fjórðungur þeirra tekna, sem ræðir um í 1. gr. laga nr. 54, 7. maí 1928,
um Menningarsjóð, skal frá 15. apríl 1932 til ársloka 1933 renna i ríkissjóð.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ed.

842. Breytingartillaga

við frv. til laga um bifreiðaskatt o. fl.
Frá fjárbagsnefnd.
Við 11. gr. Aftan við greinina bætist: og gilda til ársloka 1933.
Nd.

843. Frumvarp

til 1. um bifreiðaskatt o. fl.
(Eftir 3. umr. í Ed.).
Samhljóða þskj. 190, með þessari breylingu:
11. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 15)33.

Pingskjal 844—846

Ed.
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844. Frumvarp

til laga uin heimild fyrir ríkisstjórnina til að leggja á tekju- og eiguarskattsauka.
(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.
Eftir 1. okt. 1932 er ríkisstjórninni lieiinilt að innheinita aukreitis tekjuog eignarskatt fyrir árið 1932, sem neniur 25'< af skattinum það ár samkvæmt
áður gildandi lögum, ef hún álítur það nauðsynlegt vegna fjárhags ríkissjóðs.
2. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni með reglugerð að ákveða fleiri en einn gjalddaga á skatti samkv. lögum þessum og lögum nr. 71, 27. júní 1921, og brevtingum á þeim lögum, ennfremur að skylda kaupgreiðendur til þess að halda
eftir og skila í ríkissjóð upp í skattgreiðslur manna hluta af kaupi þeirra, sem
nægir fyrir skattgreiðslunni. Er rikisstjórninni heimilt að láta gera sérstök
skattmerki til notkunar við innheimtu skattsins.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

845. Breytingartillaga

við frv. til laga um heimild fvrir rikisstjórnina til að leggja á tekju- og eignarskattsauka.
Frá f járhagsnefnd.
Aftan við 1. gr. bætist nýr málsliður þannig: Þó skal eigi innheimta lægri
upphæð en 2 krónur hjá gjaldanda.

Ed.

846. Breytingartillaga

við frv. til laga um heimild fvrir rikisstjórnina til að leggja á tekju- og eignarskattsauka.
Frá Jóni Baldvinssyni.
Aftan við 1. grein bætist: Þó aðeins af skattskyldum tekjum yfir 3500
krónur.
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Pingskjal 847—849

847. Breytingartillaga

við brlt. á þskj. 846. 'Tekju- og eignarskattsauki.’
Frá Magnúsi Torfasvni.
Fyrir „3500“ kemur: 3000.

Nd.

848. Breytingartillögur

við frmnvarp til laga á þingskj. 826. fSkipaviðgerðarstöð í Reykjavík.j
Frá forsætisráðherra og Einari Arnórssyni.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Rikisstjórninni er heimilt að áhyrgjast allt að 125 þús. kr. lán fvrir
dráttarhraut i Reykjavík, gegn bakábyrgð Revkjavikurbæjar, enda sé það
tryggt, að fyrirtækið geti tekið til starfa fyrir 1. marz 1933.
2. Fvrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um heimild handa ríkisstjórninni til að ábvrgjast
lán fyrir dráttarhraut í Reykjavík.

Ed.

849. Frumvarp

til 1. um heimild handa ríkisstjórninni til að áhyrgjast lán fvrir dráttarbraut í
Reykjavik.
(Eftir 3. umr. í Nd.).
1- gr.
Rikisstjórninni er heimilt að ábyrgjast allt að 125 þús. kr. lán fyrir dráttarbraut í Reykjavík, gegn bakábvrgð Reykjavikurbæjar, enda sé það tryggt,
að fyrirtækið geti tekið til starfa fyrir 1. marz 1933.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Pingskjal 850—851

Nd.
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850. Frumvarp

til laga um hcimild fyrir ríkisstjórnina til að leggja á íckju- og eignarskattsauka.
(Eftir 3. umr. i Ed.).
1- gr.
Eftir 1. okt. 1932 er ríkisstjórninni heimilt að innheimta aukreitis tekjuog eignarskatt fyrir árið 1932, sem nemur 259 af skattinum það ár samkvæmt
áður gildandi lögum, ef hún álítur það nauðsynlegt vegna fjárhags rikissjóðs.
Þó skal eigi innheimta lægri upphæð en 2 krónur hjá gjaldanda.
2. gr.
Ileimilt er rikisstjórninni með reglugerð að ákveða fleiri en einn gjalddaga á skatti sanikv. lögum þessum og lögum nr. 71, 27. júní 1921, og breytingum á þeim lögum, ennfremur að skvlda kaupgreiðendur til þess að halda
eftir og skila í ríkissjóð upp í skattgreiðslur nianna hluta af kaupi þeirra, sem
nægir fyrir skattgreiðslunni. Er ríkisstjórninni heimilt að láta gera sérstök skattmerki til notkunar við innheimtu skattsins.
3- gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ.

851. Tillaga

til þingsályktunar uin verzlunar- og siglingasamninga við Norcg.
Frá utanríkismálanefnd.
Alþingi skorar á rikisstjórnina að athuga, hvort ekki sé áslæða til að
segja upp gildandi verzlunar- og siglingasamningum við Noreg.
Greinargerð.
Þar sem Noregur gerir ráðstafanir til þess að hefta innflutning á nær einu
útflutningsvöru vorri til Noregs, sem verða mun til mikils tjóns íslenzkum landhúnaði, og þar eð Noregsstjórn hefir ekki viljað sinna tilraunum frá Islands
hálfu um nýtt verzlunarsamkomulag, þá verður ekki hjá hví komizt, að gerðar
verði sérstakar ráðstafanir af vorri hálfu um viðskipti þessara ríkja.
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Ed.

852. Breytingartillaga

við frv. til 1. um bráðabirgðabreyt. nokkurra laga.
Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 1. gr. 3. I stað „1. júlí 1933“ konii: 1. janúar 1933.

Ed.

853. LÖg

um bráðabirgðabrevtingu nokkurra laga.
(Afgreidd frá Ed. 6. júní).
1- gr.
'
1. Framkvæmd laga nr. 59, 10. nóv. 1913, um að landssjóður leggi Landsbankanum til 100 þúsund krónur á ári í næstu 20 ár, er frestað til ársloka 1933.
2. Tekjur eftir löguin nr. 56, 31. inaí 1927, uni skennntanaskatt og þjóðleikhús, renna í ríkissjóð til ársloka 1933.
3. Tekjur eftir lögum nr. 58, 8. sepl. 1931, uin einkasölu ríkisins á tóbaki,
skulu renna í ríkissjóð til 1. júlí 1933.
4. Framkvænid 2. og 3. gr. laga nr. 15, 10. nóv. 1913, um Bjargráðasjóð íslands, er frestað til ársloka 1933.
.
5. Framkvæmd 12. gr. laga nr. 40, 7. niaí 1928, um brevting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júní 1923, er frestað á árinu 1933.
6. Kennslueftirlit það, sem ræðir um i 6. 8. gr. laga nr. 35, 19. maí 1930,
fellur burt til ársloka 1933.
7. Fjórðungur þeirra tekna, sem ræðir um i 1. gr. laga nr. 54, 7. maí 1928,
um Menningarsjóð, skal frá 15. april 1932 til ársloka 1933 renna í ríkissjóð.
2. gr.
Lög þessá öðlast þegar gildi.

Ed.

854. Fjáraukalög

fyrir árið 1930.
(Afgreidd frá Ed. 6. júni).
Meginmál laganna samhlj. frv. á þskj. 2.

Fingskjal 855

Ed.
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855. Lög

um samþvkkt á landsreikningnum 1930.
(Afgreidd frá Ed. 6. juní).
Áætlun

I. T e k j u r :
1.
2.
3.
1
ö.
0.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Fasteignaskattur ...............................................
Tekju- og eignarskattur ...................................
Lestagjald af skipum ......................................
Aukatekjur ........................................................
Erfðaf járskattur ...............................................
Vitagjald ............................................................
Levfisbréfagjöld ................................................
Stimpilgjald .......................................................
Skólagjöld ........................................................
Bifreiðaskattur ..................................................
Útflutningsgjald .................................................
Áfengistollur .....................................................
Tóbakstollur .......................................................
Kaffi- og svkurtollur ......................................
Annað aðflutningsgjald ....................................
Vörutollur ..........................................................
Verðtollur ..........................................................
Gjald af brjótsvkur- og konfektgerð................
Pósttekjur ..........................................................
Síniatekjur .........................................................
Víneinkasalan .....................................................
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs o. fl................
Tekjur -af bönkum og vaxtatekjur ................
Óvissar tekjur, ýmsar greiðslur og endurgjöld
Tekjur samkv. sérstökum lögum (skiptimynt)
Innkomið af teknuin lánuin ...........................
Lækkun á sjóði .................................................
Samtals ....

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

Reikningur

kr.
250000.00
1200000.00
40000.00
450000.00
30000.00
350000.00
10000.00
325000.00
15000.00
60000.00
1075000.00
350000.00
950000.00
850000.00
200000.00
1350000.00
1500000.00
35000.00
450000.00
1580000.00
450000.00
34600.00
205000.00
170000.00

kr.
283536.04
1240021.69
53106.40
612921.92
66552.04
497929.88
15829.30
445967.39
2100.00
108336.70
1075795.99
752689.05
1279012.20
1045096.69
286844.87
1949791.92
2337628.70
144659.01
719716.46
2029126.84
1250000.00
21443.41
255981.85
660240.53
74322.16
6014425.00
2546620.82

11929600.00

25769696.86
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11. G j ö 1 d :

Fjárvciting

Rcikningur

kr.

kr.

1. Greiðslur af lánum ríkisðjóðs og framlag til
2. Borðfé hans Hátignar konungsins.............. .
3. Kostnaður við Alþingi og yfirskoðun landsrcikninganna ..............................................................
4. Til ríkisstjórnarinnar:
I. Ráðuncytið, rikisféhirðir o. fl.....................
II. Hagstofan ...................................................
III. Utanrikisniál o. fl.........................................
5. A. Dómsgæzla og lögrcglustjórn ....................
B. Samciginlcgur kostnaður við emhættisrckstur
6. Læknaskipun og hcilhrigðismál ........................
7. Til samgönguniála:
A. Póstmál ........................................................
B. Vcgahætur .....................................................
C. Samgöngur á sjó ..........................................
D. Hraðskcvta og talsimasamhand ..................
E. Vitamál .........................................................
8. Til kirkju- og kcnnslumála:
A. Andlcga stéttin ..............................................
B. Kcnnshunál ...................................................
9. Til vísinda, bókmennta og lista ........................
10. Til verklcgra fvrirtækja ...................................
11. Til almcnnrar stvrktarstarfscmi.....................
12. Eftirlaun og stvrktarfé ....................................
13. Óviss útgjöld .....................................................
14. Lögboðnar fvrirframgrciðslur ..........................
15. Lán til Jé)h. Jóscfssonar ...................................
16. Heimildargrciðslur ............................................
17. Greiðslur samkvæmt lögum, fjáraukalögum og
þingsálvktunum ................................................
18. Aukin innstæða (hls. XVIII.) ...........................
19. Lækkun á lausaskuldum ...................................
Samtals ....

1295536.00
60000.00

1850313.00
73200.00

229350.00

324997.43

210100.00
55500.00
103500.00
702200.00
192000.00
702875.00

291644.59
60218.16
100422.45
1103000.05
374336.68
1554102.67

509500.00
1002350.00
375500.00
1575500.00
367100.00

605188.31
1980236.57
509400 00
2187666.05
541845.25

311650.00
1213650.00
303660.00
1535960.00
791300.00
226893.95
100000.00
10000.00

342854.28
1551483.50
395392.03
1859047.51
908055.78
234196.76
241673.01
42035.40
40850.10
971519.67
3690486 02
1236945.97
2698255.62

11907121.95

25769696.86

Pingskjai 856

Nd.
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856. Lög

um bifreiðaskatt o. fl.
(Afgreidd frá Xd. 6. júní).
1. gr.
Til viðhalds og umbóta akvegum skal greiða sérstakt innflutningsgjald
og skatt af bifreiðum, sem hér segir:
a. Af benzíni 4 aura innflutningsgjald af bverjum lítra,
b. Af lijólabörðum og gúmmíslöngum á bifreiðar 1 — eina — krónu í innflutningsgjald af hverju kg.
c. Af bifreiðum, sem aðallega eru gerðar til fólksflutninga:
1. Af leigubifreiðum til mannflutninga, 6 — sex — krönur í þungaskatt
árlega af hverjum fullum 100 kg. af þunga þeirra.
2. Af einkabifreiðum 12 — tólf — krónur í þungaskatt árlega af hverjum
fullum 100 kg. af þunga þeirra.
Verði ágreiningur um gerð bifreiðar, sker fjármálaráðherra úr.
d. Af tvihjóla bifreiðum 20 — tuttugu — krónur árlega af hverri bifreið.
2. gr.

Undanþegnar skatti samkvæmt 1. gr. c- og d-lið eru bifreiðar erlendra
sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi íslenzkir ríkisborgarar.
Ennfremur eru undanþegnir þessuin skatti vagnar, sem renna á spori eða eru
notaðir eingöngu af slökkviliði eða til sjúkraflutninga, eða til aksturs á snjó.
3. gr.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um skilgreiningu
á benzíni, um hvernig skuli reikna gjaldið af benzíni, svo og önnur atriði, er
þurfa þykir vegna innbeimtu innflutningsgjalds og skatts samkv. 1. gr.
Heimilt er að setja í slíka reglugerð ákvæði um gjaldfrest á innflutningsgjaldi af henzíni, er miðast við sölu af birgðum innflytjanda.
Sama innflutningsgjald, sem segir í 1. gr. b-lið, skal greiða af bjólabörðum og gúmmíslöngum, sem fylgja bifreiðum, er fluttar eru til landsins.
4. gr.
Eindagi gjalds þess, er ræðir um í 1. gr. c- og d-lið, er 1. júlí ár hvert, í
fyrsta skipti 1932, og innbeimtist þar, sem bifreið eða bifbjól er skrásett. Gjaldskylda telst frá afliendingu bifreiðarmerkis, ef um nýskrásetta bifreið er að
ræða, en ella frá 1. júlí 1931, og reiknast skatturinn hlutfallslega fyrir hluta úr
ári, hvort sem svo stendur á, að merki hefir verið afhent á gjaldárinu eða gjaldskyld bifreið hefir ónýtzt. Skatturinn telst aðeins fyrir heila mánuði, þannig, að
15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minna broti er sleppt.
Skattinn skal sá greiða, sem er eigandi á gjalddaga eða síðast var eigandi, ef bifreið er ónýtt.

1460

Pingskjal 856

Skatturinn hefir lögtaksrétt, enda er bifreiðin að veði fyrir honum, og
gengur það veð fvrir öðrum veðum.
Lækka skal skattinn samkvæmt e-lið 1. gr. að réttri tiltölu, ef einkennismerki bifreiðar er afbent lögreglustjóra i skrásetningarumdæmi hennar til
geymslu um tíma, þó aldrei skemur en 3 niánuði, en sleppa skal broti úr mánuði við frádrátt skattsins, þannig að meira en liálfur mánuður skal reiknast
sem heill mánuður, en hálfum mánuði eða minna broti skal sleppt.
5. gr.
Sama gjald af benzini, er segir i 1. gr. a., skal greiða af öllum benzínbirgðum innflytjenda, sem til eru í iandinu þá er lög þessi ganga i gildi, sömuleiðis af birgðum einstakra manna eða félaga. Þó skulu gjaldfrjálsir 300 1. hjá
hverjuin eiganda.
Gjaldið skal greiða hvort lieldur benzínið er i vörzlum eiganda sjálfs
eða ekki.
Sérhver sá, er á eða hefir umráð yfir 300 1. af benzini eða meira þann
dag, er lög þessi ganga í gildi, skal skyldur að tilkynna það innheimtumanni
innan 10 daga. Skal hann skvldur að aðstoða við að kanna birgðir lians og
mæla, ef til keniur.
Sama gjald af hjólabörðum og gúmmíslöngum á hifreiðar og segir í 1.
gr. b. skal og greiða af ölluin birgðum innflytjenda og heildverzlana, sem til
eru í landinu, þá er lög þessi ganga í gildi.
Innheimtumaður getur krafizt upplýsinga hjá benzíninnflytjendum og
benzínsölum uni sölu samkvæmt verzlunarbókum til viðskiptamanna áður en
lög þessi ganga i gildi.
6- gr.
Innheimtu gjaldsins annast lögreglustjórar, en í Reykjavík tollstjóri, og
fer um reikningsskil eftir því, sem ráðunevtið skipar fyrir.
7. gr.
Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett ákvæði um endurgjald á innflutningsgjaldi af benzíni, er sönnur eru færðar á, að það liafi ekki verið notað
eða verði ekki notað til bifreiða. Má i reglugerðinni setja ákvæði, er takmarki
endurgreiðslu við ársnotkun, er nemi að minnsta kosti 750 1. hjá hverjum notanda, svo og aðrar takmarkanir, er nauðsynlegar þykja til að tryggja, að lieiinildin til endurgreiðslu gjaldsins nái réttum tilgangi.
8. gr.

Tekjum samkvæmt lögum þessum skal varið sem hér segir:
a. 65% af hvers árs tekjum skal varið til viðhalds og umbóta akfærum þjóðvegum. Um skipting fjárins til einstakra vega og vegakafla fer eftir sömu
reglum og um annað fé til viðhalds þjóðvegum.

Pingskjal 856—857

1461

b. 15% af hvers árs tekjum má verja til akfærra sýsluvega og ræktunarvegarins í Vestmannaeyjum, samkvæmt reglugerð, er atvinnumálaráðherra
setur. Skiptir atvinnumálaráðuneytið þessum hluta milli einstakra sýslna
eftir tillögum vegamálastjóra. Skal þess g;ett, að féð verði lagt til sýsluveganna tiltölulega eftir því, hversu mikil umferð bifreiða er um þá og hversu
aðstaðan er örðug til viðhaldsins.
Verði þessi hluti skattsins ekki notaður upp eitt ár, má verja eftirstöðvunum til viðhalds þjóðvegum til viðbótar a-lið.
e. 20% af hvers árs tekjum skal verja til þess að greiða aukakostnað, er af
því stafar að malbika þjóðvegakafla eða gera slitlag úr öðru varanlegu
efni þar, sem mest er umferð bifreiða, og til að halda þeim köflum við.
Verði þessi hluti skattsins ekki notaður upp eitt ár, skal leggja eftirstöðvarnar í sérstakan sjóð, er nefnist „Sjóður til malbikunar akvegum“, og má
ekki verja fé úr sjóðnum til annara vegahóta.
Sjóður þessi skal vera í vörzlum atvinnumálaráðuneytisins, en vegamálastjóri skal árlega gera reikning sjóðsins.
Uni skipting tekna samkvæmt framangreindu fer eftir reglum, er fjármálaráðuneytið setur.
9. gr.
Brot gegn lögum þessum og gegn reglugcrðuin þeim, cr samkvæmt þeim
verða settar, varða sekturn frá 10—500 kr., nema þyngri refsing liggi við eftir
öðrum lögum.
Mál út af broti gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, sæta sömu meðferð og almenn lögreglumál.
10. gr.
Með löguin þessum eru úr gildi numin lög nr. 50, 27. júní 1921, um bifreiðaskatt.
11- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1933.

Nd.

857. Lög

um heimild fvrir ríkisstjórnina til að leggja á tekju- og eignarskattsauka.
(Afgreidd frá Nd. 0. júní).
1- gr.
Eftir 1. okt. 1932 er rikisstjórninni lieimilt að innheimta aukreitis tekjuog eignarskatt fyrir árið 1932, sem nemur 25% af skattinum það ár samkvæmt
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áður gildandi lögum, ef hún álítur það nauðsynlegt vegna fjárhags ríkissjóðs.
Þó skal eigi innheimta lægri uppliæð en 2 krónur hjá gjaldanda.
2. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni með reglugerð að ákveða fleiri en einn gjalddaga á skatti samkv. lögum þessum og lögum nr. 74, 27. júní 1921, og hreytingum á þeim lögum. ennfremur að skylda kaupgreiðendur til þess að lialda
eftir og skila í ríkissjóð upp í skattgreiðslur manna hluta af kaupi þeirra, sem
naygir fyrir skattgreiðslunni. Er ríkisstjórninni heimilt að láta gera sérstök
skattmerki til notkunar við innheimtu skattsins.

3- gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed.

858. Fjárlög

fyrir árið 1933.
(Afgreiddfrá Ed. 6. júní).
I. KAFLI.
T e kj u r :
1. gr.
Árið 1933 er ætlazl til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.-5.
gr., og að þeirra verðí aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.
2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlazt til að nemi:
kr.
1. Fasteignaskattur........................................................................
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................................
3. Lestagjald af skipum..............................................................

kr.

330000
800000
40000
1170000

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aukatekjur................................................................................
Erfðafjárskattur........................................................................
Vitagjald......................................................................................
Leyfisbréfagjöld........................................................................
Stimpilgjald................................................................................
Skólagjöld ................................................................................
Bifreiðaskattur ........................................................................

550000
45000
400000
10000
375000
20000
100000
1500000
800000

11. Útflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vin,
ávaxtasafi og gosdrykkir)......................................................
13. Tóbakstollur..............................................................................

500000
1000000

Flyt ...

1500000

3470000
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kr.

kr.

14.
15.
16.
17.

Flutt ...
Kaffi- og sykurtollur...............................................................
Aunað aðfiutningsgjald ......................................................
Vörutollur ................................................................................
Verðtollur ................................................................................

18. Gjald af innlendum tollvörum

1500000
975000
200000
1300000
1100000

5075000
150000

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

3470000

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

8695000

3. gr.
kr.

I. Tekjur af rekstri
1. Rekstrarhagn.
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
—
7.
—

A.
rikisstofnana eru áætlaðar:
Simans
..............................................
Vineinkasölu
.....................................
Ríkisprentsmiðju
.................... ...
Rikisvélsmiðju ............ .....................
Vifilsstaðabús .....................................
Kleppsbús..........
.............................
Tóbakseinkasölu
.............................

Samtals ...
II. Frá dregst:
1. Rekstrarhalli Póstsjóðs
..............................................
2.
—
Útvarps.......................................................

kr.

264900
710000
40000
25000
4000
3000
200000
,. .

.,,

1246900

13000
27600
40600

Eftir

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

Sundurliðun.
Póstsjóður.
I. Tekjur.........................................................................................
Flyt ...

1206300

600000
............

600000
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kr.

kr.

600000

Fiutt ...
Gjöld:
1. Laun:
a. Eftir launalögum.....................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur
c. Bréfhirðingamenn.....................................
2. Póstflutningar....................................................
3. Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður í Reykjavík, eftir
reikningi..................................... .............
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan
Reykjavíkur ..........
.............................
c. Húsaleiga
utan
Reykjavikur
á
stærri póststofum og póstafgreiðslum
d. Önnur gjöld ..............................................
e. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

100000
87000
25000
212000
270000

30000
18300
10700
60000
12000
131000
613000
13000

Fært á 3. gr."A. II. 1
Siminn.
Tekjur............................................................... ....................
Gjöld:
a. Til einkasima i sveitum .................... ....................
b. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Kostnaður við aðalskrifstofu landssím...
60000
anna......................................................
... 157000
2. Ritsimastöðin i Reykjavík ...........
31000
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík . ... ...
4. Bæjarsíminn i Reykjavík ............ ... 380000
...
12000
5. Áhaldahúsið .....................................
45000
6. Ritsimastöðin á Akureyri ............ ...
...
58000
7. Ritsimastöðin á Seyðisfirði...........
28000
8. Ritsimastöðin á ísafirði.................... ...
...
15000
9. Simastöðin á Borðeyri....................
18500
10. Símastöðin í Hafnarfirði................. ...
23500
11. Simastöðin i Vestmannaeyjum ... ...
17000
12. Simastöðin á Siglufirði................... ...
■
Alþt. 1932. A. (4ö. löggjai'arþiiig).

Flyt ...

845000

1750000
25000

i
i
i

25000 I

1750000
184
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kr.
Flutt ...
13. Til annara simaslöðva og eftirlitsstöðva
14. Vextir af láni frá L. M. Ericsson o. fl.

845000
120000
90100

25000

kr.
1750000

1055100

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.

Uppbót á launum símritara, kvenvarðstjóra,
kvensímritara o. fl., svo og Steindórs Björnssonar,
Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, greiðist
eftir sömu reglum og verið hefir, enda færist þær
greiðslur á framangreinda liði viðkomandi stöðva.
Eyðublöð, prentkostnaður, ritfóng m. m...................
Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, allt að...............................................................
Viðhald landssímanna.....................................................
Áframhaldsgjald...............................................................
Til kennslu fyrir simamenn
.....................................
Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ....................
Ýms gjöld
... ...............................................................
Fyrning á linum, húsum og áhöldum (sjá 20. gr.)
Slysatrygging........................................................................

45000
60000
10000
185000
25000
1000
1500
6000
70000
1500
1485100

Fært á 3. gr. A. I. 1

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

Eignahreyfingar.
Út.
I. Afborgun af láni L. M. Ericsson.....................................
II. Til viðauka simakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa,
afborgana af húseign á Seyðisfirði o. fl..........................
III. Til nýrra símalina ...............................................................
að þvi tilskildu, að samkomnlag náist við hlutaðeigandi héruð.
Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 3
Vineinkasalan.
I. Tekjur (brúttó af vörusölu) ............................................
II. Gjöld:
a. Ýms rekstrarkostnaður
..............................................
b. Fyrning á pakkhúsi og áhöldum (sjá 20. gr.) ...
Fært á 3. gr. A. 'I. 2

264900

58700
60000
60000

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

178700

900000
184000
6000
............

190000
710000
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kr.

kr.
Útvarpið.
1. Gjöld:
a. Starfræksla:
1. Yfirstjórn............................................ . ...
2. Útvarpsstöðin ..............................................
3. Útvarpssalur
.............................................
4. Útvarpsefni
..............................................
5. Skrifstofan......................................................
6. Viðgerðarstofan
.....................................
7. Óviss gjöld
..............................................
8. Húsaieiga, hiti o. fl....................................

17000
52000
18000
70000
15000
20000
10000
25000

b. Vextir af láni frá Marconifélaginu i London ...
c. Fyrning húss, véia og áhalda (sjá 20. gr.) ...

227000
21500
29100
277600
250000

II. Tekjur................................................................................
Fært á 3. gr. A. II. tekjuhalli

27600

Eignahreyfingar.
Út.
Afborgun af láni frá Marconiféiaginu i London £, 5600
á 22,15 (fært á 20. gr. Út I. 2. b.).....................................

124040

1.
2.
3.
4.

B.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taidar:
Eftirgjaid eftir jarðeignir rikissjóðs..................
Tekjur af kirkjum ..............................................
Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar. ...
Arnarhvoll:
a. Tekjur ...............................................................
b. Gjöid:
1. Vextir (6,2°/o af 350 þús.)....................
2. Ýms rekstrarkostnaður.............................
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.) ...........

!
;
i

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

25000
100
3500

51780

21600
26680
3500

51780
Samtais ...

28600
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:
kr.

1. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt
lögum nr. 14, 9. júlí 1909
....................
2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/o af 3 millj............
3. Aðrir vextir.....................................................
....................
Samtals ...

kr.

20000
180000
350195
...........

550195

5. gr.
Óvissar tekjur eru taldar 50000 kr.

II. KAFLI.
Gjöld:
6. gr.
Árið 1933 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í
7.—19. gr.
7. gr.
Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir:
kr.
Vextir:
1. Innlend lán
.......................................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 128395.86 á 122.00 ............
3. Ensk lán, £ 46295 - 12 - 0 á 22.15............................
4. Aðrir vextir
........................................................................
Samtals ...

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

kr.

125096,93
156642,95
1034447,57
90000,00
1406187,45
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8. gr.
kr.

Borðfé Hans Hátignar konungsins

kr.
73200

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar rikisreikninga er veitt:
kr.
1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðunar rikisreikninga
.....................................
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.) .............................
Samtals ...

kr.
225000
4000
4067

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

233067

10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:
kr.
I. Ráðuneytið, rikisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherra:
a. Laun..................................
b. Til risnu..........................
2.
3.
4.
5.

33375
6000

Til utanferða ráðherra.....................................................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins.............................
Annar kostnaður...............................................................
Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum............................
Par af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til núverandi ríkisbókara.
Flyt ...

39375
6000
90225
50000
32000

217600

kr.
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kr.
Flutt ...
6. Til
a.
b.
c.

þess að gefa út stjórnartíðindi:
Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna o. fl.
Til pappírs og prentunar ....................
Til kostnaðar við sendingar með póstum

kr.

217600

700
18000
1000
19700

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðsbúsinu og
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans
8. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá
20.gr.)............................................................... ............

5000
3667
245967

11. Hagstofan:
1. Laun
...............................................................
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna ...
3. Prentun eyðublaða . ......................................
4. Húsaleiga, biti og Ijós m. m........................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ...........

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

12250
12000
1500
5000
23000
53750

III. Utanríkismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:
a. Laun sendiherra .....................................
b. Húsaleiga......................................................
c. Kostnaður við embættið
....................
d. Til skrifstofuhalds.....................................
2. Fyrir meðferð utanrikismála ....................
3. Rikisráðskostnaður
.....................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd............

20000
6000
25000
20000
............
............
............

71000
14600
4000
5000
94600

Samtals ...

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

394317
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11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:
kr.

1

2
3
4

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn.
Hæstiréttur:
a. Laun......................................................................................
b. Annar kostnaður, allt að..............................................
Þar at 3000 kr. til ritara.
Laun bæjarfógeta, sýsluinanna og lögreglustjóra..........
Laun breppstjóra......................................................................
Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavík:
a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting..................................
c. Ýms gjöld
........................................................................
d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veðmálabækur ........................................................................

kr.

29375
5000
34375
142425
24000
23000
4200
6500
1000
34700

5

Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavlk:
a. Laun 5 skrifara ...............................................................
b. Laun 6 tollritara...............................................................
c. Aðstoð og aukavinna......................................................
d. Húsaleiga, Ijós og biti
..............................................
e. Innheimtukostnaður ......................................................
f. Ýms gjöld, allt að
......................................................

20000
30000
10000
7200
18000
14000
99200

6,

Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavlk:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara.....................................
b. Húsaleiga.............................................................................
c. Hiti og ljós........................................................................
d. Yms gjöld
............................................. ....................

25000
5000
2400
3500
—

3590
70000
90000

Toll- og löggæzla
...............................................................
8, Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............
9, Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 250000 kr. framlagi
úr landhelgissjóði
...............................................................
10 Framlag til landhelgissjóðs
..............................................

300000
20000

Flyt ...

850600
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kr.

kr.

850600

Flutt ...
11. Til hegningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostnaður fangelsa
........................................................................
(Par af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).
12. Til vinnuhælisins í Litla-Hrauni.....................................
(Þar af fyrning kr. 6250, sjá 20. gr.).
13. Sakamálakostnaður og lögreglumála .............................
14. Borgun til sjódómsmanna....................................................
15. Borgun til setu- og varadómara .....................................
Samtals A. ...
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.
1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðareyri undir embættisbréf ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti ......................................................

13770

•

;

21250

l
;
:
;

30000
2000
5000
922620

...........

45000
55000
100000

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opinberar fasteignir.......................................................................
3. Til embættiseftirlitsferða......................................................
4. Gjöld til yfírskattanefnda, skaltstofu Reykjavíkur og
fyiir skattvirðingar ...............................................................
5. Til rikisskattanefndar
......................................................
6. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl...............................
Samtals B. ...

;
1

25000
6000
45000
5000
30000
211000

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

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:
,.
kr.

...

kr.
227250
5500

1. Laun ......................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikni gi, allt að
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga
sérstaklega erfíða læknissókn...........................
Flyt ...

... -

9900
•••

...

242650
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kr.
Flutt ...
Styrkurinn skiptist þannig: 1. Til Ólafsfjarðarbúa
600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholtsbreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps
300 kr. — 5. Til öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 7. Til Grímseyinga 400 kr. — 8. Til
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðshreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Þingeyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sléttu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa,
300 til hvers, 900 kr. — 17. Til Borgarfjarðarhrepps i
Norður-Múlasýsln 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Múlahrepps 250 kr., 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps f NorðurÞingeyjarsýslu og Jöknldalshrepps i Norður-Múlasýsln,
vegna byggðar i Möðrudalsheiði og Jökuldalsheiði, 200
kr. til hvors, 400 kr. — 20. Til Árneshrepps í Strandasýsln 600 kr., sé héraðið læknislaust. — 21. Til Nanteyrarhrepps 300 kr. — 22. Til Reykjarfjarðarhrepps 150 kr.
— 23. Til Loðmundarfjarðarhrepps 150 kr. — 24. Viðbótarstyrkur til Ólafsfjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi
frá þeim sjálfum en 1600 kr., ef þeir ráða til sín sérstakan lækni, 2000 kr.
4. Til læknis i Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkravitjunnm í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara
eftir taxta héraðslækna .......................................................
5. Til Lúðviks Nordals, læknis á Eyrarbakka, til að
sinna læknisstörfum í Árnessýslu.....................................
6. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis f Reykjavfk.............................
b. Styrkur til angnlæknis á Aknreyri.............................
c. Styrknr til lækningaferða kringum landið ............

kr.
242650

1200
1000
800
800
800
2400

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli angnlæknis
i Reykjavik, er hafi, til yfirsóknar svæðið milli EskiFlyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

247250
185

1474
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kr.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

Flutt ...
fjarðar og lsafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum,
og augnlæknis á Akureyri, er bafi binn hlutann, frá
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafl þeir dvöl a. m. k.
á einni höfn eða tveim f hverri sýslu.
Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavik
Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteinssonar i Reykjavik .............................................. ............
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavik og læknanna
Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentum
i læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti
fátækn fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, og gefi skýrslu um það.
Til radíumsjóðs Islands, styrkur til að reka radiumlækningar ............................................................... ............
Styrkur til héraðslækna til utanferða, i þvi skyni að
afla sér nýrrar læknisþekkingar .................... ............
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. fyrir
hverja mánaðardvöl erlendis.
Til Guðmundar Karls Péturssonar læknis, til framhaldsnáms i handlækningum erlendis............
Landsspitalinn:
Rekstrarkostnaður .............................................. ............
Sá koslnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna.......................................................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsfólks.....................................
79000
68000
2. Fæði
.......................................................
3. Þvottur og ræsting
.............................
32000
17000
4. Lyf og umbúðir......................................
24000
5. Ljós og hiti..............................................
6. Viðhald og umbætur.............................
25000
7. Skattar ......................................................
5000
8. Ýms gjöld
..............................................
16500
9. Fyrning húsa og áhalda ....................
24000

kr.
247250

800
800

2000
1500

1500
47000
41000

290500
C. Til Ijósmæðra- og hjúkrunarkvennadeildar, þar í
fæði Ijósmæðranema..................................... ............

8000

Flyt ...

339500

300850

1475
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kr.
Flutt ...
Þar frá dregst:
1. Daggjöld sjúklinga...
2. Tekjnr af röntgendeild
3. Skurðstofugjald o. fl.

339500

kr.
300850

232000
45000
15500
292500
Mismunur

13

Holdsveikraspitlainn........... ... ......................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis..............................................
B. Annar kostnaður*
11400
1. Laun starfsmanna............................
13700
2. Viðurværi 35 manna....................
1400
3. Klæðnaður .....................................
1400
4. Lyt og sáraumbúðir ....................
9000
5. Ljós og hiti.....................................
1800
6. Húshúnaður og áhöld....................
2500
7. Viðhald á húsum.............................
1500
8. Þvottur og ræsting...........................
1000
9. Flutningskostnaður
....................
500
10. Greftrunarkostnaður
...................
500
11. Skemmtanir.....................................
3500
12. Skattar o. fl........................................
1000
13. Ýmisleg gjöld
............................. ...
8265
14. Fyrning húsa og áhalda (sjá 20.

47000

64590
7125

57465
64590
14

Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spítalinn ...............................................................
Sá kostnaður snndurliðast þannig:
A. Laun læknis...............................................................
B. önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna fastra
............
12000
2. Kaup daglaunamanna .....................
750
3. Matvæli ..............................................
26000
4. Fatnaður sjúklinga...........................
3000
Flyt ...

41750

45268
6125

6125

410708

Pingskjal 858

1476

kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Flutt ...
Klæðnaður starfsfólks
Lyf og sáraumbúðir
Ljós og hiti ............
Viðhald og áhöld ...
Þvottur og ræsting...
Flutningskostnaður...
Skemmtanir ...........
Skattar m. m..............
Óviss gjöld
............
Fyrning húsa og áhalda (sjá 20. gr.)

41750
500
500
10000
6000
3500
1600
500
2500
1400
6480

kr.

6125

410708

74730
80855
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 65 sjúklingum, kr. 1,50 6 dag ...
Mismunur

...

35587
45268

i
II. Nýi spitalinn...................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis .............................
B. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna fastra
............
2. Kaup daglaunamanna ....................
3. Matvæli
..............................................
4. Fatnaður sjúklinga.............................
5. Fatnaðnr starfsfólks..........................
6. Lyf og sáraumbúðir..........................
7. Ljós og hiti
.....................................
8. Viðhald og áhöld .............................
9. Þvottur og ræsting.............................
10. Skattar og tryggingar ....................
11. Skemmtanir
.....................................
12. Óviss útgjöld .................... ............
13. Fyrning húss og áhalda (sjá 20. gr.)

52083
6125
25000
1500
30000
2500
1000
3000
12000
3500
5500
3000
500
1500
10958
99958
Flyt ...

106083

462791

Pingskjal 858

1477

kr.

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum

Flutt ...

106083

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

54000

Mismunur

...

X
15. Heilsuhæiið á Vifilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis...............................................................
B. Laun aðstoðarlæknis .......................................................
C. Önnur gjöld:
1. Kaup starfsmanna...................................
32000
2. Viðurværi.....................................................
85000
3. Lyf og bjúkrunargögn.............................
10000
4. Ljós og hiti .................... '......................
31500
5. Þvottur og ræsting.. .............................
7500
6. Viðhald húsa..............................................
5000
3000
7. Viðhald véla..............................................
10000
8. Húsbúnaður og áhöld.............................
9. Flutningskostnaður...................................
4500
5000
10. Óviss gjöld ..............................................
11. Fyrning á húsum og áhöldum (sjá
9110
20. gr.).......................................................

kr.
462791

52083
410
6125
5200

202610
Par frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 105 sjúklingum, 5 kr. á dag
Meðgjöf með 15 börnum, 4 kr. á dag ...

213935
191625
21900
213525

Mismunur
16. Heilsuhælið á Reykjum í Ölfusi;
Rekstrarkostnaður ...............................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og annars starfsfólks.............................
B. Annar kostnaður:
1. Fæði...............................................................
14000
2. Lyf og bjúkrunargögn..............................
1000
3. Ljós...............................................................
1000
Fiyt ...

16000

410

500
9000

9000

463701

Pingskjal 858

1478

kr.
Flutt ...
4.
5.
6.
7.
8.

Pvottur og ræsting....................
Viðhald húsa og áhalda
...
Flutningur og simakostnaður
Óviss gjöld .......... . ............
Fyrning húsa og áhalda
...

16000
2000
2000
2000
1500
3000

9UOO

kr.
463701

26500
Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga 7000 legud., 5 kr. á dag

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

Mismunur
17. Heilsuhælið i Kristnesi:
Rekstrarkostnaður .............................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.....................................
B. Annar kostnaður:
1. Laun starfsfólks ...................
2. Fæði.............................................
3. Lyf og hjúkrunargögn............
4. Ljós og hiti .............................
5. Pvottur og ræsting...................
6. Viðhald húsa og véla...........
7. Viðhald læknistækja ...........
8. Húsbúnaður og áhöld............
9. Flutningskostnaður
............
10. Yms gjöld
.............................
11. Fyrning húsa og áhalda ...

...

.......... .

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

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

...

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

...

35500
35000
500
770
5600

19200
45000
3200
9000
2500
4500
500
5500
3900
11000
7670
111970
117570
116800

Hér frá dregst:
Daggjald 64 sjúklinga, 5 kr. á dag
Mismunur ...
önnur
gjöld:
18.
a. Slyrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að
...
Sjúkrahús og sjúkraskýli, sem styrksins vilja verða
aðnjótandi, sendi umsóknir um hann fyrir 1. október, enda fylgi umsóknunum rekstrarreikningar,
gerðir eftir fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar.
Flyt ...

770
15000

15000

464471

Pingskjal 858

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Flntt ...
Styrkupphæðirnar miðast við fjölda legudaga,
euda fari tekjur þær, sem sjúkrahúsið eða sjúkraskýlið hefir af hverjum sjúkliugi á legudag, að
viðbættum styrknum fyrir hvern legudag, ekki
fram úr þeirri upphæð, sem talizt getur sanngjarnt
kostnaðarverð á hverjum stað, miðað við sjúkrahúsrekstur i landinu yfirleitt. Það er og skilyrði
fyrir styrkveitingu, að sjúklingar þeir, sem ríkissjóður greiðir sjúkrahúsunum eða sjúkraskýlunum fyrir,
njóti sömu kjara sem inuanhéraðssjúkliugar.
Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli...
Til þess að kaupa ferðaröntgentæki
....................
Bólusetningarkostnaður
...............................................
Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
...........
Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um
varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til íslands
Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varuir gegn
kynsjúkdómum ...............................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftiriit lækna með alþýðuskólum........................................................................
Til bjálparstöðvar hjúkruuaríélagsins Liknar, gegn
a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ...
Til hiálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar
fyrir berklaveika, gegn jafumiklu frá bæjarsjóði
Akureyrar ........................................................................
Til félags islenzkra hjúkruuarkvenna ....................
Til styrktar möunum, er þurfa að fá sér gervilimi
Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafnmikilli launaviðbót annarsstaðar frá
....................
Til Sigurðar Sigurðssouar frá Húnstöðum, til þess
að Ijúka framhaldsnámi l læknisfræði............ ...
Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs
............
Til Gísla Andréssouar, sjúkrastyrkur ....................
Til frú Sigriðar Kjartansdóttur, vegna sjúkleika
manns hennar, sr. Jakobs Ó. Lárussonar ............
Til Unnar Vilhjálmsdóttur, sjúkrastyrkur ............

1479

kr.

kr.

15H00

464471

8000
3500
3500
15000
1500
8000
3000
4000

500
500
2000
300
2000
1600
1200
3000
1500

19. Hluti rikissjóðs af launum ljósmæðra.............................

74100
80000

Samtals ...

618571
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1480

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:
<
A.
Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra............................. • •• • .. ...
2. Laun aðstoðarverkfræðings ............ ... .
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir
reikningi, allt að
............................. ... . ..........
. ..........
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að
5. Skrifstofukostnaður, allt að ..........
• ■• • • • ...
II. Þjóðvegir.
a. Til nýrra akvega:
1. Kjósarvegur......................................
10000
2. Stykkisbólmsvegur ....................
10000
3. Vesturlandsvegur
....................
5000
4. Holtavörðubeiðarvegur ............
30000
5. Geiradalsvegur .............................
4000
6. Breiðadalsheiðarvegur í Isafj.s.
5000
7. Húnavatnssýsluvegur
............
5000
8. Hofsósvegur
.......................... ..
5000
9. Blönduhlíðarvegur .....................
10000
10. öxnadalsvegur .............................
5000
13000
11. Ljósavatnsskarðsvegur
............
12. Pistilfjarðaivegur
....................
7000
13. Bakkafjarðarvegur ....................
5000
14. Jökuldalsbliðarvegur....................
5000
15. Breiðdalsvegur .............................
5000
16. Geithellnavegur.............................
5000
17. Brunabraunsvegur ....................
6000
18. Fjallabaksvegur... ....................
10000
19. Hreppavegur
.............................
5000
b. Viðhald og umbætur

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

...

. ..........

III. Til brúargerða.............................................. ... • • • • • •
IV. Fjalivegir......................................................
Þar af 5000 kr. til vegar frá Hvalskeri við Patreksfjörð yfir Skersheiði að Saurbæ á Rauðasandi.
V. 1. Til áhalda, allt að .......................................................
2. Til bókasafns verkamanna
......................................
Flyt ...

kr.

kr.

7125
6125
5000
16000
13000
47250

150000
500000
650000
60000
15000

15000
300

15300
787550

1481
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kr.

kr.
Flutt ...
VI. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................
gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem atvinnumálaráðherra setur.
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...
VII. Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti
...............................................................
2. - Skjálfandafljóli
......................................................
3. - Blöndu ........................................................................
VIII. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá ............ ....................
IX. Slyrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum
yfir Hellisheiði
.......................................................
..
X. Vöruflutningastyrkur til hafnleysishéraða á Suðurlandi
Styrkurinn greiðist þvi aðeins, ef frumv. það um
skatt af bifreiðum o. fl., er nú liggur fyrir þinginu,
verður að lögum. Um úthlutun styrksins til hinna
einstöku héraða fer eftir reglum, er atvinnumálaráðherra setur.
XI. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu fyrir
ferðamenn.............................................................................
Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskekktum bæjum við þjóðbraut.
XII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lögum nr. 44, 27. júni 1925 ..............................................
XIII. Fyrning áhaldabússins (sjá 20. gr.).............................
Samtals A. ...
B.
Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða:
a. Ríkissjóðs
........................................................................
enda verði launagreiðsla til yfirmanna skipanna
i samræmi við launagreiðslur eftir lögum nr. 63, 7.
mai 1928, að þvi leyti, sem við verður komið og við á.
(Þar af fyrning kr. 31600, sjá 20. gr.).
b. Eimskipafélags lslands
..............................................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

787550
25000

80000
105000
300
300
300
900
250
5000
20000

3000

iI
i

4000
1248
926948

256600

250000
24000 ;
----------- 530600

2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum....................
Samtals B....
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

...........

!
I

78000
608600
1M
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kr.

c.
Vitamál og hafnargerðir.
I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra
..............................................
Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafnargerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar,
hjeraðsstjórna og bæja i öllu þvi, er varðar
vitamál og hafna.
2. Laun aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, allt að . ...
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikningi ...............................................................
..........
5. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............

kr.

7125

6125
10000
2500
3500
29250
25000
115000
8000
5000
25000
25000

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Laun vitavarða......................... ............................................
Rekstrarkostnaður vitanna..............................................
Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
Tii áhaldakaupa ...............................................................
Ýmislegt.................................................................................
Til hafnargeröar á Akranesi
.....................................
Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að ‘/s kostnaðar, gegn ’/a annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun
...
IX. Til sjómælinga
...............................................................
Fyrning (sjá 20. gr.),
..............................................

20000
10000
89790

Samtals C. ...

...........

352040

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

I
kr.

A.
Kirkjumál.
Biskupsdæmið:
1. Laun biskups........................................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að
............

kr.

8125
2000
10125

Onnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt
lögum nr. 49 1907
.......................................................
Flyt ...

300
120
420

10125
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kr.

3.
4.

5.
6.
7.

Flutt ..
Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar
og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
Framlag til prestlaunasjóðs... .....................................
Stjórninni er beimilt að greiða síra Einaii Thoilacius í Saurbæ 1000 kr. úr prestlaunasjóði fyrir
að vinna að nndirbúningi og fjársöfnun til Hallgrfmskirkju, ef hann lætur af prestsskap vorið 1932,
enda sé prestakallið með óskertn prestssetri veilt
frá næstu fardögum.
Til dómkirkjuprestsins í Reykjavík, fyrir skýrslugerðir
Embættiskostnaður presta ..............................................
Til húsabóta á prestssetrum
.....................................
Samtals A. ...

I. Háskólinn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
b.
i.
j.
k.

420

kr.
10125

8000
261000

800
60000
24000
............

354220
364345

B.
Kennslumál.

Laun................................................................................
Til kennslu í réltarlæknisfræði .............................
Til kennslu i söng......................................................
Til kennslu í bókbaldi.................... ....................
Námsstyrkur ...............................................................
Húsaleigustyrkur
......................................................
Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu báskólans
Til kennsluábalda læknadeildar.............................
Til kennslu í efnafræði..............................................
Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla
.............................
Önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000
auk hlunninda, er dyravörður hefir
áður notið.
2. Ýms gjöld
.............................................. 5000

I. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta ....................
m. Til Stúdentaráðs Háskóla ísiands, til þess að
starfrækja upplýsingaskrifstofu .............................
n. Framlag fyrir eitt berbergi í alþjóðastúdentagarði i Paris, lokagreiðsla .....................................
o. Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) ............

102375
400
800
400
15000
9000
6000
800
1600
4000

9000
750
800
2500
549
153974

Flyt ...

153974

1484
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kr.
Flutt ...
Námsstyrkur erlendis:
a. Til íslenzkra stúdenta í erlendum háskólum ...
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun menntamálaráðs........................................................................
Styrkinn má veita konum sem körlum til
hvers þess náms, er menntamálaráðið telur
nauðsyn að styrkja.
c. Til Jóns Blöndals, til lokanáms i hagfræði ...
d. Tii Jóns Gauta Jónatanssonar, til að lúka námi
í rafmagnsfræði i Þýzkalandi
.............................
e. Til Ingólfs Þorsteinssonar, til þess að nema
vélaverkfræði við háskóla erlendis ....................
f. Til Guðmundar Jónssonar frá Stokkseyri, til að
lúka vélfræðinámi i Þýzkalandi.............................
g. Til Yngva Pálssonar, til vélaverkfræðináms ...
h. Til Jóns Gissurarsonar, til verzlunarfræðináms
i þýzkum háskóla......................................................
i. Til Leifs Ásgeirssonar, til lokanáms i stærðfræði i Þýzkalandi
..............................................

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

kr.
153974

24000
8000

1200
1800
1200
1000
1200
1000
1000
40400

Fræðslumálastjórnin:
1. Laun fræðslumálastjóra
.....................................
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að ...........
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að
...

7125
800
5000
12925

Menntaskólinn almenni:
a. Laun................................................................................
b. Önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans .....................
800
2. Til eldiviðar, ljósa ogræstingar
...
8000
3. Til viðhalds
.....................................
3000
4. Til stundakennslu og tilprófdómenda, allt að
.....................................
7000
5. Húsaleigustyrkur handa 15 lærisveinum, 75 kr. handahverjum
...
1125
6. Námsstyrkur
.....................................
2800
7. Læknisþóknun.....................
400
8. Til kennslutækja
............................
500
9. Ýmisleg gjöld .....................................
3500
Flyt ...

27125

71750

71750

207299

Þingskjal 858

10.
11.
12.
13.

1485

Flutt ...
Til verðlaunabóka .............................
Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
Til bókasafnsins íþöku....................
Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

27125
200
1500
200
6515

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleigustyrkur sé venjulega aðeins veittur utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfn n.
V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Laun........................... ...................................
b. önnur gjöld:
1. Til aukakennara og stundakennslu
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ...
3. Til bóka og kennsluáhalda
. ...
4. Til eldiviðar og ljósa ....................
5. Námsstyrkur .......... . ....................
Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.
6. Til dyravörzlu.....................................
7. Til viðhalds
.....................................
8. Til ýmislegra gjalda
....................
9. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

•

...

kr.

kr.

71750

207299

35540
107290

39225

20000
2000
500
10000
1000
j

2000
3000
3500
7000
49000

VI. Kennaraskólinn:
a. Laun...................................................................
b. önnur gjöld:
1. Stundakennsla.....................................
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 ..................................... .
7. Fyrning (sjá 20. gr.)
....................

88225
.

...

16375

3500
2500
200
2500

800
3500
1869
14869

Flyt ...

...

...

31244
434058

148fr‘

Pingskjal 858
kr.
.
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VII. Stýrimannaskólinn:
a. Laun..............................................................................
b. Önnur gjöld:
1500
1. Til stundakennslu .............................
1800
2. Til eldiviðar og ljósa
....................
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir300
lestra ......................................................
3000
4. Ýmisleg gjöld .....................................
1285
5. Fyrning (sjá 20. gr.)
............ ...

kr.
...

434058

13000

7885
VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun............................................
b. Önnur gjöld:
1. Til stundakennslu ...........
2. Húsnæði .............................
3. Ljós og hiti
....................
4. Ræsting
.............................
5. Til prófhalda ....................
6. Ýms gjöld.............................

20885
8750

.............................
1
............
...........
............
...........
............
............

1000
3800
500
600
900
500
7300
16050

Við skólana undir liðunum IV.--VIII. skal vera
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skólagjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.
IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:
............
8750
a. Laun.....................................
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar1450
kennslu
............................. ............
c. önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, allt að
2000
600
2. Til kennsluáhalda
...
3500
3. Til eldiviðar og ljósa...
4. Ýmisleg gjöld
...........
4000
10100
d. Fyrning búsa (sjá 20. gr.) ... ...
1714
22014
Flyt ...

22014

470993

Pingskjal 858

1487

Flutt ...
Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun.............................................. ...
b. Til smiða- og leikfimikennslu ...
c. Önnur gjöld:
1. Til vtrklegs náms, allt að 2400
2. Til kennsluáhalda...........
500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld.................... 3500
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.

...,

...

kr.

kr.

22014

470993

8750
1300

10400
1530
21980
43994

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem stunda verknám samkvæmt samningi,
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólunum dagbókum um vinnubrögðin yfir námstimann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei hærri
upphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja
viku námstímans.
Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt
skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.
X. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavik, til þess
að reka iðnskóla i Reykjavik, undir yfirumsjón landsstjórnarinnar..............................................
b. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds
.......................................................
c. Til Iðnaðarmannafélagsins á ísafirði, til skólahalds ... ... ... ••• ... ... ••• ... ... ...
d. Til Iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds
.......................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki
fara yfir */j rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu
senda
ráðuneytinu
skýrslu um starf sitt.
e. Til verklegs framhaldsnáms erlendis....................
Flyt ...

6500
1500
1000
1200

3000
•« ■

»• •

13200
528187

1488

Pingskjal '858

kr.

kr.
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XI. Verzlunarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélagsins í Reykjavik, til að halda uppi skóla
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar............
b. Til Sambands samvinnufélaganna, til þess að
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar...

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavik:
a. Húsnæðisstyrkur
.............................
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minnsta
kosti 1800 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði
...........
c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................
d. Námsstyrkur til sveitastúlkna............

528187

5000

j
I

5000
--------

10000

5000

18000
4000
1000
28000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minnsta
kosti 1000 kr. framlögum annarsstaðar að en úr rikissjóði
............
b. 65 kr. fyrir bverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að....................

12000
2000
14000
42000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón landsstjórnarinnar.
XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót
2. Laun farkennara og dýrtíðaruppbót ... ............
3. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, allt að ............
4. Til eftirlitskennara..................................... ............
5. Utanfararstyrkur handa barnakennurum ............

360000
70000
4000
15000
1500
450500

Flyt ...

1030687

Þingskjal 858

1489

kr.

1030687

Flutt
XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:
a. Laun.....................................
...
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smiðakennslu
............................. ............
c. Önnur gjöld:
1. Til kennsluáhalda
...
400
4000
2. Til eldiviðar ogljósa...
3. Ýmisleg gjöld
............
3000
1000
4. Til viðhalds....................
----------d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) ............
2.
3.
4.
5.

Til
Til
Til
Til
gr.
6. Til
7. Til

9500
2000

8400
1680

héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929 ............
gagnfræðaskóla samkv. 1. nr. 48 1930. ...
Gagnfræðaskóla Reykvikinga
....................
unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv. 20.
1. nr. 48 1930 .......................................................
bókasafna við unglingaskóla
....................
þess að gefa út kennslubækur handa skólum

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsraæðradeildar við Alþýðuskóla Þingeyinga
........................................................................
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað.................
Styrkir samkvæmt tölul. 1—2 eru bundnir því
skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra
samþykki reglugerðir skólanna.
3. Til kvenfélagsins óskar i ísafjarðarkaupstað, til
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann
öðrum á ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreyttum skilyrðum.
4. Til húsmæðrafræðslu i Vik i Mýrdal.................
5. Til frú Bjargar C. Þorláksson, til þess að leið
beina islenzkum konum í næringarefnafræði og
blöndun matvæla.......................................................

Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

kr.

21580
70000
50000
2500
14000
1600
1600

161280

4500
7500

4500

800

2000
19300
1211267
187

1490

Þingskjal 858

kr.
Flutt ...
XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Par af fyrning húss kr. 975,00 (sjá 20. gr.).
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemendanna eða nemendurnir sjálfír greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

1211267
30975

XVII. Til Blindravinafélags íslands .....................................
XVIII. Sundkennsla o. fl.:
1. Til sundkennslu i Reykjavík
.............................
Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir unglinga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfé,
njóti kennslunnar ókeypis.
2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir
sundkennslu þá, sem getur i 1. lið, og til að
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ...
3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en í Rvik ...
Styrkurinn veilist bæjarstjórnum og sýsiunefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rikissjóðsstyrknum nemur.
4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundtaugar
og sundskýli, enda séu þær lil afnota fyrir almenning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að
XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi
kennslu i teikningu og tréskurði i þjóðlegum stil
XX. Til iþróttakennslu

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

XXI. Til Iþróttasambands Islands

kr.

2600

300

2400
2400

5000
--------

10100
1500
2400

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

5000

Samtals B. ...

1263842

1491
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15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt:
kr.
1. Landsbókasafnið:
a. Laun
................................................................................
b. Launauppbót til 2. bókavarðar, 1000 kr....................
c. Til aðstoðar......................................................................
d. Til þess að kaupa bækur og bandrit og til bókbands
e. Til þess að semja spjaldskrá .....................................
f. Til þess að semja og gefa út skrá yfir bandrit ...
g. Til ritaukaskrár ..................................................... . ...
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið................................ .
i. Húsaleiga..............................................................................
j. Ýmisleg gjöld.......................................................................
2. Þjóðskjalasafnið:
a. Laun.......................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar
skjala og aðstoðarmanns ..............................................
c. Ýms gjöld..............................................................................
3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar)
...........
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að.............................
c. Til þess að útvega forngripi, allt að
....................
d. Til áhalda og aðgerða... ..............................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................
Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
4. Náttúrufræðifélagið:
a. Tillag
................................................................................
b. Til aðstoðarmanns
.......................................................
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sé til
sýnis almenningi ekki sjaidnar en einu sinni á viku.
5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar
.............................
b. Til viðhalds og áhalda
..............................................
c. Fyrning (sjá 20. gr.)......................................................
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði......................................................
7. Aukastyrkur til tjögurra bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskildu, að
Flyt ...

kr.

21575
1000
3800
12000
800
2400
700
360
2000
1000
45635
6225
5000
1000
12225
6625
2500
1200
1200
800

12325
2000
1400

3400
6500
1800
6815
15115
1800

90500

1492
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kr.
Flntt
Davfð skáld frá Fagraskógi bafí þar hókavörzlu með
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar
b. Til bókasafnsins á tsafirði, að þvi tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalín rithöfundur hafí
þar bókavörziu með a. m. k. 2000 kr. launum auk
verðstuðulsuppbótar .......................................................
c. Til amlsbókasafnsins & Seyðisfirði.............................
d. Til Bókasafns Hafnarfjarðar .....................................
8. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði
9. Til Hins fslenzka bókmenntafélags..................................
enda haldi það áfram útgáfu hins islenzka fornbréfasafns sem að undanförnu.
10. Til Þjóðvinafélagsins, þar af 4000 kr. með þvi skilyrði, að félagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...
.......................................................
11. Til Fornleifafélagsins
12. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfirdóma o. fl...................................................................
13. Til Snorrabókasafns í Reykholti .....................................
14. Til útgáfu allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar
Sigfússonar, gegn þreföldu framlagi annarsstaðar að
15. Tii Björns K. Þórólfssouar, til þess að semja skrá um
skjöl, er 1 sland varða og geymd eru i skjalasöfnum i Kaupínannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið afrit af skránni
16. Til Leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur, enda
leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds sfðustu sýningu hvers leiks........................................................................
17. Til frú Sofffu Guðlaugsdóttur, til sjálfstæðra leiksýninga
18. Til Leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
19. Til Leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300
kr. framlagi frá lsafjarðarkaupstað
.............................
20. Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.
framlagi frá bæjarsjóði Reykjavikur .............................
21. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleikurum og barnakennurum utan Reykjavfkur ókeypis
kennslu i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn f kirkjum
og barnaskólum........................................................................
Flyt ...

kr.
90500

2500

2500
800
1000
6800
2500
2800

5400
800
2400
500
800

1200

4000
1000
1000
600
2500

1600
124400

1493
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kr.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

Flutt ...
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers
...............................................................
Til Halldórs Kiljan Laxness, til ritstarfa ....................
Til Jóns Leifs tónskálds.......................................................
Til Gunnlaugs Blöndals málara .....................................
Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sé safnið eign rikisins.................
Til Jóns Ófeigssonar yfirkennara, til útgáfu þýzkislenzkrar orðabókar, fyrri greiðsla af tveim ............
Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna islenzkra á siðari öldum, enda sé
handritið eign rikisins að honum látnum....................
Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa.....................................
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga
............
Til Ólafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku og
visnasöfnunar ........................................................................
Til Skáksambands íslands
..............................................
Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðaruppbót........................... ...
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

34. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa ... .............................
35. Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja miðaldamenningarsögu........................................................................
36. Til Frimanns B. Arngrímssonar, til þess að safna steinum og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýlt
37. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni
sínu
.........................................................................................
.............................
38. Til listasafnshúss Einars Jónssonar
(Par af fyrning kr. 1295 (sjá 20. gr.).
39. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með
verðstuðulsuppbót .. ... ..............................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns
síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
stundir á viku.
b. Til sama, til aðstoðar.......................................................

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

124400
5000
1600
1500
1200
1600
2000

1600
2000
1200
1000
1500
6125
1000
7125
400
1500
1200
800
4295

6125

1000
7125
1600
3000

40. Til fréttastofu blaðamannafélagsins..................................
41. Ferðastyrkur til útlanda.......................................................
Samtals ...

kr.

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

171645

1494
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16. gr.

Til verklegra fyiirtækja er veitt:
kr.

350000

1. Til atvinnubóta i kaupstöðum og kauptúnum ...........
gegn tvöföldu framlagi frá hlutaðeigandi bæjar- og
sveitarfélögum, enda sé þeim jafnframt gefínn kostur
á láni, er nemi helmingi framlags þeirra.
2. Til Búnaðarfélags fslands, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárbagsáætlun búnaðarþingsins...........
3. Til sandgræðslu..........................,............................................
Þar af 3000 kr. til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi.
4. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum .............................
5. Til búfjárræktar samkv. 1. nr. 32 1931
....................
6. Tillag til Búnaðarbankans:
a. Tii byggingar- og landnámssjóðs ...........................
b. Tillag til teiknistofu og leiðbeininga um búsagerð
til sveita................................................................................
c. Til ræktunarsjóðs:
1. Afgjöld þjóðjarða .....................................
20000
2. Kostnaðartillag............................................
6000
3. Hluti af útflutningsgjaldi...........................
50000
7. Til frambaldslagningar ræktunarvegar í Vestmannaeyjum, gegn
framlagi úr bæjarsjóði Vestmannaeyja
8. Tillag til verkamannabústaða:
a. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna,
samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931
b. Helmingur af ágóða tóbakseinkasölu
....................

kr.

200000
30000
450000
30000
200000
4000

76000
280000
6000

70000
100000

9. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, allt að ...........
10. Til Garðyrkjufélags fslands:
Laun garðyrkjustjóra..............................................................
11. Til veiði- og loðdýrafélags fslnnds
.............................
12. Til Ársæls Árnasonar, til innflutnings á grænlenzkum hérum................................................................................
13. Til skógræktar:
a. Laun
...............................................................................
Þar af 600 kr. búsaleiguuppbót til Einars Sæmundsens.
b. Til skóggræðslu ...............................................................

170000
30000
3400
500
500

10600

7500
18100

Fiyt ...

••«

,..

1568500

Pingskjal 858

1495

kr.
Flutt ...

kr.
1568500

14. Til dýralækninga:
a. Lann handa 4 dýralæknum
.....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............
c. Til Eggerts Magnússonar, til dýralækninga ............
d. Til Halldórs Kr. Jónssonar, til dýralækninga . ...

15875
700
300
300

15. Til rannsóknastofn 1 þarfir atvinnnveganna
............
16. Til fjárkláðalækninga
.......................................................
17. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavik:
a. Lann forstöðumanns, ank 25% af öllum tekjum
stofnunarinnar, 4100 kr. með dýrtiðaruppbót
...
b. Til aðstoðar, allt að ............................. ..........
...
c. Húsaleiga
........................................................................
d. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til áhaldakaupa...............................................................

5125
4800
3000
1200
500

18. Til veðurstofn fslands:
a. Laun forstöðumanns og fnlltrúa
.............................
b. Til aðstoðar........................................................................
c. Til veðurathugana ntan Reykjavikur, áhalda o. fl.
d. Til veðurskeyta o. fl..........................................................
e. Til loftskeytatækja
.......................................................
f. Húsaleiga, Ijós, hiti og ræsting.....................................
g. Eftirlit með veðurathngnnarstöðvum o. fl..................
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum

15550
16000
9000
11000
600
3000
1000
1500

19. Til landmælinga........................................................................
20. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og félagið sjái um
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks
............
21. Til sama félags, til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna f verstöðvum landsins ....................
22. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmenn
.......................................................
b. Laun 4 ullarmatsmanna ..............................................
c. Lann 6 kjötmatsmanna
..............................................
d. Ferðakostnaður yfirmatsmanna
.............................

25000
2000
4500
8000

23. Til eftiilits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra..............................................
b. Til skrifstofukostnaðar, allt að.....................................

6375
7000

Flyt ...

13375

17175
15000
2000

14625

57650
35000

70000
5000

39500

1824450

Pingskjal 858

1496

kr.

Flutl
c. Ferðakostnaður, allt að

1824450

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

24. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvöföldu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
25. Til Sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............
26. TilGuðmundarJónssonarfráMosdal.tilþessaðhaldauppi
kennslu og námsskeiðum i tréskurði og heimilisiðnaði
27. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að útbreiðslu og eflingu heimilisiðnaðar
28. Til Guðrúnar Finnsdóttur
............
29. Til Kvenfélags Hvammshrepps i Vik i Mýrdal, til
þess að halda uppi kennslu i handavinnu kvenna
30. Til Kvenfélagasambands Islands ...
31. Til sambands norðlenzkra kvenna .
32. Til sambands austfirzkra kvenna ...
33. Til sambands sunnlenzkra kvenna .
34. Til sambands vestfirzkra kvenna ...
35. Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
36. Til Bandalags kvenna
....................
37. Til kvenréttindafélags Islands..........
38. Til vörumerkjaskrásetjara
...........
39. Handa Ungmennafélagi Islands, til efiingar iþrótta
og skóggræðslu ......................................................................
Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig
fénu er varið.
40. Til Bandalags skáta...............................................................
41. Til Dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunarstarfsemi
................................................................................
42. Til Fiskiræktarfélagsins Blöndu, rekstrarkostnaðar,
allt að.........................................................................................
43. Til laxastiga i Lagarfijóti.....................................................
44. Húsameistari rikisins:
a. Laun
................................................................................
b. Skrifstofukostnaður
.....................................................
45. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa,
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá....................
46. Til vatnsrennslismælinga......................................................
47. Til Guðm. Einarssonar myndhöggvara, til fullnaðarrannsókna á leirtegundum til postulinsgerðar o. fl. ...
Flyt ...

15375
6000
4000
650
1500
300
500
1600
400
400
400
400
300
400
400
1600
5000

400
1000
500
700
7125
5000

12125
5000
1000
2500
1886900

Þingskjal 858

1497

kr.

kr.

Flutt ...
48. Til Búnaðarbanka tslands, til greiðslu á eftirstöðvum
af láni Áslækjarrjómabús við viðlagasjóð, ásamt áföllnum vöxtum.......................................................................
49. Til Búnaðarbanka íslands, til greiðslu upp i viðlagasjóðslán mjólkurfélagsins Mjallar .............................
50. Til Búnaðarbanka tslands, til greiðslu á viðlagasjóðsláni Stefáns skálds frá Hvítadal ... .............................
Samtals ...

1886900

5500
12000
8000

.... j

1912400

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr.
1. Styrkur til berklasjúklinga
............................................
Þar af til Elínar Sigurðardóttur 1200 kr. og til Guðrúnar Böðvarsdóttur 1200 kr.
2. Gjöld samkvæmt 66. og 67. gr. fátækralaga ............
3. Styrkur til sjúkrasamlaga
..............................................
Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl.
prentarafélags styrk i samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.
4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
í Reykjavík................................................................................
5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
6. Til slysatryggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 ...
7. Til slysavarna, allt að ......................................................
enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.
8. Til þess að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis
9. Til bjargráðasjóðs ...............................................................
10. Tillag til ellistyrktarsjóða......................................................
11. Til Stórslúku íslands, til bindindisstarfsemi ...........
Þar af til sambands bindindisfélaga i skólum landsins 2500 kr.
12. Til Rauðakrossfélags íslands..............................................
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............
14. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps ..............................................
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps ..............................................
Flyt ...
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

kr.
650000
í
80000
12000

3000
400
18000
8000
1000
25000
50000
10000

500
400
300
300
858900
188

1498

Pingskjal 858

kr.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Flutt ...
Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsíns
Framsóknar i Reykjavík......................................................
Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ...
Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ...
Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda i Vestmannaeyjum.............................................................................
Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar
............
Tiisjúkrasjóðs verkakvennafélagsinsEiningaráAkureyri
Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Pingeyri...........
Fjárveitingarnar undir 13.—22. tölul. eru bundnar
þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi
annarsstaðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla
um starfsemina.
Til sjúkrasjóðs bjúkrunarfélags Ólafsvikur....................
Til Elliheimilisins »Grundar« i Reykjavik....................
Til gamalmennahælis á ísafirði .....................................
Til gamalmennahælis á Seyðisfirði..................................

kr.
858900
400
200
400
400
300
200
300

300
5000
1000
1000

Samtals

868400

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitl:
kr.
I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ............................................
b. Embættismannaekkjur og börn
..........
c. Prestsekkjur
............................................
d. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923
e.
—
—
—
— 51 1921
II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:
1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ...
600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis...........
300,00

49532,97
18785,15
6252,33
2500,00
2070,00
--------------

kr.

79140,45

1305
b. Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson ... ....................
2. — ÓIivu Guðmundsson
....................

200
175

Flyt ...

375

1305

79140,45

Pingskjal 858

1499

kr.

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

Til
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

22. —
23. —
24. —
25. —

26. —
27. —
28. —
29. —
30. —

Flutt ...
Theodóru Thoroddsen ...................
Sigríðar Hjaltadóttur
....................
Ingileifar Snæbjarnardóttur ..........
Sigriðar Fjeldsted læknisekkju
...
Sigriðar Finnbogadóttur....................
Rannveigar Tómasdóttur..................
önnu Gunnlaugsson...........................
Kristbjargar Marteinsdóttur ...........
Kristinar Jacobson ............................
Kirstínar Þ. Blöndal
....................
Guðlaugar Magnúsdóttur....................
2 barna hennar
............................
Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju
Jenny Forberg....................................
Ástu Hallgrimsson ............................
Ástu Einarson.....................................
Aöalbjargar Sigurðardóttur ...........
Dómhildar Jóhannsdóttur
...........
önnu Þorgrimsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með hverju
barni hennar i ómegð ....................
Soffíu Johnsen læknisekkju ...........
Kristínar Þórarinsdóttur læknisekkju
Sigriðar Blöndal læknisekkju...........
Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju,
600 kr., auk 100 kr. með einu barni
í ómegð
..............................................
Sigriðar Jónsdóttur læknisekkju ...
Súsönnu Friðriksdóttur....................
Önnu Jónsson, ekkju Klemens Jónssonar .......................................................
Polly Ólafson, ekkju Gisla J. Ólafson
Margrétar Lárusdóttur læknisekkju

375
800
400
400
450
800
600
900
1200
600
300
2000
200
600 I
600
600
600
1200
1200

1305

kr.

79140,45

1300
500
400
300

700
400
500
450
600
400

19375
c. Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar ...
2. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar .
3. — Guttorms Vigfússonar....................
4. — Björns Þorlákssonar ....................
Flutt

780,00
662,25
600,00
208,00
2250,25

20680

79140,45

Pingskjal 858

1500

kr.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Til
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
Jóns Árnasonar .............................
Þórðar Ólafssonar
....................
Páls Stephensens.............................
Helga P. Hjálmarssonar ...........
Einars Pálssonar.............................
Kristins Danielssonar....................
Jóns Finnssonar.............................
Magnúsar prófasts Bjaruarsonar
Ólafs prófasts Stephensens
...

2250,25
445,00
370,00
355,00
475,00
430,00
520,00
385,00
355,00
550,00

20680

kr.
79140,45

6135,25
d. Prestsekkjur:
....................
1. Til Auðar Gísladóttur
2. — Bjargar Einarsdóttur....................
3. — Guðrúnar Björnsdóttur
............
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur ...
5. — Guðrúnar Ólafsdóttur....................
6. — Guðrúnar Pétursdóttur
...........
7. — Guðrúnar Torfadóttur
............
8. — Ingunnar Lcftsdóttur....................
9. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar,
sem er í ómegð .............................
10. — Kirstinar Pétursdóttur.................
11. — Sigrúnar Kjartansdóttur ...........
12. — Steinunnar Pétursdóttur ............
13. — Sigríðar Halldórsdóttur Jónsson
14. — Guðlaugar Vigfúsdóttur
............
15. — Ingibjargar Magnúsdóttur............
16. - Guðfinnu Jensdóttur ....................
17. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............
18. - Guðbjargar Hermannsdóttur ...
............
19. — Pórunnar Bjarnadóttur
20. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............
21. — önnu Stefánsdóttur ....................
22. — Helgu Skúladóttur
....................
23. — Guðriðar Ólafsdóttur....................
24. — Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jób.
L.L. Jóhannssonar, 132 kr., auk 100
kr. nieð hverjubarnihennariómegð
Fiyt ...

300,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
209,20
157,90
183,04
181,07
181,70
155,56
250,00
200,00
227,06
164,26

332.00
6641,79

26815.25

79140,45

Pingskjal 858

1501

kr.

25. Til
26. —
27. —
28. —
29. —
30. —
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Flutt ...
Arndísar Pétursdóltur....................
Guðnýjar Þorsteinsdóttur ............
Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá
Grenivlk
.....................................
Jakobinu Sigurgeirsdóttur frá Borg
Kamillu Briem
.............................
Kristínar Jónsdóttur prófastsekkju
á Brjánslæk.....................................
Sigriðar Þórðardóttur....................
Sigurlaugar Knudsen....................
Póru Jónsdóttur.............................
Margrétar Jónasdóttur
..........
Sigriðar Jónasdóttnr ....................
Sigríðar Jóhannesdóttur ...........
Ástriðar Petersen prófastsekkju
Margrétar Sigurðard. prófastsekkju
Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju
Guðrúnar Mettu Sveinsdóttur ...

6641,79
137,90
173,56

kr.

26815,25

79140,45

135,37
157,44
170,57
300,00
144,00
300,00
217,28
168,64
146,71
300,00
200,00
500,00
300,00
300,00

!
!
i
í
1* nooa
w, —qaí
V-

e. Kennarar, kennaraekkjnr og börn:
1. Til önnu Ásmundsdóttur ....................
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur ............
3. — Magnúsar Einarssonar....................
4. — Elinar Briem Jónsson....................
5. — Steinunnar Frimannsdóttnr............
6. — Pórunnar Stefánsdóttur....................
7. — Gnðmnndar Björnssonar
............
8. — Baldvins B. Bárðdals ....................
9. — Jóns Strandfelds .............................
10. — Einars Hávarðssonar ....................
11. — Elisabetar Jónsdóttnr ....................
12. — Ragnheiðar Torfadóttur....................
13. — Ásdísar Porgrimsdóttur 300 kr.,
auk 100 kr. með hverju barni
hennar i ómegð
.............................
14. — Signrjóns Rögnvaldssonar ............
15. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju
16. — ögmundar Sigurðssonar.................

300
360
500
300
450
400
200
200
150
150
300
400
j
It

600
200
200
2500

Flyt .. . 7210

i

37108,51

79140,45

Pingskjal 858

1502

-

kr.

kr.

•
Flutt ...
17. Til Cathincu Sigfússon.............................
18. -- Raguh. Guðjónsdóttur ....................
19. — Lárusar Rists kennara....................
Póstnienn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ....................
2. — Böðvars Jónssonar.............................
3. — Þóru Malthfasdóttur
....................
4. — Vigdisar Steingrimsdóttur
............
5. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju
Halldórs Bjarnasonar pósts............
6. — Friðriks Möllers
.............................
7. — Aninu Arinbjarnardóttur
............
8. — Eliesers Eirikssonar
....................
9. — Jóhannesar Pórðarsonar
............
10. — Guðm. Kristjánssonar ....................
11. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ...
12. — Friðriks Klemenssonar ... ............
13. — Böðvars Sigurðssonar pósts
...
14. — Halldórs Benediktssonar pósts ...
15. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju
Porleifs Jónssonar.............................
16. — Friðriks Jónssonar pósts
...........
17. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ...
18. — Pórodds Bjarnasonar pósts..........
19. — Sigríðar Guðmundsdóttur, ekkju
Böðvars Porlákssonar ....................
20. — Kristjáns Jónssonar pósts ..........
21. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blöndals póstritara, 300 kr., auk 100 kr.
með hverju barni hennar i ómegð
22. — Guðmundar Ólafssonar fyrrv. pósts
á Akureyri
.....................................
23. — Torfa Sæmundssonar pósts...........
24. — Guðjóns Kjartanssonar pósts
...
25. — Jóns Jónssonar [ Galtarholti, f. pósts
26. — Til Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns Blöndals póstafgreiðslumanns

7210
600
300
600

37108,51

79140,45

8710

300
400
300
300
200
1200
200
200
300
300
600
2000
300
200
1000
450
300
600
300
200

600
300
200
250
200
300
11500

Flyt ...

57318,51

79140,45

Þingskjal 858

1503

kr.
Flutt ...
Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum
500
—
Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
3.
.................... 2000
4. — Þorsteins Gfslasonar
5. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1500
6. — dr. Helga Péturss ............................ 4000
7. — Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
8. — Einars Benediktssonar .................... 5000
9. — Stefáns frá Hvitadal
.................... 1200
10. — Jakobs Thorarensens .................... 1200
............ 1000
11. — Sigurjóns Friðjónssonar
12. — Guðmundar Kambans .................... 2000
13. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000
14. — Brfetar Bjarnhéðinsdóttur ............ 1000
15. — Herdisar Andrésdóttur ....................
500
....................
16. — Ólinu Andrésdóttur
500

kr.

57318,5)

79140,45

28900
Ekkj ur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Jakobinu Pétursdóttur....................
2. — Guðrúnar Jónsdóttur ....................
3. — Arnbjargar Einarsdóttur
............
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur
...........
5. — Ólínu Þorsteinsdóttur ....................
6. — Eleanor Sveinbjörnsson
............
7. — Kiistfnar Jakobsdóttur....................

[
200
300
300
300
300
1200
800
3400

Ýtnsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Petreu Jónsdóttur.............................
2. — Kristínar Sigurðardóttur júbilljósmóður..............................................
3. — Matthildar Þorkelsdóttur júbilljósmóður..............................................
4. — Þórdfsar Símonardóttur júbilljósmóður
..............................................
—
5.
Þórunnar Gfsladóttur ijósmóður ...
6. — önnu Þorsteinsdóttur ljósmóður...
7. — Kristinar Jónasdóttur Ijósmóður...
8. — Nikólinu Björnsdóttur ljósmóður...

500
500
400
300
300

Flyt ...

3300

300
500
500

89618,51

79140,45
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kr.
Flutt ...
9. Til Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóður
10. — Jórunnar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
11. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður
12. — Kristínar Guðmundsdóttur Ijósm.
13. — Hólmfríðar Friðfínnsdóttur ljósmóður
..............................................
14. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður
15. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður
...
16. — Guðrúnar Guðmundsdóttur ljósmóðnr
..............................................
17. — Halldóru Metúsalemsdóttur ljósmóður
..............................................
18. — Jensinu Pálsdóttur ljósmóður
...
19. — Margrétar Jónsdóttur ljósmóður ...
20. — Guðrúnar Jónasdóttur ljósmóður
21. — Guðrúnar Magnúsdóttur Ijósmóður
22. — Gróu Jónsdóttur ljósmóður............
23. — Puríðar Jónsdóttur ijósmóður ...
24. — Guðriðar Guðmundsdóttur ljósmóður
..............................................
25. — Guðrúnar Einarsdóttur ljósmóður
26. — Guðrúnar Jóhannesdóttur ljósmóður
27. — Sigriðar Narfadóttur
....................
28. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. Hjaltasonar................. .
...
29. — Páls Erlingssonar .............................
30. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri
.....................................
31. — Einars Guðmundssonar, fyrrum
vegavinnustjóra
.............................
32. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrnm ferjumanns
..............................................
33. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns
sildarmatsm. Stefánssonar ............
34. — Sigriðar Sveinsdóttur, ekkju Jakobs
Björnssonar sildarmatsmanns ...
35. — Gests Guömundssonar, fyrrum vitavarðar
..............................................

3300
300

kr.
79140,45

89618,51

300
200
200
200
300
300
300
300
200
200
200
200
200
300

i
1

200
200
300
300
300
1200
300
300
300
200
300
400

Flyt ... 11300

89618,51

79140,45
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kr.
Flntt
11300
36. Til Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vitavarðar .
300
800
37. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará
38. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju
Magnúsar Vigfússonar ....................
600
—
Margrjetar
Jónsdóttur,
ekkju
Pórð39.
ar vitavarðar Pórðarsonar ............
300
40. — Ágústn Ólafsdóttur, ekkju Magnúsar Gunnarssonar .............................
300
600
41. — Halldóru Pétursdóttur Briem . ...
400
42. — Kristjðnn Benediktsdóttur ............
............
400
43. — Bjargar Guðmundsdóttur
44. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i
Múlakoti ..............................................
400
600
45. — Henriette Kjær... .............................
46. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Zakariassonar
......................................
400
47. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100
. kr. með hverju barni hennar i ómegð 2400
48. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
49. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars
Lárussonar
......................................
300
50. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögumanns, Hrisey...........
300
600
51. — Halldóru Þórðardóttur...........
52. — Vigdisar Bergsteinsdóttur fyrrv. spitalaráðskonu ......................................
300
hjúkrunarkonu 500
53. — Sigriðar Magnúsd.
54. — Jóninu Marteinsd. hjúkrunarkonu 300
Erlendsdóttur
fyrrv.
55. — Guðleifar
hjúkrunarkonu....................................
300
56. — Arndisar Sigurðardóttur, þvottakonu i Laugarnesspitala....................
300
—
Sigurðar
Péturssonar
fangavarðar
1000
57.
58. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju
Valdimars Daðasonar tollþjóns ...
300
800
59. — Susie Briem, ekkju Halldórs Briems
—
Valgerðar
Steinsen
fyrrv.
spitala60.
ráðskonu..............................................
500

89618,51

Flyt ... 25500

89618.51

Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing)

kr.
79140,45

79140,45
18»
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kr.

kr.

61. Til
62. —
63. —
64. —

Flntt ... 25500
Benedikts Þ. Gröndals....................
800
Jóns Runólfssonar sýslnskrifara ...
600
Ingveldar Gnðmnndsdóttnr, ekkjn
Erlendar Zakariassonar....................
300
Sigriðar Pálsdóttnr, ekkjn Gunnlaugs Indriðasonar.............................
400

89618,51

79140,45

27600
Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrttðaruppbót eftir reglnm lannalaganna.
j. Til ekkjn Jóhanns skálds Signrjónssonar ............
k. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli..................................
III. Dýrtiðarnppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i.

1000
3000
121218,51
49089,74

...

Samtals ...

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

249448,70

kr.

kr.

19. gr.
Til óvissra útgjalda ern veittar 150000 kr.

III. KAFLI.
Eignahreyfingar.
20. gr.

Inn.
Fyrningar:
1. Samkvæmt
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
6.
7.
—
8.
—
9.
—

3.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

gr- A.
— B.
— •••
—
•••
— •••
— • ••
—
— • ••

..............................................
• •• • • 1 ■ • • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• .•«
••• ••• ••• ••• ••• •••
........................... . ,,, •••
• •• ••• ••• ............ •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• .•• ••• ••• ••• •••
• •• ................... . ••• •••

111100
3500
4067
3667
8020
69483
122638
23117
8110
353702

Flyt ...

•••

•••

353702
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\
kr.

11.
III.
IV.
V.
VI.

Flutt ...
Vasntaiilega útdregið af bankavaxtabréfum, keyptom skv. lögum nr. 14, 9. júlí 1909.............................
Endorgreiddar fyrirframgreiðslur
... ....................
Endorgreidd lán og andvirði seldra eigna
............
Tekjor Menningarsjóðs.................... .............................
Skemmtanaskattur...............................................................
Samtals ...

kr.
353702
24000
10000
20000
15000
75000

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

497702

Út.
I. Afborganir lána ríkissjóðs og rikisstofnana:
1. Rfkissjóðslán:
a. Innlend lán ..................................... 163943,11
b. Dönsk lán.d.kr. 320433,09 á 122.00 390928,37
c. Ensk lán, £ 6000—0—0 ó 22.15 132900,00
687771,48
2. Lán rikisstofnana:
a. Sfminn (sjá 3. gr. A. Út I.) ............
58700
b. Útvarpið (sjá 3. gr. A. Út) .............. 124040
182740,00
870511,48
II. Til
1.
2.
3.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

eignaaukningar rf kisstofnana:
Búið á Vifilsstöðnm (sjá 3. gr. A. I. 6)............
Búið á Kleppi (sjá 3. gr. A. 1. 7)
....................
Síminn: Ný simakerfi o. fl. (sjá 3. gr. Út II—III.)

4000,00
3000,00
120000,00
127000,00
50000,00
100000,00
10000,00
15000,00
75000.00

Til bygginga nýrra vita
..............................................
Framlag til Landsbankans, 19. greiðsla....................
Til lögboðinna fyrirframgreiðslna .............................
Til Menningarsjóðs (sjá 20. gr. Inn V)....................
Til Þjóðleikhúss (sjá 20. gr. Inn VI)
....................
Samtals ...

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

1247511,48
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21. g«
I. Rekstrar
kr.
Tekj nr:
Skattar og tollar
....................
Tekjur af rekstri ríkisstofnana
Tekjur af fasteignum rikissjóðs

2. gr.
3. gr. A.
— B
4. gr.
5. gr.

kr.
8695000,00

1206300
28600

Tekjur af bönkum og vaxtatekjur
Óvissar tekjur .............................
Rekstrarhalli
.............................

Samtals ...

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

1234900,00
550195,00
50000,00 i
196536,15

10726631,15 i

II. Sjóðs
kr.
2.-5. gr.
20.gr. I.
- II.
— III.
— IV.
— V.
— VI.

I n n:
Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ...
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar ....................................................... ...
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfúm ...
Gndurgreiddar fyrirframgreiðslur....................
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ...
Tekjur Menningarsjóðs .....................................
Skemmtanaskattur ............ .............................
Greiðslujöfnuður......................................................

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

10530095,00
353702,00
24000,00
10000,00
20000,00
15000,00
75000,00
946345,63

Samtals ...

i
!
!
i

11974142,63

1) Fyrningar færðar hér til jafnaðar sömu upphæð, sem talin er i rekstrarútgjöldumi
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firlit.
tirlit.
kr.

10. gr.
11. gr. A.
—
B.

Gj ö1d:
Vextir.............................................
....................
Borðfé konungs.......................................................
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga.................... .....................................
Til rikisstjórnarinnar
.....................................
Til dómgæzln og lögreglustjórnar....................
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur

12. gr.
13. gr. A.
— B.
—
C.

Til læknaskipnnar og heilbrigðismála............
Vegamál
...............................................................
Samgöngur á sjó
..............................................
Vitamál og hafnargerðir.....................................

926948,00
608600,00
352040,00

14. gr. A.
— B.

Kirkjumál .................... ......................................
Kennslumál
.......................................................

364345,00
1263842,00

15.
16.
17.
18.
19.

Til visinda, bókmennta og lista ....................
Til verklegra fyrirtækja.....................................
Til almennrar styrktarstarfsemi ....................
Til eftirlauna og stýrktarfjár.............................
Óviss útgjöld
......................................................

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

kr._
1406187,45
73200,00
233067,00
394317,00

922620,00
211000,00
1133620,00
618571,00

1887588,00

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

Samtals ...

1628187,00
171645,00
1912400,00
868400,00
249448,70
150000,00
............

10726631,15

firlit.
kr.
7.-19. gr.
20.gr. I.
— II.
- III.
— IV.
— V.
— VI.
— VII.

Út:
Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti.............................
Aðrar útborganir:
.
Afborganir lána ...............................................................................
Til eignaaukningar rikisstofnana..............................................
Til byggingar nýrra vita...............................................................
Framlag til Landsbankans .......................................................
Lögboðnar fyrirframgreiðslur......................................................
Til menningarsjóðs.......................................................................
Þar af kr. 3000 til menntamálaráðs.
Til þjóðleikhúss................................................................................
Samtals ...

10726631,15
870511,48
127000,00
50000,00
100000,00
10000,00
15000,00
75000,00
11974142,63
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22. gr.
Stjórninni er heimilt:
I. Afl greiða af fé þvi, sem inn kemnr vegna alþingishátiðarinnar, til Jóns
Guðmundssonar, eiganda gistihússins Valhallar á Þingvelli, 5000 kr. npp i
halla þann, er hann hefir orflið fyrir af byggingu vegna alþingishátíflarinnar.
II. Að semja við Jóhannes Jósefsson hóteleiganda um greiðsln á sknld hans
við ríkissjóð, að npphæð kr. 40850,10, þannig, að hann greiði sknld þessa
með jöfnnm afborgnnum á næstu 10 árum, ásamt 6#/» vóxtum, og fari
greiflsla afborgana og vaxta fram 1. júli ár hvert, i fyrsta skipti 1. júlí 1932.
III. Að ábyrgjast fyrir Tnnnuverksmifljn Siglnijarðar s/f, til stofnkostnaflar, gegn
þeim tryggingnm, er stjórnin metnr gildar, allt að 24 þús. kr. lán, er endnrgreiðist á ekki skemmri tima en 15 árnm.
IV. Að taka ábyrgð á 40000 kr. láni fyrir Fisksölusamband Anstfjarða, vegna
tekjuhalla af tilrannum til útflutnings á kældum fiski 1931, gegn tryggingum
þeim, er stjórnin metur gildar.
V. Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fyrir b/f Djúpbátinn til bátskanpa, gegn
ábyrgð sýslnfélagsNorflnr-ísafjarðarsýsluog l.veðrétti iskipinn.(Gndnrveiting).
VI. Að skipa 3 menn til að athuga ástand Flóaáveitnnnar og fjárhagsgetu bænda
á áveitusvæðinn til greiðslu á skuldum við rikissjóð vegna áveitnnnar og
Mjólkurbús Flóamanna. Skal rlkisstjórnin, að fengnn áliti þeirrar nefndar,
leggja fyrir næsta Alþingi tillögur um lausn þessara mála. Sömu menn athugi
fjárhagsástæðnr Mjólknrbús Ölfusinga og sendi stjórninni skýrsln þar um.
VII. Að láta niður falla áskilið framlag á móti rikissjóðstillagi til Kjósarvegar
árin 1930 og 1931.
VIII. Að veita styrk I eitt skipti fyrir öll til þess að koma á slofn mjólknrbúnm
til osta- og smjörgerðar og mjólknrniðursnðu. Styrknrinn nemi allt að V4
kostnaðar og sé þvi aðeins greiddur, að fyrirtækið sé fnllbúið til starfrækslu.
IX. Að fela stjórn Búnaðarbankans að selja hin dönsku rikissknldabréf, sem
viðlagasjóflnr á og eru nú að tryggingu fyrir vefldeild Landsbankans, enda
greiðist sknld viðlagasjóðs við rikissjóð af andvirði hinna seldu bréfa. Verði
heimild þessi notuð, gefnr fjármálaráðherra fyrir hönd rikissjóðs út tryggingarbréf fyrir jafnhárri fjárhæð og fengizt hefir fyrir hin dönsku rikissknldabréf og leggur það að tryggingn handa viðkomandi veðdeildarflokkum, enda er viðlagasjóður i bakábyrgð gagnvart rikissjóði. Þegar viðskiptum þessara veðdeildarflokka er Iokið, skal tryggingarbréfið afhent fjármálaráðherra til ónýtingár.
X, Að taka á leigu á hentngnm stað i Reykjavík kjallara til öruggrar geymslu
á innlendum kartöflum, sem ætlaflar eru til söln hér á landi, og lána hann
aftnr islenzkum kartöfluframleiflendum og þeim, er verzla með islenzkar
kartóflur, gegn hæfiiegum leigumála, er stjórnin ákveður.
XI. Að endurgreiða Boga Brynjólfssyni sýslumanni úr lifeyrissjóði embættismanna það fé, sem hann hefir greitt i sjóðinn, ef hann lætnr af embætti
og afsalar sér rétti til eftirlanna.
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23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Póröarsonar bankabókara, 500 kr. 1933, 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 bans, eftir sömu reglu.
Stjórninni er heimilt að greiða Þórn Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra,
eftirlaun eftir svipuðum reglum og Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skipstjóra
sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.
24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd bafa verið frá Alþingi 1932 og
hafa i för með sér tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekjuog gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.
Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðnnum, gilda
aðeins fyrir fjárhagstimabilið.

Ed.

859. Lög

um heimild handa ríkisstjórninni til að ábvrgjast lán fvrir dráttarbraut í
Reykjavík.
(Afgreidd frá Ed. 6. júní).
1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ábvrgjast allt að 125 þús. kr. lán fyrir dráttarbraut í Revkjavík, gegn bakábyrgð Revkjavíkurbæjar, enda sé það tryggt,
að fyrirtækið geti tekið til starfa fvrir 1. marz 1933.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ.

860. Þingsályktun

um verzlunar- og siglingasamninga við Noreg.
(Afgreidd frá Sþ. 6. júní).
Alþingi skorar á rikisstjórnina að athuga, hvort ekki sé ástæða til að
segja upp gildandi verzlunar- og siglingasamningum við Noreg.
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f*skj. 861

Fastanefndir Ed.: Fjárhagsncfnd.

Sþ.

861.

IN ©fndaskipun
1938
(45. lög’gj&fa.rþiiifr).

I.
Fastanefndir í deildum.

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

A.
f efri deild.
1. Fjárhagsnefnd:
Ingvar Pálmason, formaður,
Einar Árnason, fundaskrifari,
Jón Þorláksson.
Til hennar vísað:
Frv. til 1. um Brunabótafélag íslands (10,* n. 144).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
'
Frv. til 1. um undirbúning á raforkuveitum til almenningsþarfa (130, n.254).
Frsm.: Jón Þorláksson.
Frv. til 1. um ríkisskattanefnd (124, n. 281 (meiri Id.) og 298 minni hl.)).
Frsm. meiri bl.: Einar Árnason.
Frsm. minni hl.: Jón Þorláksson.
Frv. til 1. um jöfnunarsjóð ríkisins (147).
Nefndarálit kom ekki.
Frv. til 1. um bifreiðaskatt o. fl. (190, n. 489 (meiri bl.) og 494 minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Einar Árnason.
Frsm. minni hl.: Jón Þorláksson.
Frv. til 1. um verkakaupsveð (363).
Nefndarálit kom ekki.
Frv. til 1. um framlenging á gildi 1. um verðtoll (5, n.732 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Einar Árnason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36, 7. mai 1928 FGengisviðauki] (6, n. 733
(meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Einar Árnason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

") Tölurnar innan sviga tákna númer á þingskjölum, og eru ckki talin önnur þingskjalanúmer en þau, sem málið bar, þá er því var til nefndar visaö, svo og þau, cr ncfndarálit (skammstafað: n.) hlutu. Sama er um þau mál, er nefndirnar flytja.
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Faslanefndir Eil.: Fjárhags-, fjárveitinga- ng samgöngumálanefndir.

9. Frv. til 1. um viðbótar-tekju- og eignarskatt (512).
Nefndarálit kom ekki.
10. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 58 1931, um einkasölu á tóbaki (88, n. 723
(meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá niinni bl.
11. Frv. til 1. um breyt á 1. nr. 47, 15. júní 1926, um verðtoll (670).
Nefndarálit kom ekki.
12. Frv. til 1. um lieimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábvrgjast rekstrarlán fvrir Landsbanka Islands (694, n. 722).
Frsm.: Einar Árnason.
13. Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábvrgjast rekstrarlán
fyrir Útvegsbanka íslands b/f (695, n. 762).
Frsm.: Einar Arnason.
14. Frv. til fjáraukalaga fvrir árið 1930 (2, n. 803 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Einar Arnason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
15. Frv. til 1. um sainþykkt á landsreikningnum 1930 (3).
Nefndarálit kom ekki.
'
Nefndin flutti:
1. Frv. til 1. um blunnindi fvrir annars veðréttar fasteignalánafélög (404).
Frsm.: Jón Þorláksson.
2. Frv. til 1. um Jöfnunarsjóð (490).
Frsm.: Jón Þorláksson.
3. Frv. til 1. um lieimild fyrir ríkisstjórnina til að leggja á tekju- og eignarskattsaukai (824).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
2. Fjárveitinganefnd:
Jón Jónsson, formaður,
Páll Hermannsson, fundaskrifari,
Einar Arnason,
Bjarni Snæbjörnsson,
Halldór Steinsson.
Til hennar visað:
1. Frv. til fjárlaga fvrir árið 1933 (460, n. 609).
Frsm.: Einar Arnason.
2. Frv. til 1. um bráðabirgðabrevtingu nokkurra laga (500).
Nefndarálit kom ekki.
3. Frv. til fjáraukalaga fvrir árið 1931 (628).
Nefndarálit kom ekki.
.?. Samgöngumálanefnd:
Ingvar Pálinason,
Páll Hermannsson, formaður,
Halldór Steinsson, fundaskrifari.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um brúargerðir (9, n. 66).
Frsm.: Páll Hermannsson.
•
2. Frv. til I. um nýjan veg milli Hafnarfjarðar og Suðurlandsbrautar (56,
n. 482).
Frsm.: Páll Hermannsson.
3. Frv. til 1. um heimild lianda atvinnumálaráðberra til að veita Transamerican Airlines Corporation lcyfi til loftferða á íslandi o. fl. (98, n. 175)
Frsm.: Páll Hermannsson.
4. Frv. til 1. um brevt. á póstlögum, nr. 5, 7. maí 1921 (137, n. 295).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
5. Frv. til 1. um samgöngubætur og fyrirbleðslur á vatnasvæði Þverár og
Markarfljóts (303, n. 441).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
6. Frv. til 1. um nýjan veg frá Lækjarbotnum austur i Ölfus (322, n. 442).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
Frá nefndinni kom:
Nefndarálit um flóabátaferðir (601).
Frsm.: Halldór Steinsson.
Landbúnaðarnefnd:
Páll Hermannsson, formaður,
Jón Jónsson,
Pétur Magnússon, fundaskrifari.
Til bennar vísað:
Frv. til 1. um útflutning brossa (14, n. 453).
Frsm.: Páll Hermannsson.
Frv. til 1. um geldingu besta og nauta (145, n. 198).
Frsm.: Páll Hermannsson.
Frv. til 1. um kartöflukjallara og markaðsskála (92, n. 253).
Frsm.: Páll Hermannsson.
Frv. til 1. um sölu á nokkrum hluta beimalands Auðkúlu í Svinadal (239,
n. 337).
Frsm.: Jón Jónsson.
Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 19, 4. nóv. 1887, um aðför (181, n. 335).
Frsm.: Pétur Magnússon.
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40, 7. maí 1928 [Jarðræktarlögi (155).
Nefndarálit kom ekki.
Frv til 1. um sölu mjólkur og mjólkurafurða (340).
Nefndarálit kom ekki.
Frv. til 1. um beimild fvrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til að koma
upp frystibúsum á kjötútflutningsböfnum (409, n. 711).
Frsm.: Jón Jónsson.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9. Frv. til 1. um lax- og silungsveiði (454, n. 643 (nieiri lil.)).
Frsni. ineiri hl.: Jón .Jónsson.
Nefndarálit koin ekki frá ininni hl.
10. Frv. til 1. um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna (492, n. 702).
Frsm.: Páll Hennannsson.
11. Frv. til 1. um erfðaleigulönd í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum (561).
Nefndarálit kom ekki.
12. Frv. til 1. um sauðfjármörk (586, n. 716).
Frsm.: Páll Hermannsson.
13. Frv. til ábúðarlaga (787).
Nefndarálit kom ekki.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. Sjávarútvegsnefnd:
Ingvar Pálmason, formaður,
Einar Árnason,
Jakob Möller, fundaskrifari.
Til hennar vísað:
Frv. til 1. um skiptameðferð á búi Síldareinkasölu íslands (11, n. 168).
Frsm.: Einar Arnason.
Frv. til 1. um birtingu útvarpaðra veðurfregna (22, n. 47).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
Frv. til 1. um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita þrem
mönnum skírteini til vélstjórnar á íslenzkum skipum (53).
Nefndarálit kom ekki.
Frv. til 1. um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Þorbirni
Kapraciussvni skírteini til vélstjórnar á íslenzkum gufuskipum (141).
Nefndarálit kom ekki.
Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 72, 7. maí 1928, um hvalveiðar (114, n. 342).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
Frv. til 1. um breyt. á 11. gr. hafnarlaga fvrir Vestmannaevjar, nr. 60, frá
10. nóv. 1913 (210, n. 381).
‘
‘
Frsm.: Jakob Möller.
Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 58, 14. júní 1929, um eftirlit með skipum
.
og bátum og örvggi þeirra (365, nr. 422).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
Frv. til 1. um ráðstafanir tíl örvggis við siglingar (366, n. 423).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 63, 7. mai 1928, um varðskip landsins og skipverja á þeim (218, n. 571).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 14, 15. júní 1926, um brevt. á 1. nr. 43, 3.
nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á gufuskipum (566, n. 782).
Frsm.: Jakob Möller.
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11. Frv. til 1. um afnám 1. nr. 17 frá 1930, um stofnun flugmálasjóðs (217,
n. 692).
Frsm.: Jakob Möller.
12. Frv. til 1. um greiðslu andvirðis millisíldar úr búi Síldareinkasölu íslands (642, n. 718).
Frsm.: Einar Arnason.
.
13. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 37, 8. sept. 1931, um beimild fvrir ríkisstjórnina til ýmsra ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski (658,
n. 778).
"
"
'
Frsm.: Ingvar Pálmason.
14. Frv. til 1. um heimild fyrir rikisstjórnina til að levfa erlendum manni
eða félagi að reisa síldarbræðsluverksmiðju á Austurlandi o. fl.
(707, n. 779).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
Nefndin flutti:
1. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 42, 14. júni 1929, um rekstur verksmiðju til
bræðslu síldar (169).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
2. Frv. til 1. um síldarmat (243).
Frsm.: Ingvar Pálniason.

1.

2.
3.
4.
5.

fí. Menntamálanefnd:
Jón Jónsson, formaður,
Páll Hermannsson, fundaskrifari,
Guðrún Lárusdóttir.
Til hennar vísað:
Frv. til 1. uni bvggingu fyrir Háskóla íslands (17, n. 232 (meiri hl.) og
244 (minni lil.)).
Frsm. meiri lil.: Jón Jónsson.
Frsm. minni lil.: Páll Hermannsson.
Frv.til 1. um breyt. á 1. nr. 45, 15. júní 1926, um almannafrið á belgidögum þjóðkirkjunnar (28, n. 120).
Frsm.: Guðrún Lárusdóttir.
Frv. til 1. um barnavernd (156, n. 359).
Frsm.: Guðrún Lárusdóttir.
Frv. til. 1 um próf leikfimi- og íþróttakennara (207, n. 447).
Frsm.: Páll Hermannsson.
Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 75 1919, 11111 skipun barnakennara og
laun þeirra (555, n. 724).
Frsm. Jón Jónsson.
7. Allsherjarnefnd:
Einar Árnason, formaður,
Jón Jónsson, fundaskrifari,
Pétur Magnússon.
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Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um umsjón nokkurra ríkiseigna í Ölfusi (19).
Nefndarálit kom ekki.
2. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 69 1928 [Einkasala á áfengi] (20).
Nefndarálit kom ekki.
3. Frv. til 1. um afnám 1. nr. 33, 20. okt. 1905, um stofnun geðveikraliælis
(21, n. 113).
Frsm.: Jón Jónsson.
4. Frv. til 1. um forkaupsréttt kaupstaða og kauptúna á liafnarmannvirkjum o. fl. (27, n. 100).
Frsm.: Einar Árnason.
5. Till. til þál. um stofnun fávitahælis (29, n. 336).
Frsm.: Jón Jónsson.
6. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþvkktir um lokunartíma sölubúða í kaupstöðum (43, n. 99).
Frsm.: Einar Árnason.
7. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 7, 14. júni 1929, um tannlækningar (45, n. 105).
Frsm.: Jón Jónsson.
8. Frv. til 1. um sölu á landi Garðakirkju á Álftanesi (57, n. 662).
Frsm.: Einar Árnason.
9. Frv. til 1. um kirkjugarða (62, n. 247).
Frsm.: Jón Jónsson.
10. Frv. til 1. um opinbera greinargerð starfsmanna rikisins (58, n. 170).
Frsm.: Pétur Magnússon.
11. Frv. til 1. um breyt. á fátækralögum, nr. 43 1927 (76).
Nefndarálit kom ekki.
12. Frv.til 1. um sérstakt læknishérað í Ólafsfirði í Eyjafjarðarsýslu (95,
n. 312).
Frsm.: Einar Árnason.
13. Till. til þál. um brevt. á erfðalögunum (26, n. 255).
Frsm.: Pétur Magnússon.
14. Frv. til 1. um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla Islands (123, n. 246).
Frsm.: Einar Árnason.
15. Frv.til 1. um brevt. á 1. nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis (39,
n. 227).
'
Frsm.: Pétur Magnússon.
•
16. Frv. til 1. um breyt. á vfirsetukvennalögum, nr. 63, 19. maí 1930 (83,
n. 188).
‘
Frsm.: Einar Arnason.
17. Frv. til 1. um að banna opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun
(148, n. 319).
Frsm.: Jón Jónsson.
18. Frv. til framfærslulaga (159).
Nefndarálit kom ekki.
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19. Frv. til 1. um veiting ríkisborgararétttar (173).
Nefndarálit kom ekki.
20. Frv. til 1. um eignarnám á landspildu á Bolungavikurmölum í Hólslireppi (219, n. 308).
Frsm.: Pétur Magnússon.
21. Frv. til 1. um eignarnám á landspildu í Skeljavík við Hnífsdal (60,
(60, n. 307).
Frsm.: Pétur Magnússon.
22. Frv. til 1. um heimild til sölu þjóðjarðarinnar Kollaleiru (235).
Nefndarálit kom ekki.
23. Frv. til 1. um fimmtardóm (234, n. 536 (meiri hl.) og 570 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Einar Arnason.
Frsm. minni hl.: Pétur Magnússon.
24. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 55, 27. júni 1921, um skipulag kauptúna og
sjávarþorpa (270, n. 801).
Frsm.: Pétur Magnússon.
25. Frv. til 1. um kosningu sáttanefndarmanna og varasáttanefndarmanna i
Reykjavik (314, n. 444).
Frsm.: Pétur Magnússon.
26. Frv. til 1. um breyt. á sveitarstjórnarlögum, nr. 12, 31. maí 1927 (320,
n. 541).
Frsm.: Jón Jónsson.
27. Frv. til 1. um heimild fvrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi
ákvæðin i samningi milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og
Svíþjóðar, um viðurkenningu dóma og fullnægju þeirra (274, n. 509).
Frsm.: Pétur Magnússon.
28. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 16, 20. júní 1923, um varnir gegn kynsjúkdómum (34, n. 508).
Frsm.: Pétur Magnússon.
29. Frv. til 1. um lækningalevfi, um réttindi og skyldur lækna og annara, er
lækningalevfi hafa, og um skottulækningar (472, n. 611).
Frsm.: Jón Jónsson.
30. Frv.til 1. um sölu á Reykjatanga i Staðarhreppi í Húnavatnssýslu (265,
n. 655).

Frsm.: Jón Jónsson.
31. Frv. til 1. um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna (515, n. 656).
Frsm.: Einar Arnason.
32. Frv. til 1. um stofnun nýs prófessorsembættis í læknadeild Háskóla Islands (434, n. 577).
Frsm.: Pétur Magnússon.
33. Frv. til 1. um viðauka við og breyt. á 1. nr. 7, 15. júní 1926, um raforkuvirki (523, n. 763).
Frsm.: Einar Árnason.
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34. Frv. til 1. uni brevt. á liafnarlöguin fvrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19, 11.
júlí 1911 (579, n. 690).
Frsm.: Pétur Magnússon.
35. Frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 60, 14. júní 1929, uni varnir gegn berklaveiki
(603, n. 700)'
'
Frsm.: Jón Jónsson.
36. Frv. til 1. um brevt. á 1. um veitingasölu, gistihúshald o. fl., nr. 21, 15. júni
1926 (581, n. 737).
"
Frsm.: Einar Arnason.
37. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög (557, n.
739).
'
Frsm.: Pétur Magnússon.
38. Frv. til 1. um hyggingarsamvinnufélög (741, n. 813).
Frsm.: Einar Arnason.
X e f n d i n f 1 u 11 i:
1. Frv. til 1. um veiting ríkisborgararéttar (351).
Frsm.: Einar Árnason.
2. Frv. til 1. um sölu kirkjujarðarinnar Mið-Sámsstaða (462).
Frsm.: Einar Arnason.
.
3. Frv. til 1. um breyt. á fátækralögum, nr. 43, 31. mai 1927 (463).
Frsm.: Jón Jónsson.

,
BI neðri deild.
1. Fjárhagsnefml:
Halldór Stefánsson, formaður,
Bernharð Stefánsson,
Steingrimur Steinþórsson,
Ólafur Thors,
Magnús Jónsson, fundaskrifari.
Til liennar vísað:
1. Frv. til 1. um bifreiðaskatt o. fl. (4, n. 103 (meiri hl.) og 108 (1. minni
lil.)).
Frsm. meiri lil.: Bernharð Stefánsson.
Frsm. 1. minni hl.: Magnús Jónsson.
2. Frv. til 1. um framlenging á gildi laga um verðtoll (5, n. 107 (mciri lil.)).
Frsm. meiri lil.: Steingrímur Steinþórsson.
Xefndarálit kom ekki frá minni hl.
3. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36, 7. mai 1928 Gengisviðaukij (6, n. 106
(meiri lil.)).
Frsm. meiri bl.: Halldór Stefánsson.
Xefndarálit kom ekki frá minni hl.
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4. Frv. til fjáraukalaga fvrir árið 1930 (2, n. 704 (minni hl.) og 706
(meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Magnús Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
5. Frv. til 1. um samþykkt á landsreikningnum 1930 (3, n. 703 (minni hl.)
og 705 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Magnús Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
6. Frv. til 1. um breyt. á áfengislögum, nr. 64, 19. maí 1930 (46, n. 412 (minni
hl.) og 439 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Ólafur Thors.
Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
7. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 54, 7. mai 1928, um Menningarsjóð (51, n. 249
(minni hl.) og 357 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Halldór Stefánsson.
Frsm. meiri hl.: Magnús Jónsson.
8. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 58 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki (88, n.
220 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Steingrímur Steinþórsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
9. Frv. til 1. um stóríbúðaskatt (152).
Nefndarálit kom ekki.
10. Frv. til 1. um háleiguskatt (153, n. 395 (meiri lil)).
Frsm. meiri lil.: Steingrímur Steinþórsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni lil.
11. Frv. til 1. um verðhækkunarskatt (149, n. 398 (meiri hl.) og 495 (minni
hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
Frsm. minni lil.: Magnús Jónsson.
12. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 47, 15. júní 1926, um verðtoll (157, n. 343
(meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
13. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 56, 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús (142, n. 438 (meiri hl.)).
Frsm. meiri lil.: Steingrímur Steinþórsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni lil.
14. Frv. til 1. um afnám 1. nr. 48, 20. júni 1923, um eftirlitsmann með bönkum og sparisjóðum (154, n. 559).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.
15. Frv. til 1. um hámark launa greiddra úr rikissjóði og af stofnunum ríkisins (174).
Nefndarálit kom ekki.
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16. Frv. til 1. um beimild lianda ríkisstjórninni til einkasölu á bifreiðum og
mótorvélum (189).
Nefndarálit kom ekki.
17. Frv. til 1. um undirbúning á raforkuveitum til almenningsþarfa (285,
n. 396).
,
Frsm.: Ólafur Tliors.
18. Frv. til 1. um Brunabótafélag íslands (315, n. 397).
Frsm.: Halldór Stefánsson.
19. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 70, 27. júní 1921, um útflutningsgjald (221,
n. 538).
'
Frsm.: Halldór Stefánsson.
20. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 15, 14. júní 1929, um brevt. á 1. um útflutningsgjald af síld o. fl. (222, n. 539).
Frsm.: Halldór Stefánsson.
21. Frv. til 1. um, að efni í tunnur, sem ætlaðar eru undir innlenda framleiðslu, skuli undanþegið innflutningstollum (230, n. 599 (minni hl.)).
Frsm. minni hl.: Bernbarð Stefánsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri bl.
22. Frv. til 1. um, að efnivörur til skipa- og bátasmíða skuli undanþegnar
innflutningstollum (231).
Nefndarálit kom ekki.
23. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 18, 1. okt. 1919, um greiðslu af ríkisfé til konungs og konungsættar (378).
Nefndarálit kom ekki.
24. Frv. til 1. um hlunnindi fyrir annars veðréttar fasteignalánafélög (404,
n. 688).
'
Frsm.: Magnús Jðnsson.
25. Frv. til 1. um lieimild fvrir ríkisstjórnina til þess að ábvrgjast rekstrarlán fvrir Landsbanka íslands (527, n. 648).
Frsm.: Halldór Stefánsson.
26. Frv. til 1. um lieimild fvrir ríkisstjórnina til þess að ábvrgjast rekstrarlán fvrir Útvegsbanka íslands b/f (528, n. 660).
Frsm.: Halldór Stefánsson.
27. Till. til þál. um liúsaleigustyrk úr rikissjóði lianda gagnfræðaskólum
(634).
'
*
Nefndarálit kom ekki.
N e f n d i n f 1 u 11 i:
Frv. til 1. um framlenging á gildi 1. nr. 33, 7. mai 1928, um skattgreiðslu
li/f Eimskipafélags íslands (600).
Frsm.: Bernliarð Stefánsson.
Meiri lil. nefndarinnar flutti:
1. Frv. til 1. um ríkisskattanefnd (55).
Frsm.: Halldór Stefánsson.
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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2. Frv. til 1. ura verðtoll af tóbaksvörum (128).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.
2. Fjárveitinganefnd:
Ingólfur Bjarnarson, formaður,
Hannes Jónsson, fundaskrifari,
Lárus Helgason,
Björn Kristjánsson,
Jónas Þorbergsson,
Pétur Ottesen,
Magnús Guðmundsson.
Til liennar vísað:
1. Frv. til fjárlaga fyrir árið 1933 (1, n. 293).
Frsm. fyrri hl.: Hannes Jónsson.
Frsm. síðari hl.: Ingólfur Bjarnarson.
2. Frv. 'til fjáraukalaga fyrir árið 1931 (297, n. 596).
Frsm.: Hannes Jónsson.
Nefndin flutti:
Frv. til 1. um bráðabirgðabrevtingu nokkurra laga (258).
Frsm.: Jónas Þorbergsson.
3. Samgöngumálanefnd:
Sveinn Ólafsson, formaður,
Bergur Jónsson, fundaskrifari,')
Sveinbjörn Högnason,
.
Jón Auðunn Jónsson,
Jóhann Jósefsson.
Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og
Markarfljóts (12, n. 237).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
2. Frv. til 1. um nvjan veg frá Lækjarbotnum í Mosfellssveit austur i Ölfus
(13, n. 296).
1
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
3. Frv. til 1. um brevt. á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924 (44, n. 713).
Frsm.: Sveinn Ólafsson.
4. Frv. til 1. um brúargerðir (136, n. 370).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.
5. Frv. til 1. um brevt. á póstlögum, nr. 5, 7. mai 1921 (323, n. 421).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
Nefndin flutti:
1. Frv. til 1. um heimild banda atvinnumálaráðherra til að veita Trans1) Þegar Bergur Jónsson var kosinn i st jórnarskrárnefnd, tók í hans stað sæti í samgmn.
26. april Ingólfur Bjarnarson.
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american Airlines Corporation levfi til loftferða á íslandi o. fl. (50,
n. 224 (frhnál.)).
’
Frsm.: Sveinn Ólafsson.
2. Frv. til 1. um brevting á skiptalöguni, nr. 3, 12. apríl 1878 (368).
Frsm.: Sveinn Ólafsson.
Frá nefndinni kom:
Nefndarálit um flóabátaferðir (361).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.
4. Landbúnaðarnefnd:

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

Bjarni Asgeirsson, formaður,
Steingrímur Steinþórsson, fundaskrifari,
Þorleifur Jónsson,
Magnús Guðmundsson,
Pétur Ottesen.
Ti1 bennar vísað :
til 1. um lax- og silungsveiði (7, n. 304).
Frsm.: iSteingrímur Steinþórsson.
til 1. um erfðaleigulönd í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum (8,
n. 261).
Frsm.: Þorleifur Jónsson.
til 1. um sauðfjármörk (71, n. 525 (meiri bl.) og 560 (minni hl.)).
Frsm. meiri bl.: Bjarni Ásgeirsson.
Frsm. minni bl.: Pétur Ottesen.
til ábúðarlaga (70, n. 681).
Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.
til 1. um nýbvli (85).
Xefndarálit kom ekki.
til 1. um beimild fvrir ríkisstjórnina að ábvrgjast lán til að koma
upp frystibúsum á kjötútflutningsböfnum (294, n. 377).
Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.
til 1. um sölu á nokkrum hluta beimalands Auðkúlu í Svinadal (239,
n. 651).
Frsm.: Magnús Guðmundsson.
til 1. um breyf. á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júni 1923 (226, n. 646).
Frsm.: Bjarni Asgeirsson.
til 1. um útflutning brossa (490, n. 699).
Frsm.: Þorleifur Jónsson.
N e f n d i n f 1 u 11 i:
til 1. um geldingu besta og nauta (61).
Frsm.: Þorleifur Jónsson.
til 1. um innflutning á kartöflum o. fl. (87).
Frsm.: Pétur Ottesen.
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3. Frv. til 1. uin kartöflukjallara og markaðsskála (92).
Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.
4. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 40, 7. maí 1928 [Jarðræktarlög] (155).
Frsm.: Steingrímur Steinþórsson.
5. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 19, 4. nóv. 1887, um aðför (181).
Frsm.: Magnús Guðnnindsson.
6. Frv. til 1. um sölu mjólkur og mjólkurafurða (225).
Frsm.: Bjarni Asgeirsson.
7. Frv. til 1. um gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna (256).
Frsm.: Magnús Guðmundsson.

1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.
4. Frv.
5. Frv.

6. Frv.
7. Frv.

5. Sjáwarútvegsnefnd:
Sveinn Ólafsson, formaður,
Bjarni Ásgeirsson,
Bergur Jónsson,1)
Jóbann Jósefsson, fundaskrifari,
Guðbrandur Isberg.
Til bennar vísað:
til 1. um loftskevtatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loftskeytanotkun íslenzkra veiðiskipa (16, n. 176 (meiri hl.) og 196
(minni hl.)).
Frsm. meiri lil.: Sveinn Ólafsson.
Frsm. jninni bl.: Jóbann Jósefsson.
til 1. um brevt. á 1. nr. 3(5, 19. inaí 1930, um vigt á síld (30, n. 101
(niinni hl.) og 104 (meiri hl.)).
Frsm. minni bl.: Guðbrandur fsberg.
Frsm. meiri bl.: Sveinn Ólafsson.
til 1. um birtingu útvarpaðra veðurfregna (22, n. 348).
Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.
til 1. um breyt. á 1. nr. 72, 7. maí 1928, um bvalveiðar (114, n. 204).
Frsm.: Guðbrandur fsberg.
til 1. um beimild banda atvinnumálaráðherra til að veita Þorbirni
Kapraeiussvni skírteini til vélstjórnar á íslenzkum gufuskipum (141,
n. 228).
'
Frsm.: Guðbrandur ísberg.
til 1. um mannafla á íslenzkum eimskipum og mótorskipum (179).
Nefndarálit kom ekki.
til 1. um breyt. á 11. gr. bafnarlaga fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, frá
10. nóv. 1913 (210, n. 301).
'
Frsm.: Jóliann Jósefsson.

1) Þegar Bergur Jónsson var kosinn í stjórnarskrárnefnd, tók i hans stað sæti i sjávarútvegsncfnd 26. apríl Björn Kristjánsson.
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8. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 63, 7. maí 1928, um varðskip landsins og skipverja á þeim (199).
Nefndarálit kom ekki.
9. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 42, 14. júní 1929, um rekstur verksmiðju til
bræðslu síldar (169, n. 374).
Frsm.: Bergur Jónsson.
10. Frv. till. um skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Islands (11, n. 280).
Frsm.: Bergur Jónsson.
11. Frv. til 1. um greiðslu andvirðis millisildar úr búi Síldareinkasölu Islands
(215, n. 455 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Guðbrandur Isberg.
Nefndarálit kom ekki frá minni bl.
12. Frv. til 1. um síldarmat (243, n. 450).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.
13. Frv. til 1. um afnám 1. nr. 17 frá 1930, um stofnun flugmálasjóðs íslands
(217, n. 471 (minni lil.) og 503 (meiri lil.)).
Frsm. minni hl.: Guðbrandur Isberg.
'
Frsm. meiri hl.: Sveinn Ólafsson.
14. Frv. til 1. um greiðslu söltunarlauna úr búi Sildareinkasölu Islands (216,
n. 504 (meiri hl.) og 524 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: .Sveinn Ólafsson.
Frsm. minni hl.: Guðbrandur Isberg.
15. Frv. til 1. um beimild fyrir rikisstjórnina til að reka síldarbræðslu á
Raufarhöfn (242, n. 569 (minni bl.) og 573 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Sveiim Ólafsson.
Frsm. meiri hl.: Björn Kristjánsson.
16. Frv. til 1. um breyt. á og viðauka við siglingalög, nr. 56, 30. nóv. 1914 (282).
Nefndarálit kom ekki.
17. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 37, 8. sept. 1931, um heimild fvrir rikisstjórnina til ýmsra ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski (364, n. 629).
Frsm.: Sveinn Ólafsson.
18. Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til ýmsra ráðstafana vegna atvinnuskorts í verstöðvum austanlands (445).
Nefndarálit kom ekki.
19. Frv. til 1. um lieimild fvrir ríkisstjórnina til að leyfa erlendum manni
eða félagi að reisa og starfrækja síldarbræðsluverksmiðju á Seyðisfirði (466, n. 653). '
Frsm.: Jóhann Jósefsson.
20. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 58, 14. júní 1929, um eftirlit með skipum
og bátum og öryggi þeirra (365, n 727).
Frsm.: Guðbrandur ísberg.
21. Frv. til 1. um ráðstafanir til öryggis við siglingar (366, n. 728).
Frsm.: Guðbrandur Isberg.
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22. Frv. til 1. um brevt á 1. nr. 36, 19. maí 1930, um vigt á sild (240).
Nefndarálit kom ekki.
23. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 55, 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiðum í landhelgi (263, n. 585 (minni hl.) og 622(nieiri lil.)).
Frsm. minni hl.: Björn Kristjánsson.
Frsm. meiri hl.: Jóhann Jósefsson.
24. Till. til þál. um björgunaistarf og eftirlit með fiskibátum fvrir Vestfjörðum og Norðurlandi (187, n. 721).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.
N e f n d i n f 1 u 11 i:
1. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 63, 7. maí 1928, um varðskip landsins og skipverja á þeim (218).
Frsm.: Bergur Jónsson.
2. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 14, 15. júní 1926, um breyt. á 1. nr. 43, 3.
nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu á gufuskipum (262).
Frsm.: Guðbrandur Isberg.

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

7. Frv.
8. Frv.

6. Menntamálanefnd:
Bernharð Stefánsson,
Halldór Stefánsson,
Sveinbjörn Högnason, formaður,
Guðbrandur Isberg, fundaskrifari,
Einar Arnórsson.
Til hennar visað:
til 1. um próf leikfimi- og iþróttakennara (18, n. 158).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
til 1. um ríkisútgáfu skólabóka (32, n. 406).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.
til 1. um prestakallasjóð (40).
•
Nefndarálit kom ekki.
til 1. um brevt. á 1. nr. 35, 19. maí 1930, um fræðslumálastjórn (52).
Nefndarálit kom ekki.
til 1. um brevt. á 1. nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun barnakennara
og laun þeirra (54).
Nefndarálit kom ekki.
til 1. um heimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla með skvlduvinnu nemenda gegn skólaréttindum (89, n. 318
meiri hl.)).
Frsm. jneiri hl.: Sveinbjörn Högnason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
til 1. um byggingu fvrir Háskóla íslands (305, n. 373).
Frsm.: Einar Arnórsson.
til 1. um barnavernd (446, n. 639).
Frsm.: Einar Arnórsson.
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Nefndin flutti:
1. Till. til þál. um Hinn almenna menntaskóla í Reykjavik (310).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
2. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 75 1919, um skipun barnakennara og
laun þeirra (555).
Frsm.: Guðbrandur ísberg.
Frá nefndinni kom:
Nefndarálit um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 45, 15. júni 1926, um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar (344).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7. Allsherjarnefnd:
Bergur Jónsson, formaður,
Þorleifur Jónsson,
Sveinbjörn Högnason, fundaskrifari,
Einar Arnórsson,
Jón Ólafsson.
Til bennar vísað:
Frv. til 1. um fimmtardóm (15, n. 116 (meiri hl.) og 126 (minni hl.)).
Frsm. meiri bl.: Bergur Jónsson.
Frsm. minni hl.: Einar Arnórsson.
Frv. til 1. um bókhald (24).
Nefndarálit kom ekki.
Frv. til 1. um opinbera greinargerð starfsmanna ríkisins (25, n. 48).
Frsm.: Einar Arnórsson.
Frv. til 1. um læknisbéraðasjóði (31).
Nefndarálit kom ekki.
Frv. til 1. um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla Islands (33, n. 82).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 16, 20. júní 1923, um varnir gegn kvnsjúkdómum (34, n. 313).
*
Frsm.: Jón Ólafsson.
Frv. til 1. um lækningaleyfi, um réttindi og skvldur lækna og annara, er
lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar (35, n. 166).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
Frv. til 1. um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna (36, n. 420).
Frsm.: Bergur Jónsson.
Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 55, 27. júni 1921, um skipulag kauptúna og
sjávarþorpa (38, n. 80).
Frsm.: Einar Arnórsson.
Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis (39,
n. 94).
’
'
"
Frsm.: Þorleifur Jónsson.
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11. Frv. til 1. um eignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölum í Hólshreppi
(59, n. 182).
"
Frsm.: Jón Ólafsson.
12. Frv. til 1. um eignarnám á landspildu í Skeljavík við Hnífsdal (60, n. 183).
Frsm.: Jón Ólafsson.
13. Frv. til 1. um viðauka við og brevt. á 1. nr. 7, 15. júni 1926, um raforkuvirki
(65, n. 401 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Bergur Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
14. Frv til 1. um húsnæði í Beykjavík (118).
Nefndarálit kom ekki.
15. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 79, 14. nóv. 1917, um lokunartíma sölubúða i kaupstöðum (125).
Nefndarálit kom ekki.
16. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 18, 31. maí 1927, um iðju og iðnað (131).
Nefndarálit kom ekki.
17. Frv. til 1. um forkaupsrétt kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum
o. fl. (27, n. 211 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Bergur Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
18. Frv. til 1. um afnám 1. nr. 33, 20. okt. 1905, um stofnun geðveikrahælis
(21, n. 276).
Frsm.: Bergur Jónsson.
19. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 45, 15. júní 1926, um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar (28, n. 433 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sveinbjörn Högnason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
20. Frv. til 1. um brevt. á hafnarlögum fvrir Beykjavíkurkaupstað, nr. 19, 11.
júlí 1911 (165, n. 382).
"
'
Frsm.: Einar Arnórsson.
21. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 7, 14. júni 1929, um tannlækningar (45, n. 567).
Frsm.: Þorleifur Jónsson.
22. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 14, 20. okt. 1905, um fvrning skulda og annara
kröfuréttinda (134).
Nefndarálit kom ekki.
23. Frv. til 1. um kosningu sáttanefndarmanna og varasáttanefndðtmanna
í Reykjavík (205, n. 275).
Frsm.: Einar Arnórsson.
24. Frv. til 1. um virkjun Efra-Sogsins (180).
Nefndarálit kom ekki.
25. Frv. til framfærslulaga (164).
Nefndarálit kom ekki.
26. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 36, 27. júní 1921, um samvinnufélög (192).
Nefndarálit kom ekki.
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27. Frv. til 1. iiin sölu á Reykjatanga í Staðarlireppi í Húnavatnssýslu (265,
n. 394).
' '
‘
Frsin.: Þorleifur Jónsson.
28. Frv. til 1. mn kirkjugarða (62, n. 574).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
29. Frv. til 1. uni alþýðutrvggingar (273).
Xefndarálit kom ekki.
30. Frv. til 1. um byggingarsamvinnufélög (245, n. 617).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
31. Frv. til 1. um sérstakt læknisbérað í Ólafsfirði í Evjafjarðarsýslu (329)
Nefndarálit kom ekki.
32. Frv. til 1. um að banna opinberuin starfsmönnum að taka umboðslaun
(346).
•
Nefndarálit kom ekki.
33. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 36, 27. júní 1921, um samvinnufélög (284).
Nefndarálit kom ekki.
34. Frv. til 1. um breytingar á tilsk. 25. sept. 1850, um nokkrar breýtingar á
erfðalögunum og um breytingar á 1. nr. 30, 27. júní 1921, um erfðafjárskatt (290).
Nefndarálit kom ekki.
35. Till. til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga og koma
fram með tillögur um mál iðju og iðnaðar (428, n. 576).
Frsm.: Bergur Jónsson.
36. Frv. til áfengislaga (268).
Nefndarálit kom ekki.
37. Frv. til 1. um veiting ríkisborgararéttar (519, n. 575).
Frsm.: Bergur Jónsson.
38. Frv. til 1. um sölu kirkjujarðarinnar Mið-Sámsstaða (462).
Nefndarálit kom ekki.
39. Till. til þál. um landsvist erlendra bljómlistarmanna og um skennntanalevfi til handa útlendingum (150).
Nefndarálit kom ekki.
40. Frv. til 1. um bann við okri (580).
Nefndarálit kom ekki.
41. Frv. til 1. um breyt. á fátækralögum, nr. 43, 31. maí 1927 (633, n. 799
(meiri lil.)).
Frsm. meiri bl.: Sveinbjörn Högnason.
Nefndarálit kom ekki frá minni lil.
42. Frv. til 1. um náttúrufriðun, friðun>sögustaða o. fl. (689).
Nefndarálit kom ekki.
Nefndin flutti:
1. Frv. til 1. um brevt. á yfirsetukvennalögum, nr. 63, 19. maí 1930 (83).
Frsm.: Sveinbjörn Högnason.
2. Frv. til 1. um lieimild fvrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

192
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3. Frv.
4. Frv.
5. Frv.
6. Frv.

ákvæðin í samningi milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs
og Svíþjóðar, um viðurkenningu dóma og fullnægju þeirra (274).
Frsm.: Einar Arnórsson.
til 1. um brevt. á 1. nr. 60, 14. júní 1929, um varnir gegn berklaveiki (288). '
Frsm.: Bergur Jónsson.
til 1. um stofnun nýs prófessorsembættis i læknadeild Háskóla íslands (434).
Frsm.: Bergur Jónsson.
til 1. um brevt. á 1. nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög (557).
Frsjn.: Jón Ólafsson.
til 1. um brevt. á 1. um veitingasölu, gistihúshald o. fl., nr. 21, frá 15.
júní 1926 (581).
Frsm.: Bergur Jónsson.

c.
Vinnunefndir.
Auk framantalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, forseti og
fvrri varaforseti eina nefnd í hvorri deild, vinnunefnd.
Vinnunefndir gerðu skrá um fundastaði og fundatíma fastanefnda, er
fjölrituð var og útbvtt meðal þingmanna.

II.
Lausanefndir.
A.
I efri deild.
/. Iðnaðarnefnd:
Magnús Torfason, formaður,
Ingvar Pálmason, fundaskrifari,
Jakob Möller.
Nefndin kosin til að íliuga:
Till. til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga mál iðnaðarins (23, n. 306).
Frsm.: Ingvar Pálmason.
2. Stjórnarskrárnefnd:
Einar Árnason,
Ingvar Pálmason,
Jón Þorláksson, formaður,
Pétur Magnússon,
Jón Baldvinsson, fundaskrifari.
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Nefndin kosin til a ð íhuga:
Frv. til stjórnarskipunarlaga uni breyt. á stjórnarskrá konungsríkisins
íslands, 18. maí 1920 (37, n. 259 (meiri hl.) og 292 (niinni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jón Þorláksson (af hendi Sjálfstæðisflokksins),
Jón Baldvinsson (af hendi Alþýðuflokksins).
Frsin. minni hl.: Einar Arnason.
Tilhennarvísað:
Frv. til 1. um breytingar á 1. nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis (300).
Nefndarálit kom ekki.
3. Ríkisgjaldanefnd:
Jón Jónsson, formaður,
Jón Þorláksson, fundaskrifari,
Jón Baldvinsson,
Nefndin kosin samkv. þál. um skipun nefndar til að gera tillögur um
niðurfærslu á útgjöldum ríkisins.
Minni hl. nefndarinnar flutti:
1. Till. til þál. um ákvörðun á tölu starfsmanna við starfrækslugreinir og
stofnanir ríkisins (498).
Frsm.: Jón Þorláksson.
2. Till. til þál. um strandferðir (636).
Frsm.: Jón Þorláksson.
Frá minni hl. nefndarinnar kom ennfremur:
Nefndarálit um skipaútgerð ríkisins, sérstaklega útgerð landhelgisgæzluskipa (820).
Frsm.: .Tón Þorláksson.

B.
í neðri deild.
S tjórnarskrárn efn d:
Bergur Jónsson, formaður,
Hannes Jónsson, fundaskrifari,
Bjarni Ásgeirsson,
Steingrímur Steinþórsson,
Magnús Guðmundsson,
Ólafur Tliors,1)
Héðinn Valdimarsson.
Nefndin kosin til að íhuga:
Frv. til stjórnarskipunarlaga um breyt. á stjórnarskrá konungsríkisins Islands, 18. maí 1920 (429, n. 594 (1. minni hl.), 595 (2. minni hl.) og 615
(meiri hl.)).
1) Vcgna veikinda Ólafs Thors tók í hans stað sæti i stiórnarskrárncfnd 26. april Magnús
Jónsson.
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Frsm. 1. minni hl.: Magnús Guðmundsson.
Frsm. 2. minni hl.: Héðinn Valdimarsson.
Frsm. meiri hl.: Bergur Jónsson.

III.
Nefndir kosnar af sameinuðu þingi.
/. Kjörbréfanefnd:
Sveinn Ólafsson, formaður,
Magnús Guðmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Pétur Magnússon,
Bergur Jónsson, fundaskrifari.
Ekkert mál bar undir nefndina.

,

2. Þingfararkaupsnefnd:
Þorleifur Jónsson,
Halldór Steinsson,
Guðmundur Ólafsson, formaður,
Bernharð Stefánsson,
Pétur Ottesen, fundaskrifari.
3. Utanríkismálanefnd:
Asgeir Asgeirsson,1)
Jón Þorláksson,
Magnús Torfason,
Bjarni Ásgeirsson, formaður,
Ólafur Thors,
Jónas Þorbergsson, fundaskrifari,
Einar Arnórsson.
Nefndin flutti:
Till. til þál. um verzlunar- og siglingasamninga við Noreg (851).
Frsm.: Bjarni Asgeirsson.
1) I’egar Asgeir Ásgeirsson varð forsætisráðherra, var þingmönnum Alþýðuflokksins boðið
að tilnefna mann úr sínum liópi til þess að taka sæti i nefndinni i hans stað, og var til þess
nefndur Héðinn Valdimarsson.

Pskj. 862

Sþ.

Skrá um erindi til Alþingis 1932.

862.

1533

Skrá

um erindi þau, er bárust .AJþingfi 1933
(45. lög-g-jafarþingi).

— Kadad e/lir slafrófsröd. —

Afnotagjöld bæjarsímans, sjá Simamál 2., 5.
Alþingiskosningar, sjá Kjördæmaskipunin, Stjórnarskrárbrevting.
Andersen, E. H. L., sjá Ríkisborgararéttur.
Andersson, Reinh., sjá Ríkisborgararéttur.
Andreassen, Ole Kr., sjá Ríkisborgararéttur.
Andrés Johnson, Hafnarfirði, sækir um 1000 kr. í viðurkenningarskyni fyrir
að liafa safnað ýmsum forngripum og náttúrugripum. Bréf 20. febr.
(Nd. 104).
~
Anna H. Eiríksdóttir, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 22.
Amarhólstún, sjá Fiskifélag' Islands 3.
Arnarhváll. Skýrsla um tekjur og gjöld skrifstofubvggingarinnar Arnarhváls árið 1932, ódags. (Nd. 32, XI).
Arndís Sigurðardóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 2.
Atvinnubætur.
1. Bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar skorar á Alþingi að setja nú þegar
lög uni eignarnám á óstarfræktum atvinnufvrirtækjum í landinu, til
atvinnubóta. Símsk. 4. júní. (Ed. 70).
2. Fundur Verklýðsfélags Patreksfjarðar, 28. febr., skorar á Alþingi að
veita úr ríkissjóði ríflega fjáruppbæð til atvinnubóta í Patrekshreppi
á komandi sumri. (Nd. 221).
3. Ráðstefna verklýðsfélaga á Norðurlandi og stjórn Verklýðssambands
Norðurlands skora á Alþingi og ríkisstjórn að auka verklegar framkvæmdir liins opinbera og veita bæjar- og sveitarfélögum styrk til atvinnubóta. Bréf 6. maí. (Nd. 349).
Atvinnuteyfi útlendinga. Fulltrúar 24 ísl. stéttarfélaga skora á Alþingi að taka
til rækilegrar iliugunar, hverjar leiðir séu til þess að takmarka endurnýjun dvalar- og atvinnulevfis útlendinga, sem atvinnu stunda hér á
landi. Rréf 16. marz. (Nd. 182).
Atvinnuleysingjar, sjá Tryggingarmál 2., Atvinnuleysismál 2.
Atvinnuleysismál.
1. Félag ungra jafnaðarmanna i Reykjavík skorar á Alþingi að ráða
fram úr atvinnuleysismálunum á þeim grundvelli, sem frumvarp
þingmanna Alþýðuflokksins á sumarþinginu 1931 var byggt á. Bréf 4.
marz. (Nd. 136).
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2. Fundur atvinnulevsingja í Revkjavík, 19. marz, skorar á Alþingi að
ákveða að veita fé til verklegra framkvæmda til að bæta úr atvinnuleysinu. Bréf ódags. (Nd. 197).
Auðkúla í Svínadal, sjá Kirkjujarðir 1.
Auðkúluhreppur. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. bréf frá oddvita Auðkúluhrepps, dags. 18. apríl, um fjárbagslega lijálp hreppnum til handa. Bréf 7.
maí. (Nd. 343). Sjá ennfr. Fátækralög og framfærsla þurfamanna 1., 5., Útsvör, Virkjun fallvatna 1.
A byrgðir.
1. Atv.- og samgmrn. sendir sjútvn. erindi frá Útvegsbændafélagi Vestmannaeyja, dags. 9. jan., um að ríkissjóður ábyrgist þau lán, sem
bankarnir veita til útgerðar í Vestmannaeyjum árið 1932. Bréf 18.
febr. (Nd. 41).
2. Hreppsnefnd Sauðárkróks fer þess á leit, að Alþingi heimili rikisstjórninni að ábvrgjast 60 þús. kr. lán fvrir hreppinn til rafvirkjunar
á iSáuðá. Símsk. 26. april. (Nd. 329).
Áfengi.
1. Saniband bindindisfélaga i skóluni landsins skorar á Alþingi að fella
frv. til 1. um ölgerð og sölumeðferð öls. Bréf 19. marz. (Nd. 201).
2. Framkvæmdanefnd umdæmisstúkunnar nr. 5 á Akureyri mótmælir f.
b. templara í Norðlendingafjórðungi frv. til 1. um ölgerð og sölumeðferð
öls. Bréf 18. marz. (Nd. 224).
3. Þing umdæmisstúkunnar nr. 6 í Súgandafirði, 24. marz, skorar á Alþingi að fella frv. til 1. um ölgerð og sölumeðferð öls og skerða í engu
eftirlit með gildandi áfengislöggjöf. Símsk. 26. marz. (Nd. 232).
4. Framkvæmdanefnd umdæmisstúkunnar nr. 7 í Norðfirði mótmælir þvi,
að bannlögin verði afnumin eða dregið úr ákvæðum þeirra að þjóðinni
fornspurðri og skorar því á Alþingi að fella frv. til áfengislaga, en láta
fara frain þjóðaratkvæði um bannlögin á komandi sumri. Bréf ódags.
(Nd. 274).
5. Framkvæmdanefnd umdæmisstúkunnar nr. 5 á Akurevri mótmælir
frv. til áfengislaga. Bréf 8. april. (Nd. 298).
Afengisbrugg. Vorþing umdæmisstúkunnar nr. 5. á Akureyri skorar á Alþingi
að skerpa eftirlit með innflutningi og sölu á svo nefndu „pressugeri“. Brél’
ódags. (Nd. 225).
Afengissala lyfjabúða. Vorþing umdæmisstúkunnar nr. 5 á Akurevri skorar á
Alþingi að skerpa eftirlit með áfengissölu lyfjabúða. Bréf ódags. (Nd. 225).
Áfengisverzlun ríkisins.
1. Forstjóri áfengisverzhinar ríkisins sendir ríkisgjaldanefnd rekstrar- og
efnahagsreikning verzlunarinnar árið 1930, skrá um greiðslur til fastlaunaðra starfsmanna hennar árin 1931 og 1932 og skýrslu um kostnað
við húsnæði bennar. Bréf 9. apríl. (Ed. 30).
2. Sami sendir rikisgjaldanefnd rekstrar- og efnahagsreikning verzlunarinnar fvrir árið 1931, ásamt afriti af bréfi verzlunarinnar til ríkisstjórnarinnar, er fvlgdi reikningsskilunum. (Ed. 63).

Pskj. 862

Skrá um erindi til Alþingis 1932.

1535

3. Sami sendir fjvn. skýrslu um rekstrarkostnað verzlunarinnar árið 1930
og áætlun um kostnaðinn 1931. Bréf 1. marz. (Nd. 99).
4. Sami sendir fjvn. skrá um mánaðarlaun fastra starfsmanna verzlunarinnar. Bréf 8. marz. (Nd. 153).
Agúst Sveinsson, sjá Dýralækningar.
Álfheiður Blöndal, sjá Eftirlaun og styrktarfé 4.
Ármann, sjá Sala á togurunum Belgaum og Ármanni.
Arni Friðriksson, sjá Skarkolaveiði.
Arsæll Árnason, sjá Grænlenzkir hérar.
Áslækjarrjómabú í Arnessýslu fer þess á leit, að fá eftirgefið viðlagasjóðslán,
að uppliæð 4250 kr., ásamt áföllnum vöxtum. Bréf 25. febr. (Nd. 91).
Bakki í Svarfaðardal, sjá Þjóðjarðir.
Bandalag íslenzkra listamanna, sjá Menningarsjóður 1.
Bankamál.
1. Forsætisráðherra sendir landhúnaðarnefndum skýrslu um rekstur Búnaðarbanka íslands 1931. (Ed. 33, Nd. 286).
2. Bankaráð Landsbanka Islands sendir fjlin. umsögn sina um frv. til 1.
um Útvegsbanka Islands h/f. Bréf 7. apríl. (Nd. 278).
3. Bankastjórn Landshanka íslands sendir fjvn. mótmæli bankaráðsins
gegn þvi ákvæði frv. til 1. um bráðabirgðahrevtingu nokkurra laga, að
framkvæmd 1. um að ríkissjóður leggi Landsbankanum 100 þús. kr. á
ári i næstu 20 ár, skuli frestað til ársloka 1933, en að öðrum kosti skorar
hankaráðið á Alþingi að lilutast til um, að létt verði af bankanum um
sama tima og fresturinn nær yfir, kaupum á Ræktunarsjóðsbréfum.
Bréf 8. apríl. (Nd. 281).
4. Bankaráð Landsbanka Islands sendir fjlin. umsögn sína um frv. til 1.
um afnám 1. um eftirlitsmann með hönkum og sparisjóðum, Bréf 7. april
(Nd. 279).
’
5. Fulltrúaráð Útvegsbanka íslands h/'f sendir fjhn. umsögn sína um sama
frv. Bréf 15. apríl. (Nd. 310).
6. Stjórn Búnaðarbanka íslands sendir fjhn. umsögn sína um sama frv.
Bréf 20. apríl. (Nd. 320).
Beitingarvél, sjá úppgötvanir 1.
Belgaum, sjá Sala á togurunum Belgaum og Armanni.
Benjamin Sigvaldason, sjá iSauðfjármörk.
Bergsteinn Kristjánsson, sjá Dýralækningar.
fíerklavarnir.
1. Rauðakrossdeild Akureyrar sækir um 1000 kr. styrk til starfrækslu
Hjálparstöðvarinnar fyrir herklaveika. Bréf 9. febr. (Nd. 21).
2. Atv,- og samgmrn. sendir allslin. erindi frá stjórn Sjúkrasamlags
Reykjavíkur, dags. 6. okt. 1931, ásamt umsögn landlæknis, dags. 18. nóv.
s. á., um gjaldskyldu sjúkrasamlaga til berklavarna. Bréf. 18. febr.
(Nd. 48).
*
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3. Stjórn Sjúkrasamlags Revkjavíkur sendir allshn. frv. til 1. um breyt. á
berklavarnalögunuin, nteð tilmælum um, að n. flytji frv. á þessu þingi.
Bréf 23. febr. (Nd. 70).
*
4. Hjúkrunarfélagið Likn fer þess á leit, að stvrkur sá, að upphæð 4000
kr., sem undanfarin ár hefir verið veittur til starfrækslu Berklavarnastöðvarinnar í Revkjavík, verði látinn halda sér. Bréf 12. apríl. 1 fskj.
(Nd. 309).
'
Berthelsen, Sophie, sjá Eftirlaun og styrktarfé 27.
Bessastaðahreppur, sjá Fátækralög og framfærsla þurfamanna 8., 10.
Bifreiðaeftirlit ríkisins, sjá Bifreiðar og bifreiðaskattur 1.
Bifreiðar og bifreiðaskattur.
1. Ásötlun forstöðumanna bifreiðaeftirlitsins um tekjur og gjöld þess
árið 1933. Bréf 19. nóv. 1931. (Nd. 32, LII).
2. Búnaðarfélag Grimsneshrepps mótmælir frv. til 1. um hifreiðaskatt. Bréf
28. febr. (Nd. 126).
3. Fiskifélag íslands sendir fjlm. umsögn sína um frv. til 1. mn heimild
handa ríkisstjórninni til einkasölu á bifreiðum og mótorvélum. Bréf 18.
apríl. 1 fskj. (Nd. 321).
4. Verzlunarráð Islands sendir fjlm. umsögn sína um sama frv. Bréf 26.
april. (Nd. 330).
Bindindismdl.
1. Pétur Sigurðsson sækir um 2—3 þús. kr. styrk til þess að geta ferðast
um landið og haldið fyrirlestra um bindindis- og uppeldismál. Bréf 23.
apríl. (Ed. 49).
2. Vorþing umdæmisstúkunnar nr. 5 á Akureyri skorar á Alþingi að veila
Pétri Sigurðssvni ríflegan styrk til að ferðast um landið og halda fyrirlestra um bindindismál. Bréf ódags. (Nd. 225).
Sjá ennfr. Afengi, Áfengisbrugg, Afengissala lvfjabúða, Stórstúka Islands.
Bjarni Jósefsson, sjá Launamál 2.
Bjarni Sæmundsson, sjá Fiskirannsóknir.
Björg C. Þorlákson, sjá Húsmæðrafræðsla 2.
Björn Bjarnarson, sjá Hafnarlög 1.
Björn Pétursson, sjá Rikisborgararéttur.
Blindravinafélag Islands sækir um 1500 kr. styrk til starfsemi sinnar. Bréf 1.
apríl. 1 fskj. (Nd. 267).
Bókasafn, sjá Reykholtsskólinn.
Bókmrnntafélagið. Forseti bókmenntafélagsins fer þess á leit, að félaginu
verði í næsta árs fjárlögmn a’tlaður sami styrkur og undanfarin ár, og
ennfremur, að skilyrði það, sem sett liefir verið fyrir vcitingu styrksins,
falli hurt. Bréf 11. nóv. 1931. (Nd. 32, XXXVIII). ’
’
'
Brandur Einarsson, sjá Dýralækningar.
Bráðahirgðabreyting nokkurra laga, sjá Bankamál 3.
Breiðafjarðarbáturinn Norðri h/f, sjá Strandferðir 3.
Brunabótafélag íslands. Hreppsnefnd Reykjarfjarðarhrepps í Norður-ísafjarð-
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arsýslu sendir Alþingi nokkrar till. til breyt. á frv. til 1. um Brunabótafélag
íslands. Bréf 23. marz. (Nd. 253).
Brúargerðir.
1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá stjórn Vatnafélags Rangæinga,
dags. 29. nóv. 1931, um bvggingu brúar á Þverá, mælingar á vatnasvæði
Markarfljóts o. fl. Bréf 18. febr. (Nd. 49).
2. Sama sendir fjvn. erindi frá sýslumanninum í Rangárvallasýslu, dags.
1. marz, varðandi byggingu brua á Þverá og Affallið. Bréf 16. marz. 3
fskj. (Nd. 188).
’
Brynjólfur Kjartansson, sjá Landhelgisgæzla 2., Launamál 3.
Búnaðarbanki Islands, sjá Bankamál 1., 6., Gjaldfrestur á skuldum 2., Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna.
Búnaðarfélag Grimsneshrepps, sjá Bifreiðar og bifreiðaskattur 2.
Búnaðarfélag Hrunamanna, sjá Vegamál 2.
Búnaðarfélag íslands. Áætlun búnaðarmálastjóranna um útgjöld Búnaðarfélags íslands árið 1933, dags. 27. nóv. 1931 og 5. des. s. á. (Nd. 32, XLVII).
Sjá ennfr. Gjaldfrestur á skuldum 1.
Búnaðarsamband Austurlands, sjá Lax- og silungsveiði 2.
Búnaðarsamband Húnavatnssýslu, sjá Kreppuráðstafanir.
Bændaskólar,
1. Tillögur skólastjóra bændaskólans á Hólum um fjárveitingar til skólans
árið 1933, dags. 2. nóv. 1931. (Nd. 32, XXX).
2. Tillögur skólastjóra bændaskólans á Hvanneyri um fjárveitingar til skólans árið 1933, dags. 10. nóv. 1931. (Nd. 32, XXXI).
Böðvar Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 8.
Dagný, hvalfjarðarbáturinn, sjá Strandferðir 6.
Daufdumbraskólinn. Tillögur forstöðumanns daufdumbraskólans um fjárveitingar til skólans árið 1933, dags. 2. des. 1931. (Nd. 32, XXXII).
Deutsche Lufthansa A/G, sjá Flugmál 3.
Djúpbáturinn b/f á Isafirði sendir t’jvn. rekstrarreikning sinn árið 1931, dags.
14. febr. 1 fskj. (Nd. 100).
Dragnótaveiðar í landhelgi. Fiskiþingið skorar á Alþingi að breyta lögum um
bann gegn dragnótaveiðum í landhelgi þannig, að veiðitíminn skuli vera
frá 1. ágúst til 1. des. ár hvert, og ennfremur, að 8. gr. laganna verði úf
gildi numin. Bréf 19. marz. (Nd. 203).
Dynjandisá, sjá Virkjun fallvatna.
Dýralækningar. Agúst Sveinsson, Magnús Þ. Öfjörð, Bergsteinn Kristjánsson,
Haraldur Halidórsson og Brandur Einarsson sækja um allt að 500 kr. árlegan styrk hver um sig til þess að geta stundað dýralækningar í Skaftafells-,
Rangárvalla- og Árnessýslum. Bréf 12. des. 1931. 1 fskj. (Nd. 209).
Dýraverndun. Ingunn Einarsdóttir á Bjarmalandi sækir um 3000 kr. stvrk til
þess að kaupa eða láta reisa hús í Reykjavík, þar sem Dýraverndunarfélag
íslands geti haldið fundi sína. Bréf 25. febr. (Ed. 5).
Alþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

193
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l&fnarannsóknarstofa ríkisins. Tillögur forstöðumanns efnarannsóknarstofu
ríkisins um fjárveitingar lil efnarannsóknarstofunnar árið 1933. Bréf. 20.
nóv. 1931. (Nd. 32, XLIII).
Eftirlaun og styrktarfé.
1. Andrés Eyjólfsson frá Síðumúla sækir f. h. Guðjóns Kjartanssonar fyrrv.
pósts um eftirlaun lionum til banda. Bréf 22. fehr. 2 fskj. (Nd. 56).
2. Arndis Sigurðardóttir sækir um 500 kr. árleg eftirlaun, eða 3000 kr. í eitt
skipti fvrir öll, eftir 20 ára starf við holdsveikraspítalann í Laugarnesi.
Bréf 23. febr. 2 fskj. (Nd. 162).
3. Atv,- og samgmm. sendir fjvn. erindi frá póstmálastjóra, dags. 1. marz,
ásamt meðfylgjandi erindi frá Jóni Jónssyni fyrrv. pósti, um 1000 kr.
árleg eftirlaun honiun til lianda og 1500 kr. bætur fyrir það, að póstur
hefir verið fluttur með bílum að sumrinu frá Borgarnesi að Stað, og liann
því misst atvinnu við póstflutninginn. Bréf 16. marz. 2 fskj. (Nd. 187).
4. Álfheiður Blöndal, ekkja Krisljáns Blöndals, póstafgreiðslumanns á
Sauðárkróki, sækir um eftirlaun. Bréf 8. apríl. (Nd. 287).
5. Biskupinn fer þess á leit f. h. prestsekkjunnar Guðrúnar Mettu Sveinsdóttur frá Lundi í Borgarfjarðarsýslu, að henni verði veittar 300 kr.
árlega til viðbótar þeim eftirlaunum, sem henni ber að lögum. Bréf
28. april. (Ed. 57).
6. Sami sækir f. h. Jóhönnu Magnúsdóttur prófastsekkju um 300 kr. árlega
viðbót við lögmælt eftirlaun hennar. Bréf 7. marz. (Nd. 141).
7. Sami sendir fjvn. umsögn sína um erindi Ólafs Stepliensens fyrrv. prófasts í Bjarnanesi um að eftirlaun hans verði hækkuð upp í 1000 kr. á
ári. Bréf 7. marz. (Nd. 142).
8. Böðvar Jónsson fvrrv. póstur sækir um viðbót við eftirlaun sín, svo að
þau nemi alls 400 kr. árlega. Bréf 15. febr. (Nd. 43).
9. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið sendir fjvn. umsókn frá dr. Helga Péturss, dags. 15. jan., um aukinn styrk honum til handa í næsta árs fjárlögum. Bréf 15. febr. (Nd. 19).
10. Sama sendir fjvn. bréf frá biskupi, dags. 16. febr., um beiðni Margrétar
Sigurðardóttur prófastsekkju um að henni verði veitt 1000 kr. árleg eftirlaun. Bréf 24. febr. 2 fskj. (Nd. 72).
11. Sama leitar úrskurðar fjárveitinganefnda um það, hvort Guðmundi
Björnson fyrrv. landlækni skuli auk lögboðinna eftirlauna einnig ætluð
eftirlaun vegna ljósmæðraskólans. Bréf 6. mai. 1 fskj. (Nd. 366).
12. Einar Þorkelsson fvrrv. skrifstofustjóri sækir um hækkun á lifeyri sinum. Bréf 16. apríl. (Ed. 44).
13. Fjármálaráðuneytið sendir fjvn. erindi frá Þorvaldi Pálssvni fyrrv. liéraðslækni, dags. 16. apríl, um að honum verði greidd lögboðin eftirlaun
frá árinu 1919 og framvegis. Bréf 26. apríl. (Nd. 331).
14. Guðmundur Ólafsson póstur sækir um eftirlaun. Bréf 30. marz. 1 fskj.
(Nd. 236).
15. Guðrún Björnsdóttir prestsekkja fer þess á leit, að eftirlaun sín verði
hækkuð upp i 80 kr. mánaðarlega. Bréf 17. febr. (Nd. 71).
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16. Guðrún Jóhannesdóttir, fvrrv. ljósmóðir frá Samkomugerði, sækir um
allt að 500 kr. árleg eftirlaun. Rréf 1. marz. 2 fskj. (Nd. 108).
17. Helgi Konráðsson, sóknarprestur á Bildudal, sækir f. h. Guðmundar
Bjömssonar barnakennara um hækkun á lifevri hans úr 150 kr. á ári upp
í 200 kr. auk dýrtíðaruppbótar. Bréf 21. febr. (Nd. 291).
18. Hólmfríður Björnsdóttir kennaraekkja sækir um 300 kr. árlega hækkun
á eftirlaunum sínum. Bréf. 27. febr. (Nd. 88).
19. Jóhanna Jónsdóttir, ekkja Steindórs Hinrikssonar pósts, fer þess á leit,
að henni verði veitt sömu eftirlaun og veitt vom manni hennar. Bréf 22.
febr. (Nd. 64).
20. Jón Jónsson læknir fer þess á leit, að Alþingi ákveði að veita Valgerði
Þórðardótlur júhilljósmóður 1000 kr. í viðurkenningarskyni. Bréf 5. marz.
(Nd. 149).
21. Jónas Þorbergsson alþm. fer þess á leit, að Torfa Sæmundssyni fyrrv.
pósti verði veitt 300 kr. árleg eftirlaun. Bréf 10. des. 1931. (Nd. 32,
XLVIII).
*
22. Sami fer þess á leit, að Önnu H. Eiríksdóttur fyrrv. ljósmóður verði veitt
400 kr. árleg eftirlaun. Bréf 17. okt. 1931. 1 fskj. (Nd. 32, XLIX).
23. Kristján Guðlaugsson stud. jur. sækir f. h. Maríu Guðlaugsson, ekkju
Jónasar Guðlaugssonar skálds, um 1200 kr. til styrktar henni og svni
hennar. Bréf 15. marz. (Nd. 175).
24. Magnús Egilsson steinsmiður, Suðurpól, sækir um 200—300 kr. árlegan
styrk í viðurkenningarskyni. Bréf 7. marz. (Nd. 139).
25. Margrét Lámsdóttir læknisekkja sækir um 75 kr. mánaðarlega viðbót við
eftirlaun sín. Bréf 27. febr. 1 fskj. (Ed. 3).
26. Ólafur Stephensen fyrrv. prófastur sækir um viðbót við eftirlaun sín, svo
að þau nemi alls 1000 kr. árlega. Bréf 18. febr. (Nd. 37).
27. Sophie Berthelsen, ljósmóðir í Súðavíkurhreppi, sækir um 500 kr. í viðurkenningarskvni fyrir 28 ára ljósmóðurstarf. Bréf 5. marz. (Nd. 297).
Eftirlit með skipum og bátum, sjá Skipaskoðun rikisins.
Eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum, sjá Bankamál 4., 5., 6.
Eggert Páll Theódórsson, sjá Sjúkrastvrkur 2.
Eggert Stefánsson, sjá Sönglist.
Eiðaskólinn. Tillögur skólastjóra Eiðaskólans um fjárveitingar til skólans árið 1933. Símsk. 27. nóv. 1931. (Nd. 32, XXVIII).
Eignarnám. Eigendur jarðarinnar Heimabæjar í Hnífsdal mótmæla frv. til 1.
um eignarnám á landspildu í Skeljavik við Hnifsdal. Símsk. 13. april. (Nd.
307). Sjá ennfr. Atvinnubætur 1.
Eimskipafélag Islands h/f, sjá Mannafli á islenzkum eimskipum og mótorskipum 2., Skattamál 3., Strandferðir 1.
Einar Jónasson, sjá Launamál 4., Sakamál, Sýslumannsembætti Barðastrandarsýslu.
Einar Kristjánsson, sjá Námsstvrkur 1.
Einar Þorkelsson, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 12.
Einkasala á bifreiðum og mótorvélum, sjá Bifreiðar og bifreiðaskattur 3., 4.
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Einkasala á síld, sjá Síld 4.
Eiríkur Leifsson, sjá Skógerð.
Elliheimili.
1. Kvenfélagið Kvik á Seyðisfirði fer þess á leit, að elliheimilnu Höfn, s.st.,
verði i næsta árs fjárlögum veittur 1000 kr. styrkur. Bréf 13. febr. (Nd. 3).
2. Stjórn elliheimilisins Grundar sækir uni 15. þús. kr. bvggingarstyrk, en
til vara, að Alþingi inæli með því við póststjórnina, að gefin verði út
hjálparfrimerki til styrktar elliheimilinu. Bréf 11. marz. (Nd. 163).
Erfðaleigulönd.
1. Borgarstjórinn í Reykjavík sendir Alþingi mótmæli bæjarstjórnarfundar
7. apríl gegn frv. til 1. uni erfðaleigulönd í kaupstöðum, kauptúnum og
þorpum. Bréf. 8. apríl. (Nd. 282).
2. Hreppsnefnd Ytri-Akraneslirepps sendir Alþingi nokkrar till. til breyt. á
sama frv. Bréf 16. marz. (Nd. 185).
Erindreki íslands í Englandi. Sighjörn Ármann fer þess á leit við sjútvn., að
hún beiti sér fyrir því, að íslendingar fái sérstakan erindreka í Englandi.
Bréf 29. marz. (Nd. 363).
Esja, strandferðaskip, sjá Skipaútgerð rikisins 4.
Eyrarhreppur, sjá Hafnir og lendingarbætur 2.
Eátækralög og framfærsla þurfamanna.
1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá sýslunianninum í ísafjarðarsýslu. dags. 20. febr., er í felst áskorun lireppsnefndar Auðkúlubrepps til
Alþingis um að breyta þvi ákvæði framfærslulaganna, að fæðingarhreppur skuli vera framfærslusveit þurfalinga. Bréf 16. marz. (Nd. 189).
2. Borgarsf jórinn í Revkjavík sendir Alþingi áskorun bæjarstjórnar Reykjavíkur um að Alþingi geri nú þegar þær breyt. á fátækralögunum, að landið allt verði gert að einu framfærsluhéraði. Bréf 29. febr. (Nd. 105).
3. Félag ungra jafiiaðarmaiina í Reykjavik sendir Alþingi samskonar áskorun. Bréf 4. marz. (Nd. 136).
4. Fundur Verklýðsfélags Patreksfjarðar, 14. febr., skorar á Alþingi að gera
landið allt að einu framfærsluliéraði og eigi liver styrkþegi framfærslurétt í sinni dvalarsveit. (Nd. 222).
5. Hreppsnefnd Auðkúluhrepps í Vestur-ísafjarðarsýslu skorar á Alþingi að
taka fátækralöggjöf landsins til nákvæmrar íhugunar. Bréf 19. febr.
(Nd. 96).
6. Hreppsnefnd Hofshrepps, Hofsósi, fer þess á leit, að fátækralöggjöfin
verði endurskoðuð og sú breyt. gerð, að þurfamaður eigi þar sveit sem
lianii á lögheimili, er liann verður styrks þurfi. Bréf 24. febr. (Nd. 216).
7. Hreppsnefnd Norðfjarðarhrepps fer þess á leit, að Alþingi heimili ríkisstjórninni að lána lireppnum 16 þús. kr. úr ríkissjóði vegna framfærslu
þurfamanna hreppsins. Ennfremur skorar lireppsnefndin á Alþingi að
taka fátækraframfærsluna yfirleitt til atliugunar. Bréf 2. febr. (Nd. 29).
8. Oddviti Bessastaðahrepps sækir um 20 þús. kr. lán úr ríkissjóði til að
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standast útgjöld við fátækraframfærslu hreppsins. Bréf 12. marz. 1 fskj.
(Nd. 211).
9. Oddviti Gerðahrepps sækir um allt að 20 þús. kr. lán úr ríkissjóði til
hreppsins, til þess að greiða með skuldir vegna fátækraframfærslu. Bréf
1. marz. 1 fskj. (Nd. 151).
10. Sýslunefnd Gullbringusýslu skorar á Alþingi að taka nú þegar til greina
umsóknir oddvita Gerðahrepps og Bessastaðahrepps um lán úr ríkissjóði
til að standast útgjöld við fátækraframfærslu þeirra hreppa. Bréf 30.
apríl. (Ed. 60).
Fávitahæli. Landlæknir sendir allshn. Ed. umsögn sína uin till. til þál. um
stofnun fávitahælis, dags. 1. april. (Ed. 14).
Félag íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, sjá Mannafli á íslenzkum eimskipum og
mótorskipum 1.
Félag tónlistar Jóns Letfs sækir um 1200 kr. árlegan styrk til starfsemi sinnar.
Bréf ódags. (Nd. 82).
Eélag ungra jafnaðarmanna, sjá Atvinnuleysismál 1., Fátækralög og framfærsla
þurfamanna 3., Stjórnarskrárbreyting 3., Trvggingarmál 1.
Fiskifélag íslands.
1. Forseti Fiskifélags íslands sendir fjvn. fjárhagsáætlun félagsins fyrir árið
1933, ásamt athugasemdum. Bréf 9. nóv. 1931. (Nd. 32, XLV).
2. Sami sendir fjvn. fjárhagsáætlun félagsins fyrir árin 1933—1934. Bréf
23. marz. (Nd. 220).
3. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá Fiskifélagi íslands, dags. 18.
apríl, um að ríkissjóður láti félaginu í té lóð á Arnarliólstúni til húsbvggingar. Bréf 3. maí. (Nd. 341).
Sjá ennfr. Bifreiðar og bifreiðaskattur 3.
Fiskimat, sjá Launamál 1.
Fiskirannsóknir. Dr. Bjarni Sæmundsson sækir um 1000 kr. styrk til þess að
standast útgjöld við fiskirannsóknir sínar: Bréf 21. nóv. 1931. (Nd. 32, .XL).
Fiskiveiðalöggjöf. Fiskiþingið sendir sjútvn. tilmæli um, að fiskiveiðalöggjöfin frá 1922 verði endurskoðuð. Bréf 18. marz. (Nd. 195). Sjá ennfr.
Fiskiveiðar 1., 2., Síld 3.
Fiskiveiðar.
1. Atv.- og samgmrn. sendir sjútvn. erindi frá sænska aðalkonsúlnum í
Beykjavík, dags. 11. maí, um ívilnanir til lianda sænskum fiskveiðamönnum vegna fiskiveiðalöggjafarinnar frá 1922. Bréf 25. maí. (Nd. 357).
2. Bæjarstjórn Sevðisfjarðarkaupstaðar skorar á Alþingi að veita nú þegar
þær undanþágur frá fiskiveiðalöggjöfinni, að heimila Seyðisfjarðarkaupstað að taka til verkunar fyrir útlendinga 2—3 þús. smál. af saltfiski og
að kaupa fisk af erlendum skipum, og ennfremur, að Norðmenn geti
fengið söltunarleyfi á Sevðisfirði í næstu 10 ár. Símsk. 19. apríl. (Nd. 318).
3. Forsætisráðherra sendir sjávarútvegsnefndum endurrit af erindi frá
danska sendiráðinu í Oslo til utanrikismálaráðuneytisins í Kaupinannaliöfn, dags. 8. apríl, varðandi takmörkun saltfiskframleiðslunnar með
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samkomulagi milli hlutaðeigandi framleiðslulanda. Bréf 25. april. 1 fskj.
(Nd. 328).
4. Sami sendir sjútvn. afrit af skýrslu frá danska sendiráðinu i Oslo til utanrikismálaráðuneytisins danska, dags. 21. jan., varðandi lagafrv. norsku
ríkisstjórnarinnar um framlög af hálfu þess opinbera til styrktar sjávarútveginum á komandi ári og tilraunir síðasta árs til stuðnings fiskútflutningnum frá Noregi. Bréf 27. febr. 1 fskj. (Nd. 360).
5. Ráðstefna verklýðsfélaga á Norðurlandi og stjórn Verklýðssambands
Norðurlands skora á Alþingi og ríkisstjórn að hlutast til um, að sjávarútvegur landsmanna verði á þessu ári rekinn með fullum krafti. Bréf
6. maí. (Nd. 349).
Sjá ennfr. Ábyrgðir 1., Hlutafélag með erlendu fjármagni.
Fiskiþingið, sjá Dragnótaveiðar í landhelgi, Fiskiveiðalöggjöf, Markaður 3.,
Síld 4., Síldarbræðsluverksmiðjur 4., Símamál 7., Stýrimannaskólinn 2.,
Útflutningur á saltfiski, Vélstjóraskólinn 2., Vitamál 2.
Fjarðarheiði, sjá Vegamál 4.
Fjárhagsástand og afkomuhorfur á Austfjörðum. Bæjarstjórn Neskaupstaðar
skorar á neðri deild Alþingis að samþ. till. til þál. um skipun mþn. til þess
að rannsaka fjárhagsástand og afkomuhorfur á Austfjörðum. Símsk. 6.
maí. (Nd. 340).
Fjármálaráðuneytið sendir fjvn. vfirlit vfir tekjur ríkissjóðs 1926—1930. (Nd.
32, LIII).
*
'
Flatey, sjá Hafnir og lendingarbætur 1.
Flateyrarhreppur, sjá Virkjun fallvatna 2.
Flotútbúnaður á línuveiðarfærum, sjá Uppgötvanir 3.
Flóaáveitan. Aðalfundur Flóaáveitufélagsins skorar á Alþingi að veita ríkisstjórninni heimild til þess að semja við félagið um greiðslur vegna áveitunnar. Bréf 19. febr. (Nd. 68).
Flugfélag Islands, sjá Flugmál 3. •
Flugmál.
1. Atv.- og samgmm. sendir samgmn. bréf frá Transamerican Airlines Corporation, dags. 22. jan., og frá Vilhjálmi Stefánssvni, dags. s. d., varðandi
fyrirhugaðar flugferðir milli Vesturheims og Norðurálfu um Grænland
og Island. Bréf 22. febr. (Nd. 62).
2. Landssímastjóri sendir samgmn. umsögn sína um frv. til 1. um heimild
handa atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican Airlines Corporation leyfi til loftferða á íslandi o. fl. Bréf 2. marz. (Nd. 115).
3. Forsætisráðherra sendir fjvn. til athugunar og ákvörðunar skýrslu um
samningaumleitanir milli ríkisstjórnarinnar og Deutsche Lufthansa A/G
í Berlín, um kaup á þrem flugvélum, sem Flugfélag Islands hefir áður
notað til flugs hér á landi. Bréf 16. febr. (Nd. 30).
Formenn í Sandgerði, sjá Landhelgisgæzla 1.
Framhaldsmenntun kennara, sjá Fræðslumál 2.
Fréttastofa Blaðamannaf élags Islands sækir um 2000 kr. styrk. Bréf 3. jan. (Nd.
32, L).
"
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Fræðiiðkanir, sjá Ritstvrkur 1.
Fræðslumál.
1. Tillögur fræðsluinálastjóra uin fjárveitingar til fræðslumála árið 1933,
dags. 19. nóv. 1931. (Nd. 32, XXXIII).
2. Fræðslumálastjóri sendi menntmn. umsögn sína um frv. til 1. um framlialdsmenntun kennara. Bréf 9. april. (Nd. 283).
3. Samhand íslenzkra barnakennara sendir menntmn. mótmæli gegn frv. til
1. um breyt. á 1. um fræðslumálastjórn. Bréf 16. marz. (Nd. 181).
Sjá ennfr. Leikfimi- og íþróttakennarar.
Fylkir h/f, sjá Sala á togurunum Belgaum og Ármanni.
Garðar á Alftanesi, sjá Kirkjujarðir 2., 3., 4., 5.
Geir G. Þormar, sjá Tréskurður.
Gerðahreppur, sjá Fátækralög og framfærsla þurfamanna 9., 10.
Gerðardómur í kaupdeilumálum. Verkalýðsfélag Bolungavikur mótmælir áskorun til Alþingis, saniþ. á þingmálafundi í Bolungavik 13. febr., um að
það samþ. lög, er ákveði, að kaupdeilur skuli útkljáðar af þar til skipuðum
gerðardómi. (Nd. 156).
Gistihús og gististaðir. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá Hjálpræðishernum, dags. 23. febr., um stvrk til gesta- og sjómannahæla hersins. Bréf
30. marz. 1 fskj. (Nd. 244).
Gísli Andrésson, sjá Sjúkrastyrkur 3.
Gisli Vilhjáhnsson, sjá Tollar og tollgæzla 7., 9.
Gjaldfrestur á skuldum.
1. Búnaðarfélag íslands sendir landhn. frv. til 1. um gjaldfrest á skuldum.
Bréf 2. marz. (Nd. 114).
2. Stjórn Búnaðarbanka íslands sendir landbn. umsögn sina um frv. til 1.
uin gjaldfrest á skuldum. Bréf 19. marz. (Nd. 205).
3. Stjórn Landsbanka íslands sendir landbn. umsögn sína um sama frv.
Bréf 8. apríl. (Nd. 280).
4. Sama sendir landbn. Ed. eftirrit af umsögn sinni í bréfi, dags. 8. apríl,
um sama frv. Bréf 19. maí. (Ed. 68).
Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna. Landsbankinn, Útvegsbankinn og
Búnaðarbankinn senda landbn. Ed. nokkrar till. til breyt. á frv. til 1. uin
gjaldfrest bænda og bátaútvegsmanna. Bréf 21. maí. (Ed. 69).
Grímsey, sjá Póstmál 1., Strandferðir 2.
Grund, elliheimili, sjá Elliheimili 2.
Grænlenzkir hérar. Ársæll Árnason fer þess á leit, að tekin verði upp i næsta
árs fjárlagafrv. 750 kr. fjárveiting til kaupa á grænlenzkum hérum hingað
til lands. Bréf 27. apríl. (Ed. 56).
Guðbjartur Sigurjónsson, sjá Siúkrastyrkur 10.
Guðbrandur Jónsson, sjá Ritstvrkur 1.
Guðjón Kjartansson, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 1.
Guðmundur Björnson fyrrv. landlæknir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 11.
Guðmundur Björnsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 17.
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Guðmundur Einarsson myndhöggvari sækir um 3500 kr. stvrk til þess að gera
fullnaðarrannsóknir á postulíni, glerefnum, gráleir og liagnýtingu annara
leirtegunda til liúsabygginga og iðnaðar. Bréf 3. marz. (Nd. 125).
Guðmundur J. Einarsson, Hergilsey í Barðastrandarsýslu, sækir um 1000 kr.
styrk til bvggingar íbúðarhúss. Bréf 24. febr. 2 fskj. (Nd. 290).
Guðmundur Finnbogason landsbókavörður sækir um samskonar styrk og honum var veittur i fjárlögum fvrir árið 1932. Bréf 9. nóv. 1931. (Nd. 32, XI.I).
Guðmundur Jónsson, sjá Námsstyrkur 3.
Guðmundur Karl Pétursson, sjá Námsstvrkur 4.
Guðmundur Ólafsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 14.
Guðrún Björnsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 15.
Guðrún Böðvarsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 4.
Guðrún Finnsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 1.
Guðrún Guðmundsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 5.
Guðrún Jóhannesdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 16.
Guðrún Metta Sveinsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 5.
Gutenberg.
1. Forstjóri ríkisprentsmiðjunnar Gutenbergs sendir fjvn. rekstrar- og
efnaliagsreikning prentsmiðjunnar árið 1931. Bréf 22. febr. (Nd. 101).
2. Sami sendir rikisgjaldanefnd rekstrarreikning prentsmiðjunnar árin 1930
og 1931, skrá um vikulaunað starfsfólk hennar og laun þess og skrá
um fastlaunaða starfsmenn hennar og laun þeirra. Bréf 9. april.
(Ed. 31).
Hafnarfjarðarvegur, sjá Vegamál 12., 13.
Hafnarlög.
1. Bjöm Bjarnarson í Grafarholti sendir Alþingi og allshn. Ed. nokkrar till.
til breyt. á frv. til 1. um breyt. á bafnarlögum fyrir Beykjavíkurkaupstað.
Bréf 2. april og 2. maí. (Nd. 255, Ed. 61).
2. Borgarstjórinn í Reykjavík sendir allshn. Ed. umsögn hafnarnefndar og
bæjarstjórnar Revkjavíkur um sama frv. Bréf 4. maí. (Ed. 64).
3. Sami tilkynnir allshn. Nd., að umbeðin umsögn hafnarnefndar og' bæjarstjórnar Reykjavíkur um sama frv. liafi verið send allshn. Ed. Bréf 4.
maí. 1 fskj. (Nd. 339).
4. Landsbanki Islands og Útvegsbanki íslands b/f mótmæla frv. til 1. um
breyt. á 11. gr. hafnarlaga fyrir Vestmannaeyjar. Bréf 13. apríl. (Ed. 41).
Hafnir og lendingarbætur.
1. Hreppsnefnd Flateyjarhrepps i Suður-Þingevjarsýslu sækir um viðbótarstyrk til bryggjugerðar i Flatev, að uppbæð kr. 1617,79. Bréf ódags. 4
fskj. (Nd. 57),
*•
2. Jón A. Jónsson alþm., Elías Ingimarsson sýslunefndarmaður og Einar
Steindórsson varaoddviti fara þess á leit við sjútvn., að hún mæli með
þvi við Fiskiveiðasjóð Islands, að sjóðsstjórnin veiti Eyrarhreppi í
Norður-lsafjarðarsýslu 15 þús. kr. lán til brvggjugerðar í Skeljavík við
Hnífsdal. Bréf ódags. (Nd. 365).
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3. Vitamálastjórinn sendir fjvn. afrit af erindi frá sér til atvmrn., dags. 30.
marz, varðandi fjárveitingu til bátabryggjugerðar í Grindavík. Bréf 30.
marz. 3 fskj. (Xd. 247).
Sjá ennfr. Hafnarlög.
Hagstofan. Áætlun bagstofustjóra um útgjöld bagstofunnar árið 1933, dags. 27.
nóv. 1931. (Nd. 32, V).
‘
‘
Hanzkar úr íslenzku efni. Sigrún Kjartansdóttir, Austurstræti 12, sækir um
2000 kr. styrk til þess að setja á stofn saumastofu, þar sem saumaðir verði
skinnhanzkar úr íslenzku efni. Bréf 11. marz. (Nd. 155).
Haraldur Björnsson, sjá Varðskip ríkisins 2., 4.
Haraldur Erlendsson, sjá Uppgötvanir 3.
Haraldur Halldórsson, sjá Dýralækningar.
Háskólabygging. Stúdentaráð Háskóla íslands skorar á Alþingi að samþ. frv.
til 1. um bvggingu fvrir Háskóla Islands. Bréf 29. april. (Nd. 333).
Háskólinn. Tillögur háskólarektors um fjárveitingar til háskólans árið 1933,
dags. 10. des. 1931. (Nd. 32, XXIII).
'
Heilsuvernd. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. afrit af bréfi frá fræðslumálastjóra, dags. 31. des. 1931, um að Þorbjörgu Arnadóttur hjúkrunarkonu
verði gefinn kostur á að stunda heilsuvernd í skólum í Reykjavík. Bréf 11.
marz. (Nd. 170).
Heimabær í Hnifsdal, sjá Eignarnám.
Helgi Guðmundsson, sjá Þjóðsagnir 1., 2.
Helgi Péturss, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 9, Miðhús í Gnúpverjahreppi.
Hermóður, sjá Vitamál 3.
Hjálmar Stefánsson, sjá Uppgötvanir 2.
Hjálparfrímerki, sjá Elliheimili 2.
Hjálpræðisherinn, sjá Gistihús og gististaðir.
Hlutafélag i Reval, sjá Síld 6.
Hlutafélag með erlendn fjármagni. H/f Hvalbakur leitar umsagnar sjútvn. um
frv. til 1. um að afla sérleyfis til stofnunar blutafélags með erlendu fjármagni til að starfa að fiskkaupum, fiskiðnaði og fiskveiðum bér við land.
Bréf 1. marz. 1 fskj. (Nd. 362).
Hofshreppur, sjá Fátækralög og framfærsla þurfamanna 6.
Hólar, sjá Bændaskólar 1.
Hólmfríður Björnsdóttir, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 18.
Hrognakryddun, sjá Tollar og tollgæzla 7., 9.
Húsmæðrafræðsla.
1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. umsókn frá skólaráði húsmæðraskólans á
Hallormsstað, dags. 8. marz, um 2000 kr. viðbótarstyrk til skólans, ásamt
rekstrarreikningi skólans frá 1. sept. 1930 til 31. des. 1931 og áætlun um
tekjur og gjöld hans árið 1933. Bréf 11. marz. (Nd. 166).
2. Dr. Björg C. Þorlákson sækir um 3000 kr. styrk á ári til þess að leiðbeina íslenzkum konum i næringarefnafræði og blöndun matvæla. Bréf
24. febr. 3 fskj. (Ed. 8).
3. Kvenfélagið Ósk á Isafirði sækir um 10 þús. kr. styrk til rekstrar húsAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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mæðraskólans þar, og 10 þús. kr. styrk til fyrirhugaðrar skólabyggingar.
Bréf 13. febr. 1 fskj. (Nd. 8).
4. Samband sunnlenzkra kvcnna sækir um 2500 kr. stvrk til þess að koma
upp búsmæðraskóla á Suðurlandsundirlendinu. Bréf 15. febr. (Nd. 44).
Hvalbakur li/f, sjá Hlutafélag með erlendu fjármagni.
Hvanneyri, sjá Bændaskólar 2.
Höyer, A. C., sjá Ríkisborgararéttur.
Iðnaðarinannafélag Akurevrar, sjá Iðnskólar 1.
Iðnaðarmannafélag Sigluf jarðar, sjá Iðnaðarmál 2.
Iðnaðarmál.
1. Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík sækir um 3000 kr. árlega fjárveitingu,
er gangi til iðnaðarmanna til þess að skoða sýningar erlendis, og ennfremur, að Alþingi ákveði að veita 50 þús. kr. styrk á ári í næstu 5 ár til
byggingar iðnskólabúss i Reykjavik. Bréf 2. marz. (Nd. 120).
2. Iðnaðarmannafélag Siglufjarðar skorar á Alþingi að leita að ráðum til
eflingar innlendum iðnaði, einkum síldartunnugerð. Bréf 18. marz. (Nd.
254).
Iðnráð Reykjavíkur sækir um 3000 kr. styrk til starfsemi sinnar. Bréf 20. febr.
1 fskj. (Nd. 78).
'
Iðnskólar.
1. Iðnaðarmannafélag Akureyrar sækir um 2000 kr. styrk til iðnskólahalds.
Bréf 17. febr. (Nd. 242).
2. Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík fer þess á leit, að árlegur styrkur til
iðnskólans í Revkjavík verði bækkaður upp i 20 þús. kr. Bréf 2. marz.
(Nd. 120).
'
Sjá ennfr. Iðnaðarmál 1.
Ingólfur Espólín, sjá Skyr.
Ingólfur Þorsteinsson, sjá Námsstyrkur 6.
Ingunn Einarsdóttir, sjá Dýraverndun.
Innflutningslollur á saltfiski, sjá Tollar og tollgæzla 5.
Jacobsen, Joban, sjá Rikisborgararéttur.
Jakob Ó. Lárusson, sjá Sjúkrastvrkur 11.
Jens Stefánsson, sjá Varðskip ríkisins 3., 4.
Jensen, P. A. A. E., sjá Ríkisborgararéttur.
Jóhanna Jónsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 19.
Jólianna Magnúsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 6.
Jóhannes Jósefsson hóteleigandi sækir um greiðslufrest á skuld sinni við ríkissjóð. Bréf 27. febr. (Nd. 103).
.
Jón A. Gizurarson, sjá Námsstyrkur 7.
Jón E. Bergsveinsson, sjá Tollar og tollgæzla 10.
Jón Gauti Jónatansson, sjá Námsstyrkur 8.
Jón Guðmundsson, sjá Valhöll.
Jón Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 3.
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Jón Leifs tónskáld sækir um föst tónskáldalaun frá 1. jan. 1932 að telja. Bréf
15. jan. (Nd. 79). Sjá ennfr. Félag tónlistar Jóns Leifs.
Jón Sigurðsson, sjá Námsstvrkur 12.
Jónas Arnason, sjá Sjúkrastyrkur 6.
Jónas Jónasson, sjá Póstmál 1.
Jónas Sveinsson, sjá Námsstvrkur 9.
Jósef Eggertsson, sjá Vélstjórn á íslenzkum skipum.
ltíarlakór Reykjavikur sækir um 1000 kr. styrk til starfsemi sinnar. Bréf 19.
marz. (Nd. 207).
Kartöflukjallari og markaðsskáli, sjá Kartöflur 2.
Kartöflur.
1. Búnaðarfélag Islands sendir landbn. frv. til 1. um sölu kartaflna. Bréf 2.
marz. (Nd. 114).
2. Sama sendir landbn. frv. til 1. um kartöflukjallara og markaðsskála. Bréf
2. marz. (Nd. 114).
Kaupfélag Borgfirðinga, sjá Mjólk 1.
Kaupfélag Stykkishólins, sjá Strandferðir 5.
Kennaraskólinn. Tillögur skólastjóra kennaraskólans um fjárveitingar til skólans árið 1933, dags. 19. nóv. 1931. (Nd. 32, XXVI).
Kirkjujarðir.
1. Biskupinn sendir landbn. Ed. umsögn sína um frv. til 1. um sölu á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu í Svínadal. Bréf 2. april. 1 fskj. (Ed. 15).
2. Sami sendir allshn. Ed. umsögn sína um frv. til 1. um sölu á landi Garðakirkju á Alftanesi. Bréf 9. april. (Ed. 25).
3. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið sendir allshn. Ed. umsögn sína um
sama frv. (Ed. 53).
4. Hreppsnefnd Garðahrepps á Álftanesi mótmælir sama frv. Bréf 5. marz.
(Ed. 6).
5. Sóknarnefnd Hafnarfjarðarsóknar fer þess á leit, að ef samþ. verður
frv. til 1. um sölu á landi Garðakirkju á Álftanesi, verði andvirðinu varið
til byggingar íbúðarbúss handa sóknarprestinum í Hafnarfirði. Bréf
1. apríl. (Nd. 266).
Kirkjumát. Tillögur biskups um fjárveitingar til kirkjumála árið 1933, dags.
24. nóv. 1931. (Nd. 32, XXII). Sjá ennfr. Kirkjujarðir, Kvennabrekkukirkja.
Kjartan Þorkelsson, sjá Sjúkrastvrkur 7.
Kjördæmaskipunin.
1. 10260 alþingiskjósendur í Revkjavík skora á Alþingi að gera þær breytingar á stjórnarskrá og kosningalögum íslands, að Alþingi verði skipað
hlutfallslega í fullu samræmi við skoðanir kjósenda í landinu. (Nd. 235).
2. Samskonar áskoranir frá 1037 alþingiskjósendum í Hafnarfirði. (Nd.
235).
3. Samskonar áskoranir frá 610 alþingiskjósendum á ísafirði. (Nd. 250,
Nd. 300).
_
4. Samskonar áskoranir frá 89 alþingiskjósendum í Patrekshreppi. (Nd. 251).
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5. Samskonar áskoranir frá 27 alþingiskjósendum á Suðureyri í VesturIsafjarðarsýslu. (Nd. 252).
6. Samskonar áskoranir frá 217 alþingiskjósendum í Eyrarbakkahreppi.
(Nd. 270).
7. Samskonar áskoranir frá 312 alþingiskjósendum í Neskaupstað. (Nd.
271, Nd. 315).
8. Samskonar áskoranir frá 244 alþingiskjósendum i Snæfellsnes- og
Hnappadalssýslu. (Nd. 273).
9. Samskonar áskoranir frá 80 alþingiskjósendum á Revðarfirði. (Nd. 288).
10. Samskonar áskoranir frá 68 alþingiskjósendum í Barðastrandarsýslu.
(Nd. 289).
11. Samskonar áskoranir frá 95 alþingiskjósendum í Hnifsdal. (Nd. 294).
12. Samskonar áskoranir frá 68 alþingiskjósendum i Ögurhreppi og 151 alþingiskjósanda í Hólshreppi. (Nd. 301).
13. Samskonar áskoranir frá 49 alþingiskjósendum í Snæfjallahreppi. (Nd.
302).
14. Samskonar áskoranir frá 517 alþingiskjósendum í Siglufirði. (Nd. 312).
15. Samskonar áskoranir frá 157 alþingiskjósendum í Vestur-lsafjarðarsýslu.
(Nd. 313).
16. .Samskonar áskoranir frá 249 alþingiskjósendum á Akranesi. (Nd. 316).
17. Samskonar áskoranir frá 169 alþingiskjósendum á Eskifirði. (Nd. 322).
18. Samskonar áskoranir frá 111 alþingiskjósendum í Ólafsfirði, 107 alþingiskjósendum í Glerárþorpi og 900 alþingiskjósendum á Akureyri. (Nd.
324).
.
19. Samskonar áskoranir frá 187 alþingiskjósendum á Fáskrúðsfirði og 64
alþingiskjósendum í Breiðdal. (Nd. 326).
20. Samskonar áskoranir frá 130 alþingiskjósendum i Mýrasýslu. (Nd. 334).
21. Samskonar áskoranir frá 28 alþingiskjósendum i Nautevrarhreppi. (Nd.
336).
’
22. Samskonar áskoranir frá 740 alþingiskjósendum í Skagafjarðarsýslu.
(Nd. 337).
'
23. Samskonar áskoranir frá 1016 alþingiskjósendum i Gullbringu- og Kjósarsýslu. (Nd. 344).
24. Samskonar áskoranir frá 149 alþingiskjósendum í Stokksevrarhreppi.
(Nd. 346).
‘
25. Samskonar áskoranir frá 24 alþingiskjósendum í Mosfellshreppi.
(Nd. 347).
26. Samskonar áskoranir frá 645 alþingiskjósendum í Vestmannaeyjum.
(Nd. 351).
27. Samskonar áskoranir frá sameiginlegum fundi alþýðufélaganna í Neskaupstað. (Ed. 11).
28. Samskonar áskoranir frá 294 alþingiskjósendum i Seyðisfjarðarkaupstað. (Ed. 16, Ed. 32).
29. Samskonar áskoranir frá 76 alþingiskjósendum á Akranesi. (Ed. 40).
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30. Samskonar áskoranir frá 111 alþingiskjósendum í Vestur-ísafjarðarsýslu. (Ed. 42).
31. Samskonar áskoranir frá 122 alþingiskjósendum i Snæfellsnessýslu.
(Ed. 43).
32. Samskonar áskoranir frá 65 alþingiskjósendum á Bíldudal. (Ed. 45).
33. Samskonar áskoranir frá 408 alþingiskjósendum í Austur-Húnavatnssýslu. (Ed. 59).
34. Samskonar áskoranir frá 115 alþingiskjósendum á Sandi. (Ed. 62).
35. Samskonar áskoranir frá 217 alþingiskjósendum á Húsavík. (Ed. 65).
Kleppur, sjá Sjúkrahús 4., 5., 6., 7., 8.
Kommúnistaflokkur íslands, sjá Tryggingarmál 3.
Kreppuráðstafanir. Vesturdeild Búnaðarsambands Húnavatnssýslu skorar á
Alþingi og ríkisstjórn að gera sitt ýtrasta til að ráða bót á vfirstandandi fjárliagskreppu og örðugleikum atvinnuveganna. Bréf ódags. (Nd. 137).
Kristnes, sjá Sjúkrahús 9.
Kvenfélagið Kvik, sjá Elliheimili 1.
Kvenfélagið Ósk, sjá Húsmæðrafræðsla 3.
Kvennabrekkukirkja. 78 safnaðarmenn í Kvennabrekkukirkjusókn í Dalasýslu sækja uni 5000 kr. byggingarstyrk til Kvennabrekkukirkju. Bréf 15.
jan. (Nd. 69).
Kvennaskólinn í Reykjavík. Forstöðunefnd kvennaskólans í Revkjavík fer
þess á leit, að skólanum verði ekki næsta ár ætlaður minni fjárstvrkur
en að undanförnu. Bréf 30. nóv. 1931 og 29. febr. 1932. (Nd. 32, XXXIV,
Nd. 98).
'
Kvenréttindafélag íslands, sjá Vinnustöð kvenna.
Lambakjöt, sjá Tollar og tollgæzla 6.
Landhelgisgæzla.
1. 18 formenn í Sandgerði fara þess á leit, að Alþingi hlutist til um nú þegar, að eitt varðskipanna verði við gæzlu á þeim fiskimiðum, sem bátar
við sunnanverðan Faxaflóa sækja á, meðan þeir stunda veiðar þar. Bréf
16. febr. (Nd. 304).
2. Brvnjólfur Kjartansson loftskevtamaður sendir sjávarútvegsnefndum
leiðréttingu á þeim ummælum, sem fram hafa komið á Alþingi, að varðskipið Þór hafi ekki heyrt neyðarskeyti togarans Black Prince, er lenti í
háska við Vestmannaeyjar siðastliðinn vetur. Bréf 17. maí. (Nd. 352).
Landmælingar, sjá Vegamál 5.
Landsbókasafnið. Tillögur landsbókavarðar um fjárveitingar til landsbókasafnsins árið 1933, dags. 9. nóv. 1931. (Nd. 32, XXXV).
Landssmiðja íslands.
1. Forstjóri Landssmiðju Islands sendir ríkisgjaldanefnd efnahagsreikning
landssmiðjunnar árin 1930 og 1931, skrá um fastlaunaða starfsmenn og
laun þeirra og skýrslu um kostnað við húsnæði landssmiðjunnar. Bréf
11. apríl. (Ed. 36).
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2. Sami sendir fjvn. rekstrar- og efnahagsreikning landssmiðjunnar árið
1931. Bréf 19. febr. (Ed. 76).
Landsspítalinn, sjá Sjúkrahús 1., 3.
Langanes, póstbátur, sjá Strandferðir 7.
Laugarnesspítali, sjá Sjúkrahús 10., 11., 12.
Laanamál.
1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi yfirfiskimatsmannsins á Akureyri,
dags. 21. des. 1931, um breytingu á launakjörum umboðsmanns hans á
Siglufirði. Bréf 18. febr. (Nd. 50).
2. Bjarni Jósefsson efnafræðingur fer þess á leit, að laun þau, sem hann
hefir haft að undanförnu fvrir aðstoð á efnarannsóknarstofu ríkisins,
verði látin halda sér. Bréf 28. apríl. (Ed. 58).
3. Brvnjólfur Kjartansson loftskeytamaður sendir sjávarútvegsnefnduin afrit
af meðmælabréfi Slvsavarnafélags Islands til dómsmrn., dags. 1. marz,
varðandi launahæKkun honuin til handa. Bréf 17. maí. (Nd. 352).
4. Einar Jónasson fyrrv. sýslumaður fer þess á leit að fá greidd úr ríkissjóði
full laun auk dýrtíðaruppbótar frá þeim degi, er honum var vikið úr embætti. Bréf. 19. febr. (Nd. 45).
5. Stýrimannafélag Islands mótmælir því ákvæði í 13. gr. fjárlagafrv., að
launagreiðslur yfirmanna á strandferðaskipum ríkisins séu háðar sömu
reglum og launagreiðslur vfirinanna varðskipanna. Bréf 27. april. (Ed. 55).
6. Samskonar mótmæli frá Vélstjórafélagi íslands. Bréf 26. apríl. (Ed. 75).
Sjá ennfr. Símamál 3.
Lax- og silangsveiði.
1. 16 eigendur laxveiðiréttar í Laxá í Borgarf jarðarsýslu senda landbn. lilmæli um að stuðla að þvi, að frv. það um lax- og silungsveiði, sem legið
hefir fyrir tveim síðustu þinguni, verði ekki samþ. óbreytt. Bréf 16. febr.
(Nd. 81).
2. Búnaðarsamband Austurlands sækir um 2000 kr. viðbótarstyrk til þess að
fullgera laxastiga við Lagarfoss í Lagarfljóti, eða að öðrum kosti, að Alþingi fallist á að greiða úr rikissjóði % alls kostnaðar við mannvirkið.
Bréf 8. marz. (Nd. 292).
Lán til útgerðar. Marteinn Þorsteinsson, Fáskrúðsfirði, Ólafur H. Sveinsson
og Þorgils Ingvarsson, Eskifirði, skora á sjútvn. að beita sér fyrir því, að
bankarnir hækki lán út á fenginn afla upp í 45 kr. á skp. af stórfiski og 30 kr.
á skp. af Labradorfiski eða smáfiski. Bréf 5. marz. (Nd. 131).
Leikfélag Akureyrar sækir um 1500 kr. styrk lil starfsemi sinnar. Bréf 18. febr.
(Nd. 110).
'
Leikfimi- og íþróttakennarar. Fræðslumálastjóri sendir menntmn. Ed. umsögn
sina um frv. til 1. um próf leikfimi- og íþróttakennara. Bréf 8. apríl. (Ed. 22).
Leiksýningar. Soffía Guðlaugsdóttir leikkona sækir um 3000 kr. stvrk til þess
að halda uppi leiksýningum í Reykjavík og víðar. Bréf 30. marz. (Nd. 239).
Litla-llraun, sjá Vinnuhæli.
Líkn, hjúkrunarfélagið, sjá Berklavarnir 4.
Loftur Guðmundsson Ijósmyndari býður ríkinu kaup á kvikinynd þeirri, er

Fskj. 862

Skrá um erindi til Alþingis 1932.

1551

hann tók af alþingishátíðarhöldunuin, fyrir. 4000 kr. Bréf 25. febr.
(Nd. 73).
'
Lýðskóli með skylduvinmi nemenda gegn skólaréttindum. Samband sunnlenzkra
kvenna skorar á Alþingi að samþ. frv. til 1. um lieiinild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla með skvlduvinnu nemenda gegn skólaréttindum. Bréf 11. marz. (Nd. 190).
Læknafélag Reykjavikur, sjá Læknamálefni.
Læknamálefni.
'
1. Læknafélag Reykjavíkur leggur til, að frv. þau, er hggja fyrir Alþingi,
um lækningaleyfi, skipun læknishéraða o. fl. verði vegna ónógs undirbúnings ekki gerð að lögum strax. Bréf 20. marz. (Nd. 227).
2. Sama skorar á Alþingi að skipa 5 manna mþn. til þess að undirbúa heildarlöggjöf um skipun lieilbrigðis- og læknamála landsins. Bréf 20. marz.
(Nd. 228).
Sjá ennfr. Læknishústaðir, Læknishéruð, Nauteyrarlæknishérað.
Læknisbústaðir. Bréf frá landlækni, dags. 28. nóv. 1931, um að tekinn verði
upp í fjárlagafrv. fvrir árið 1933 18 þús. kr. styrkur til þess að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli. (Nd. 32, XVIII).
Læknishéruð. Hreppsnefnd Ólafsfjarðarhrepps skorar á Alþingi að stuðla að
því, að Ólafsfjörður verði gerður að sérstöku læknisliéraði frá 1. júní 1933.
Bréf 26. jan. (Nd. 54). Sjá ennfr. Nauteyrarlæknishérað.
Lögmaðurinn í Reykjavík. Áætlun lögmannsins i Reykjavík um skrifstofukostnað við emhættið árið 1933, dags. 13. nóv. 1931. (Nd. 32, VII).
Lögreglustjórinn í Reykjavík. Aætlun lögreglustjórans í Revkjavík um
fjárveitingar til embættisins árið 1933, dags. 30. nóv. 1931. (Nd. 32,
X).
Magnús Egilsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 24.
Magnús Kjaran, sjá Valhöll 2.
Magnús Þ. Öfjörð, sjá Dýralækningar.
Mannafli á íslenzkum eimskipum og mótorskipum.
1. Félag íslenzkra botnvörpuskipaeigenda sendir sjútvn. umsögn sína um
frv. til 1. um mannafla á íslenzkum eimskipum og mótorskipum. Rréf
6. apríl. (Nd. 268).
2. Framkvæmdarstjóri Eimskipafélags íslands sendir sjútvn. umsögn sina
um sama frv. Bréf 1. apríl. (Nd. 364).
3. Skipaútgerð ríkisins sendir sjútvn. umsögn sína um sama frv. Bréf 31.
marz. (Nd. 237).
Margrét Lárusdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 25.
>
Margrét Sigurðardóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 10.
María Guðlaugsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 23.
Markaður.
1. Chr. Fr. Nielsen fer þess á leit, að sér verði endurgreiddar úr ríkissjóði
5000 kr., sem hann hafi lagt út vegna markaðsleitar. Bréf 27. febr.
(Nd. 95).
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2. Sanii fer þess á leit„ að sér verði falið að gera tilraun til að opna markað
fyrir íslenzka síld í Ameríku. Bréf 8. marz. 4 fskj. (Nd. 145).
3. Fiskiþingið mælir með beiðni C4ir. Fr. Nielsens um fjárstvrk til markaðsathugana í Aineríku. Bréf 21. marz. (Nd. 214).
Marteinn Þorsteinsson, sjá Lán til útgerðar.
Málleysingjaskólinn, sjá Daufdumbraskólinn.
Menningarsjóður.
1. Bandalag íslenzkra listamanna mótmælir frv. til 1. um breyt. á 1. um
Menningarsjóð. Bréf 5. marz. (Nd. 138).
2. Menntamálaráð Islands mótmælir, ásamt stjórnendum bókadeildar og
náttúrufræðisdeildar Menningarsjóðs, frv. til 1. um breyt. á 1. uin Menningarsjóð. Bréf 7. marz. 1 fskj. (Nd. 198).
Menntamálaráð, sjá Menningarsjóður 2., Námsstvrkur 11., Skálda- og listamannastvrkur.
•
Menntaskólinn á Akureyri. Tillögur skólameistara menntaskólans á Akureyri
um fjárveitingar til skólans árið 1933, dags. 13. nóv. 1931. (Nd. 32, XXV).
Menntaskólinn í Reykjavík. Tillögur rektors menntaskólans í Reykjavík um
fjárveitingar til skólans árið 1933, dags. 27. nóv. 1931. (Nd. 32, XXIV).
Miðhús í Gnúpverjahreppi.
1. Dr. Helgi Péturss býður rikinu kaup á jörðinni Miðhúsum í Gnúpverjahreppi fyrir 7 þús. kr. Bréf 27. marz. (Nd. 229).
2. Sami áréttar erindi sitt til Alþingis um að ríkissjóður kaupi af sér
jörðina Miðhús í Gnúpverjahreppi. Bréf 20. maí. (Nd. 354).
Millisildarsölusamlag Norðurlands, sjá Síld 1., 2.
Mjólk.
1. Atv.- og samgmrn. sendir landbn. erindi frá Kaupfélagi Borgfirðinga,
dags. 19. des. 1931, um að innflutningsbann eða hár verðtollur sé lagt á
niðursoðna, erlenda mjólk. Bréf 18. febr. (Nd. 42).
2. Sama sendir fjvn. erindi Mjólkurbús Ölfusinga og Mjólkursamlags Borgfirð., dags. 15. febr., um 15 þús. kr. slyrk úr ríkissjóði. Bréf 19. febr.
(Nd. 51).
"
3. Borgarstjórinn í Reykjavík sendir Alþingi áskorun frá bæjarstjórnarfundi
.
7. apríl um að afgreiða ekki sem lög frv. um sölu mjólkur og mjólkurafurða, fyrr en bæjarstjórninni hefir gefizt kostur á að láta í ljósi álit sitt
um það. Bréf 8. april. (Ed. 23).
4. Sami sendir landbn. Ed. umsögn bæjarstjórnarinnar um frv. til 1. um
sölu mjólkur og mjólkurafurða. Bréf 3. maí. (Ed. 66).
5. 5 fulltrúar mjólkurframleiðenda í Revkjavík og nágrenni hennar senda
landbúnaðarnefndum nokkrar atlis. við sama frv. Bréf 8. april. (Ed. 1S).
Mjöll. Mjólkurfélagið Mjöll sækir um eftirgjöf á 15 þús. kr. viðlagasjóðsláni,
ásamt áföllnum vöxtum. Bréf 15. febr. (Nd. 36).
Mosvallahreppur, sjá Virkjun fallvatna 2.
Nauteyrarlæknishérað.
1. Landlæknir sendir Alþingi ýms skjöl varðandi breyt. á gildandi löguin
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um skipun læknishéraða, að því er snertir læknissetur í Nauteyrarhéraði.
Bréf 13. febr. (Nd. 11).
2. Hreppsnefnd Reykjarfjarðarhrepps í Norður-ísafjarðarsýslu skorar á Alþingi að samþykkja ekki þá ráðstöfun heilbrigðisstjórnarinnar, að Ögur
verði læknissetur í Nauteyrarhéraði. Bréf 11. febr. (Nd. 31).
3. Hreppsnefnd Nautevrarhrepps mótmælir því, að Nauteyrarlæknishérað
verði stækkað og læknissetrið lögákveðið í Ögri. Bréf 26. febr. (Nd. 93,
Nd. 111).
4. 165 alþingiskjósendur og kjósendur í sveitarmálum í Súðavikurhreppi í
Norður-ísaíjarðarsýslu mótmæla því ákvæði í frv. um skipun læknishéraða, að Súðavikurhreppur verði sameinaður Nauteyrarlæknishéraði,
jafnvel þótt læknissetrið yrði lögákveðið í Ögri. Bréf ódags. 1 fskj.
Nd. 111).
Námsstyrkur.
1. Dr. Waldeinar Staegemann, Dresden, fer þess á leit, að Einari Kristjánssyni verði veittur styrkur til framhaldsnáms í söng. Bréf 18. febr.
(Nd. 319).
2. Forseti Fiskifélags Islands sendir sjútvn. erindi frá Skúla Pálssvni, Þórsgötu 21, til Fiskiþingsins, um meðmæh þess með styrkbeiðni til Alþingis
til þess að fara utan og læra tilbúning á fiskilinum og öngultaumum,
ásamt umbeðnum meðmælum. Bréf 2. marz. (Nd. 117).
3. Guðmundur Jónsson frá Stokkseyri sækir um 3000 kr. styrk til lokanáms
í verkfræði í Þýzkalandi. Bréf 25. febr. (Nd. 77).
4. Guðmundur Karl Pétursson læknir sækir um 2000 kr. stvrk til framhaldsnáms í handlækningum erlendis. Bréf 18. marz. 3 fskj. (Nd. 198).
5. Hallgrímur Jónasson kennari sækir f. h. Trausta Einarssonar stúdents
um 1500 kr. framhaldsstyrk til að ljúka námi í stjörnufræði, stærðfræði
og eðlisfræði við liáskólann i Göttingen. Bréf 20. febr. 3 fskj. (Nd. 46).
6. Ingólfur Þorsteinsson stúdent sækir um 1200 kr. styrk á ári í 4 ár til þess
að nema vélaverkfræði við háskóla erlendis. Bréf 17. febr. 5 fskj. (Nd. 38).
7. Jón Á. Gizurarson stúdent sækir uin 1000 kr. framhaldsstvrk til kennaranáms í verzlunarfræðum við háskóla í Þýzkalandi. Bréf 13. febr. (Nd. 7).
8. Jón Gauti Jónatansson sækir um 2500 kr. styrk til lokanáms í rafmagnsverkfræði í Þýzkalandi. Bréf 27. febr. 2 fskj. (Nd. 94).
9. Jónas Sveinsson héraðslæknir sækir um 3000 kr. styrk til þess að geta
lokið sérnámi í skurðlæknisfræði. Bréf 13. febr. (Nd. 5).
10. Landlæknir sendir Alþingi umsókn frá Sigurði Sigurðssvni cand. med.,
um 2000 kr. styrk til framhaldsnáms i læknisfræði. Bréf 13. febr. 6 fskj.
(Nd. 12).
’
11. Menntamálaráð tslands skorar á Alþingi að láta halda sér í næsta árs
fjárlögum þann námsstyrk, sem að undanförnu hefir verið veittur samkv. ákvörðun menntamálaráðs. Bréf 14. marz. (Nd. 171).
12. Pétur Sigurðsson háskólaritari sækir f. h. Jóns Sigurðssonar stúdents um
1000 kr. stvrk til verkfræðináms í Darmstadt. Bréf 2. marz. (Nd. 116).
13. Samúel M. Ketilsson sækir um 1200 kr. styrk til framhaldsnáms í sútunAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).

195

1554

Skrá um erindi til Alþingis 1932.

Pskj. 862

arefnafræði og leðuriðnaðarfræði við háskólann í Darmstadt. Bréf 15.
marz 3 fskj. (Nd. 231).
14. Sigurður L. Pálsson stúdent sækir um 2000 kr. styrk til þess að Ijúka
námi í enskum fræðum við háskólann í Manchester. Bréf 17. fehr.
(Nd. 109).
15. Sveinn Pétursson cand. med. sækir um 1500 kr. styrk til augnlæknisnáms. Bréf 25. febr. 1 fskj. (Nd. 86).
•
16. Vilhjálmur Schram sækir f. h. Sigurðar sonar síns um 1200 kr. styrk til
að ljúka námi í tannlækningum við háskólann í Kiel. Bréf 6. marz. 2
fskj. (Nd. 134).
17. Yngvi Pálsson stúdent sækir um 1200 kr. styrk til framhaldsnáms í vélaverkfræði í Þýzkalandi. Bréf 24. febr. 3 fskj. (Nd. 92).
Náttúrufræðifélagið. Hið íslenzka náttúrufræðifélag sækir um samskonar styrk
og þvi var veittur í fjárlögum fyrir árið 1932. Bréf 21. nóv. 1931. (Nd. 32,
XXXIX).
Neskaupstaður, sjá Fjárhagsástand og afkomuhorfur á Austfjörðum, Stjórnarskrárbreyting 2., 5.
Nielsen, Chr. Fr., sjá Markaður.
Norðfjarðarhreppur, sjá Fátækralög og framfærsla þurfamanna 7.
Olsen, Peder B. S., sjá Ríkisborgararéttur.
Opinber vinna, sjá Atvinnubætur.
Orðabækur. Samband íslenzkra esperantista sækir um 2000 kr. stvrk til þess
að gefa út esperantó-íslenzka orðabók. Bréf 27. febr. (Nd. 133).
Ólafsfjörður, sjá Læknishéruð.
Ólafur Felixson, sjá Sjúkrastyrkur 8.
Ólafur H. Sveinsson, sjá Lán til útgerðar.
Ólafur Stepliensen, sjá Eftirlaun og styrktarfé 7., 26.
Páll Einarsson, sjá Skálholt í Biskupstungum.
Páll J. Torfason, sjá Virkjun fallvatna 1., 3.
Pétur Sigurðsson, sjá Bindindismál 1., 2.
Póstmál.
1. Atv.- og samgmm. sendir samgmn. erindi frá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, dags. 5. des. 1931, og Jónasi Jónassyni, dags. s. d., um stvrk
til póstflutninga og bátaferða til Grímseyjar á þessu ári. Bréf 18. feþr.
3 fskj. (Nd. 47).
'
2. Hannes Jónsson alþm. sendir samgmn. útdrátt úr sýslufundargerð Vestur-Húnavatnssýslu, 22. febr., varðandi póstgöngur við Húnavatnssýslu.
Bréf 12. marz. (Nd. 160).
3. Oddviti Skeggjastaðahrepps í Norður-Múlasýslu sendir Alþingi till. til
breyt. á póstgöngum um hreppinn. Bréf 27. febr. (Nd. 191).
4. Póstmálastjóri sendir ríkisgjaldanefnd skýrslu um greiðslur til póstmálanna ásamt reglum um starfstíma póstmanna á póststofunni í Reykjavík.
Bréf 9. apríl. (Ed. 19).
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5. Reglur um starfstíma póstmanna á póststofunni í Reykjavík (Nd. 32, I).
6. Sýslunefnd Skagafjarðarsýslu skorar á samgöngumálanefndir að beita
sér fyrir því, að aftur verði upp teknar reglulegar póstferðir árið um
kring milli Borgarness og Sauðárkróks. Síinsk. 22. marz. (Nd. 217).
Sjá ennfr. Eftirlaun og stvrktarfé 3.
Prestafélag íslands, sjá Prestakallasjóður.
Prestakallasjóður. Stjórn Prestafélags Islands sendir menntmn. umsögn sína
um frv. til 1. um prestakallasjóð. Bréf 12. apríl. (Nd. 308).
Raforkustöð á Sauðárkróki, sjá Ábvrgðir 2.
Rauðakrossdeild Akurevrar, sjá Berklavarnir 1.
Báðstefna verklýðsfélaga á Norðurlandi, sjá Atvinnubætur 3., Fiskiveiðar 5.,
Síldarbræðsluverksmiðjur 5.
Reykholtsskólinn. Skólanefnd héraðsskólans i Reykholti sækir um allt að 2000
kr. styrk til þess að koma upp sérstöku bókasafni við skólann til minningar
um Snorra Sturluson. Bréf 22. febr. 1 fskj. (Nd. 83).
Reykjaheiði, sjá Vegamál 7.
Reykjahælið, sjá Sjúkrahús 2.
Reykjarfjarðarhreppur, sjá Brunabótafélag Islands, Nauteyrarlæknishérað 2.
Ritstyrkur.
1. Guðbrandur Jónsson sækir uin 1800 kr. styrk til fræðiiðkana. Bréf 22.
apríl. (Ed. 73).
2. Stefán Árnason frá Steinsstöðum sækir um 500 kr. styrk til ritstarfa.
Bréf 28. jan. 2 fskj. (Nd. 63).
3. Þórbergur Þórðarson fer þess á leit, að fjárstyrkur sá, sem hann hefir
notið um nokkur undanfarin ár, verði látinn halda sér í næsta árs fjárlögum. Bréf 8. mai. 2 fskj. (Ed. 74).
Rikisborgararéttur. Umsóknir um íslenzkan ríkisborgararétt frá Georg Tacáks
(Ed. 10), Reinh. Andersson, Birni Péturssyni, Johan Jacobsen (Ed. 48),
Ole Kr. Andreassen (Nd. 176), A. C. Höyer, E. H. L. Andersen, P. A. A. E.
Jensen (Nd. 299), Sverre Axel Tynes, Peder R. S. Olsen (Nd. 323).
Rikisbókhaldið sendir fjvn. skrá um skrifstofukostnað bæjarfógeta og sýslumanna árið 1931. (Nd. 169).
Ríkisféhirðir sendir fjvn. skrá um laun starfsmanna á skrifstofu rikissjóðs.
(Nd. 157).
Rut Pálsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 9.
Ræktunarsjóður, sjá Bankamál 3.
Ræktunarvegur í Vestmannaeyjum, sjá Vegamál 6.
Sakamál.
1. Einar Jónasson fyrrv. sýslumaður sækir um leyfi Alþingis til þess að
mega taka skýrslu af þessum þm. og höfða sakamál gegn þeim:
Bergi Jónssyni, þm. Barð.
Einari Arnasvni, 2. þm. Evf.
Jónasi Jónssyni, 5. landsk. þm.
Bréf 12. marz. (Nd. 164).
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2. Sami ber sig upp undan því, að ekki sé fram haldið sakamálsrannsókn
út af embættisfærslu sinni i Barðastrandarsýslu og ekki sinnt kærum frá
sér i sambandi við það mál. Bréf 16. april. (Nd. 314).
3. Sami sendir Alþingi kæru á hendur Stefáni Jóhanni Stefánssvni og Ásgeiri Guðmundssyni lögfræðingum. Bréf 10. maí. (Nd. 345).
Sala á togurunum Belgaum og Ármanni. Atv.- og samgmrn. sendir sjávarútnefndum erindi frá h/f Fylki, dags. 5. marz, um hvort selja megi e/s
Belgaum og e/s Armann út úr landinu. Bréf 11. marz. (Ed. 167).
Saltfiskur, sjá Fiskiveiðar 3., Tollar og tollgæzla 5.
Saltkjöt, sjá Sölufyrirkomulag á framleiðsluvörum landsmanna 2.
Samband bindindisfélaga í skólum landsins, sjá Áfengi 1.
Samband íslenzkra barnakennara, sjá Fræðslumál 3.
Samband íslenzkra esperantista, sjá Orðabækur.
Samband íslenzkra samvinnufélaga, sjá Samvinnufélög 1., Umboðslaun.
Samband norðlenzkra kvenna sækir um 500 kr. styrk til starfsemi sinnar. Bréf
8. febr. (Nd. 23).
Samband sunnlenzkra kvenna, sjá Lýðskóli með skylduvinnu nemenda gegn
skólaréttindum, Húsmæðrafræðsla 4.
Samtök verkalýðsins. Fundur Verklýðsfélags Patreksfjarðar, 28. febr., skorar
á Alþingi að taka ekki til greina áskoranir í þá átt að veikja mátt samtaka
verkalýðsins. (Nd. 221).
Samúel M. Ketilsson, sjá Námsstyrkur 13.
Samvinnufélög.
1. Samband íslenzkra samvinnufélaga sendir allshn. umsögn sína um frv.
til 1. um breyt. á 1. um samvinnufélög. Bréf 7. apríl. (Nd. 272).
2. Verklýðsfélag Borgarness mótmælir frv. til 1. um viðauka við 1. um samvinnufélög. Bréf ódags. (Nd. 311).
3. Verklýðsfélagið á Hvaminstanga mótmælir sama frv. Símsk. 3. mai.
(Nd. 338).
Sauðfjármörk. Benjamín Sigvaldason frá Gilsbakka í Norður-Þingeyjarsýslu
sendir landbn. umsögn sína um frv. til 1. um sauðfjármörk. Bréf ódags.
(Nd. 370).
Sendiráð íslands í Kaupmannahöfn. Bréf frá sendiherra Islands i Kaupmannahöfn, dags. 22. des. 1931, um launagreiðslur og annan kostnað við sendiráðið. lfskj. (Nd. 32, VI).
Sigbjörn Ármann, sjá Erindreki íslands i Englandi.
Sigfús Sigfússon, sjá Þjóðsagnir 3.
Sigrún Kjartansdóttir, sjá Hanzkar úr íslenzku efni.
Sigurður L. Pálsson, sjá Námsstyrkur 14.
Sigurður Schram, sjá Námsstyrkur 16.
Sigurður Sigurðsson, sjá Námsstyrkur 10.
Sigurlinni Pétursson, sjá Uppgötvanir 1.
Síld.
1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá Millisíldarsölusamlagi Norðurlands, dags. 25. jan., ásamt bréfi frá bæjarstjóranum á Akureyri, dags.
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6. febr., um endurgreiðslu á andvirði millisildar, sem runnið hefir inn í
þrotabú Síldareinkasölu íslands. Bréf 20. febr. (Nd. 53).
2. Bæjarstjórinn á Akureyri sendir Alþingi erindi frá Millisíldarsölusamlagi
Norðurlands, dags. 25. jan., um að andvirði millisildar, ca. 30 þús. kr.,
sem runnið hefir inn í þrotabú Síldareinkasölu íslands, verði endurgreitt
millisíldareigendum hið fvrsla. Bréf 6. febr. (Nd. 24).
3. Bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar skorar á Alþingi að veita kaupstaðnum undanþágu frá fiskiveiðalöggjöfinni 1922 um næstu 10 ár, þannig að
útlendingar megi salta og krydda síld í Siglufirði. Bréf ódags. (Nd. 327).
4. Fiskiþingið skorar á Alþingi að semja lög, er heimili ríkisstjórninni að
veita félagi sildarframleiðenda einkasölu á síld til útflutnings. Bréf 21.
marz. 2 fskj. (Nd. 215).
5. Forsætisráðherra sendir sjútvn. afrit af bréfi frá danska sendiráðinu í
Oslo til utanríkismálaráðuneytisins danska, dags. 30. jan., varðandi ráðstafanir norsku stjórnarvaldanna til þess að koma á bættu fyrirkomulagi
á útflutning á norskri síld, nýrri og saltaðri. Bréf 27. febr; (Nd. 359).
6. Sami tilkynnir sjávarútvegsnefndum, að nýlega hafi verið stofnað félag í
Beval með 100 þús. kr. hlutafé, til þess að reka síldveiðar við Island. Bréf
11. maí. 1 fskj. (Nd. 361).
7. Síldarsaltendur á Akureyri fara þess á leit, að ríkið taki að sér fulla
greiðslu á eftirstöðvum verkunarlauna á síld, er Síldareinkasala íslands
lét verka til útflutnings síðastliðið sumar. Bréf 1. marz. (Nd. 143).
Sildarbræðshiverksmiðjur.
1. Almennur verkalýðsfundur á Siglufirði, 19. maí, skorar á Alþingi að
samþ. lög, er knýi eigendur síldarbræðsluverksmiðjanna á Norðurlandi
til þess að starfrækja þær í sumar. Bréf ódags. (Nd. 356).
2. Atv,- og samgmrn. sendir sjútvn. skýrslu um rekstur síldarverksmiðju
ríkisins 1931, svo og skýrslu um efnarannsóknir gerðar fyrir sildarverksmiðjuna s. á. Bréf 12. maí. (Nd. 367).
3. Bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar skorar á Alþingi að samþ. heimild
fyrir ríkisstjórnina til að reka sildarbræðsluverksmiðju dr. Paul i sumar
í sambandi við ríkisverksmiðjuna. Símsk. 4. júní. (Ed. 70).
4. Fiskiþingið skorar á Alþingi að breyta lögum um rekstur verksmiðju til
bræðslu síldar þannig, að í stað þess mann í stjórn verksmiðjunnar, sem
Síldareinkasalan skipaði, komi maður, skipaður af Fiskifélagi íslands.
Bréf 19. marz. (Nd. 204).
.
5. Báðstefna verklýðsfélaga á Norðurlandi og stjórn Verklýðssambands
Norðurlands skora á Alþingi og ríkisstjórn að samþ. frv. til 1. um heimild
fyrir ríkisstjórnina til að reka síldarbræðslu á Baufarhöfn. Bréf 6. maí.
(Nd. 349).
6. Verkamannafélag Akureyrar skorar á Alþingi að gera ráðstafanir til, að
allar síldarbræðsluverksmiðjur á Norðurlandi verði starfræktar með fullum krafti í sumar. Simsk. 17. maí. (Nd. 350).
Síldarmjöi. Bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar skorar á Alþingi að lækka útflutningsgjald af síldarmjöli um helming. Símsk. 30. maí. (Nd. 368).
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Síldarsaltendur á Akureyri, sjá Síld 7.
Síldartunnugerð, sjá Iðnaðannál 2.
Símamál.
1. Áætlun landssíinastjóra um tekjur og gjöld landssímans árið 1933, ásamt
aths. og launalista. Bréf 8. des. 1931. (Nd. 32, IV).
2. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá landssímastjóra, dags. 11. nóv.
1931, varðandi árlegl afnotagjald sjálfvirku símamiðstöðvarinnar í
Reykjavik. Bréf 18. febr. 1 fskj. (Nd. 52).
3. Sama sendir fjvn. erindi frá landssímastjóra, dags. 8. marz, varðandi
beiðni símamanna um að kjör þeirra verði bætt. Bréf 30. marz. 1 fskj.
(Nd. 243).
4. Sama sendir fjárveitinganefndum afrit af bréfi frá landssimastjóra, dags.
9. apríl, varðandi lagningu símalínu frá Stokkseyri að Gaulverjabæ og
FJjótshólum. Bréf 16. apríl. (Ed. 47).
5. Bréf frá landssímastjóra, dags. 11. nóv. 1931, varðandi væntanlegt fvrirkomulag á afnotagjöldum bæjarsímans í Reykjavík. (Nd. 32, III).
6. Bréf frá sama, dags. 2. sept. 1931, um útboð i ljósmerkjalögn i lieilsuhælið á Vifilsstöðum. (Nd. 32, XVI).
7. Fiskiþingið mæhr með því við fjvn., að á næsta ári verði lagðar símalínur
frá Bíldudal að Selárdal, frá Kvígindisdal að Látruni, frá Sveinseyri að
Suðureyri og ennfremur að Firði i Lóni í Austur-Skaftafellssýshi. Bréf
21. marz. (Nd. 212).
8. Landssímastjóri sendir fjvn. ýmsar till. til breyt. á færslu útgjalda til
símamála i fjárlagafrv. fyrir árið 1933. Bréf 6. apríl. (Nd. 269).
9. Sami sendir ríkisgjaldanefnd rekstrarreikning landssimans árin 1930 og
1931, ásamt skrá um launagreiðslur árin 1931 og 1932. Bréf 16. apríl.
(Ed. 71).
10. Sami sendir samgmn. tilmæli um, að hún flytji frv. til 1. um breyt. á
skiptalögunum, á þá leið, að símagjöld hafi forgangskröfurétt sem önnur opinber gjöld. Bréf 26. febr. (Nd. 80).
Sjúkrahús.
1. Áætlun landlæknis um rekstrarkostnað Landsspítalans árið 1933. Bréf
18. nóv. 1931. (Nd. 32, XII).
2. Áætlun sama, dags. 28. nóv. 1931, um tekjur og gjöld Reykjahælisins
árið 1933. (Nd. 32, XVII).
3. Ráðsmaður Landsspítalans sendir ríkisgjaldanefnd rekstrarreikning spítalans og þvottahúss hans árið 1931, ásamt skrá um launagreiðslur til
starfsmanna spítalans árin 1931 og 1932. (Ed. 35).
4. Ráðsmaður nýja spitalans á Kleppi sendir fjvn. skýrslu um laun starfsmanna spítalans. Bréf 12. marz. (Nd. 165).
5. Ráðsmaður spítalanna á Kleppi sendir fjvn. áætlun um tekjur og gjöld
spitalanna árið 1933. Bréf 20. nóv. 1931. (Nd. 32, XIX).
6. Sami sendir allshn. Ed. skýrslu um raunverulegan dvalarkostnað sjúklinga þar. Bréf 26. febr. (Ed. 4).
7. Sami sendir ríkisgjaldanefnd rckstrarreikninga spítalanna árin 1930 og
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1931, ásamt skrá uni fasta starfsmenn við spítalana og laun þeirra. Bréf
9. apríl. (Ed. 34).
8. Ráðsmaður búsins á Kleppi sendir ríkisgjaldanefnd rekstrarreikning búsins árin 1930 og 1931, ásamt skrá um launagreiðslur til fastlaunaðra
sltarfsmanna þess 1931. Bréf 9. apríl. (Ed. 27).
9. Tillögur yfirlæknis heilsuhælisins í Kristnesi uni fjárveitingar til hælisins árið 1933, dags. 12. nóv. 1931. (Nd. 32, XV).
10. Yfirlæknir Laugarnesspítala sendir fjvn. tillögur uni fjárveitingar til
spítalans árið 1933, dags. 25. nóv. 1931. (Nd. 32, XIII).
11. Sami sendir fjvn. upplýsingar um launakjör starfsmanna spítalans. Bréf
ódags. (Nd. 112).
12. Sami sendir ríkisgjaldanefnd rekstrarreikning spítalans árin 1930 og
1931, ásamt skrá uni launagreiðslur til fastlaunaðra starfsmanna við
spítalann. Bréf 9. apríl. (Ed. 26).
13. Yfirlæknir heilsuhælisins á Vífilsstöðum sendir fjvn. áætlun um rekstrarkostnað hælisins árið 1933, dags. 18. nóv. 1931. (Nd. 32, XIV).
14. Sami sendir fjvn. upplýsingar um launakjör starfsmanna hælisins. Bréf
3. marz. (Nd. 124).
15. Ráðsmaður heilsuhælisins á Vifilsstöðum sendir ríkisgjaldanefnd afrit af
rekstrarreikningi hælisins árin 1930 og 1931, ásamt skrá um laun fastra
starfsmanna þess. Bréf 9. apríl. (Ed. 28).
16. Ráðsmaður búsins á Vífilsstöðum sendir ríkisgjaldanefnd afrit af rekstrarreikningi búsins árin 1930 og 1931, ásamt skrá um laun fastra starfsmanna þess. Bréf 9. april. (Ed. 29).
Sjúkrasamlög.
1. Sjúkrasamlag Akraness skorar á Alþingi að endurskoða lög um sjúkrasamlög og samræma þau hliðstæðum lögum á Norðurlöndum. Bréf 11.
marz. (Nd. 173).
2. Samskonar áskorun frá Sjúkrasamlagi Sauðárkróks. Bréf 15. marz.
(Nd. 206).
3. Sjúkrasamlag Siglufjarðar sendir allshn. tilmæli um, að sjúkrasamlagstögunum verði hreytt á þann hátt, að samlögin njóti eftirleiðis meiri beins
og óbeins styrks úr ríkissjóði en áður. Símsk. 5. marz. (Nd. 129).
Sjá ennfr. Berklavarnir 2., 3.
Sjúkrasjóður Hofshrepps í Skagafjarðarsýslu sækir um að fá að halda þeim
fjárstyrk, sem hann hefir notið á undanförnum árum. Bréf 27. jan. (Nd. 89).
Sjúkrastyrkur.
1. Árni Sigurðsson fríkirkjuprestur sækir f. h. Guðrúnar Finnsdóttur,
Tryggvagötu 39, um 300—500 kr. styrk henni til handa. Bréf 22. april.
2 fskj. (Ed. 50).
2. Eggert Páll Theódórsson, Siglufirði, sækir um 1500 kr. árlegan styrk
vegna sjúkleika. Bréf 26. febr. (Nd. 102).
3. Gísli Andrésson, Þórsgötu 13, fer þess á leit, að Alþingi geri annaðhvort,
að veita sér vinnu eða 1200 kr. framfærslustyrk á ári. Bréf 14. febr.
(Nd. 15).

1560

Skrá um erindi til Alþingis 1932.

f*skj. 862

4. Guðrún Böðvarsdóttir, Sólvallagötu 31, sækir um 2000 kr. sjúkrastyrk.
Bréf 19. febr. 1 fskj. (Nd. 65).
5. Guðrún Guðmundsdóttir, Bánargötu 12, sækir um 1000 kr. árlegan
sjúkrastyrk. Bréf 5. marz. 1 fskj. (Nd. 127).
6. Jónas Árnason, Vesturgötu 12, sækir um 1000 kr. árlegan styrk sakir
heilsuleysis konu sinnar, meðan hún er á lífi, en til vara 5000 kr. styrk
í eitt skipti fyrir öll. Bréf 3. marz. 3 fskj. (Nd. 128).
7. Kjartan Þorkelsson, Hagaseli á Snæfellsnesi, sækir um 1000 kr. sjúkrastyrk. Bréf 5. febr. (Nd. 150).
8. Ólafur Felixson sækir um 120—150 kr. styrk á mánuði vegna sjúkleika.
Bréf 13. febr. (Nd. 6).
9. Páll Einarsson, Seljavegi 13, sækir um 1600 kr. styrk til þess að standast
kostnað við læknishjálp Butar dóttur sinnar. Bréf 22. febr. 2 fskj. (Nd. 59).
10. Sigurjón Jóhannesson, Keflavík, sækir um stvrk til þess að geta komið
Guðbjarti syni sinum á sjúkrabús erlendis. Bréf 2. ian. 1 fskj. (Nd. 34).
11. Sveinbjörn Jónsson hrm. sækir f. h. konu séra Jakobs Ó. Lárussonar um
viðbótarstyrk sökum sjúkleika manns hennar. Bréf 3. marz. (Nd. 140).
12. Unnur Vilhjálmsdóttir sækir um 2500 kr. sjúkrastyrk. Bréf 3. marz. 1
fskj. (Nd. 119).
’
Skaftfellingur. Lárus Helgason alþm. leitar umsagnar samgmn. um þá breyt. í
fjárlagafrv. fyrir árið 1933, að styrkur til v/b Skaftfellings er lækkaður úr
24 þús. kr. niður í 20 þús. kr. Bréf 17. marz. 2 fskj. (Nd. 186).
Skallagrímur h/f, sjá Strandferðir 4.
Skarkolaveiði. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá Árna Friðrikssyni,
dags. 29. marz, um 1500—2000 kr. styrk til útgáfu bókar um skarkolaveiði
Islendinga. Bréf 27. april. 1 fskj. (Nd. 335).
Skaitamál.
1. Bréf frá skattstjóranum í Reykjavík um skrifstofukostnað við embættið
3 undanfarin ár, dags. 19. des. 1931. (Nd. 32, VIII).
2. Bæjarstjórn Reykjavíkur mótmælir því, að Alþingi samþ. skatta, er komi
hlutfallslega liarðara niður á Reykjavik en öðrum landshlutum. Bréf 22.
marz. (Nd. 219).
3. Framkvæmdarstjóri Eimskipafélags Islands h/f fer þess á leit, að Alþingi ákveði að framlengja gildi 1. um skattgreiðslu félagsins, þannig að
þau lög gildi árin 1933 og 1934. Bréf 28. apríl. (Nd. 332).
Skálda- og listamannastyrkur. Menntamálaráð Islands skorar á Alþingi að láta
halda sér í næsta árs fjárlögum þann styrk til skálda og listamanna, sem að
undanförnu hefir verið veittur samkv. ákvörðun menntamálaráðs. Bréf 14.
marz. (Nd. 171).
Skálholt í Biskupstungum. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá Páli Einarssyni hæstaréttardómara, þess efnis, að hann býður ríkinu til kaups Skálliolt í Biskupstungum. Bréf 10. marz. 4 fskj. (Nd. 158).
Skeggjastaðahreppur, sjá Póstmál 3., Vegamál 8.
Skipaskoðun ríkisins. Skipaskoðunarstjórinn sendir áætlun um útgjöld ríkis-
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sjóðs vegiia eftirlits með skipum og bátuni og öryggis þeirra, dags. 10. nóv.
1931. (Nd. 32, XLVI).
Skipasmíðar. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. álitsskjal þeirrar nefndar, sem
skipuð var samkv. þál. frá síðasta Alþingi til að rannsaka og gera tillögur
um gerð og starfrækslu skipasmíðastöðvar í Revkjavik eða í grennd við
hana. Bréf 22. marz. 1 fskj. (Nd. 230).
Skipaútfferð ríkisirts.
1. Forstjóri Skipaútgerðar ríkisins sendir fjvn. ársreikning útgerðarinnar
fyrir árið 1931, ásamt greinargerð. (Nd. 295).
2. Sami sendir rikisgjaldanefnd ársreikning útgerðarinnar fyrir árið 1931, ásamt greinargerð. (Ed. 38).
3. Sami sendir ríkisgjaldanefnd launaskýrslu starfsmanna útgerðarinnar,
ásamt afriti af rekstrarreikningi strandferðaskipanna og varðskipanna
árið 1930. (Ed. 52).
4. Sami sendir ríkisgjaldanefnd teikningu af strandferðaskipinu Esju. (Ed.
54).
Sjá ennfr. Mannafli á íslenzkum eimskipum og mótorskipum 3., Útflutningur á nýjum fiski, Varðskip ríkisins 4.
Skiptalög, sjá Simamál 10.
Skipulag kauptúna og sjávarþorpa.
1. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar mótmælir frv. til 1. um skipulag kauptúna og
sjávarþorpa. Bréf 23. marz. (Nd. 226).
2. Hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps mótmælir frv. til 1. um breyt. á 1. um
skipulag kauptúna og sjávarþorpa, að minnsta kosti þar til bæjar- og
sveitarsjóðum befir með lögum verið séð fvrir tekjustofnum til að standast útgjöld, sem af framkvæmd laganna mundi leiða. Bréf 16. marz.
(Nd. 185).
Skógerð. Eiríkur Leifsson kaupmaður sækir um allt að 35 þús. kr. lán úr ríkissjóði til skógerðarstofu sinnar. Bréf 10. marz. (Nd. 172).
Skógrækt. Áætlun skógræktarstjóra um fjárveitingar til skógræktarinnar árið
1933. Bréf 9. nóv. 1931. (Nd. 32, XLII).
Skúli Pálsson, sjá Námsstyrkur 2.
Skyr.
1. Búnaðarfélag íslands sendir fjvn. meðmæli síðasta búnaðarþings með
þvi, að Alþingi ákveði að veita Ingólfi G. S. Espólín styrk til kaupa á
tækjum til þess að gera tilraunir með sölu á skvri erlendis. Bréf 2. marz.
1 fskj. (Nd. 113).
2. Ingólfur Espóhn sækir um stuðning til Alþingis til þess að gera skyr að
útflutningsvöru. Bréf 3. marz. 13 fskj. (Nd. 152).
Slysavarnafélag íslands sækir um 14 þús. kr. styrk. Bréf 26. febr. 3 fskj. (Nd. 87).
Soffía Guðlaugsdóttir, sjá Leiksýningar.
Stefán Árnason, sjá Ritstyrkur. 2.
Stéttarfélög, sjá Atvinnuleyfi útlendinga.
Stjórnarskrárbreyting.
1. 89 alþingiskjósendur í Patrekshreppi skora á Alþingi að gera þær breytAlþt. 1932. A. (45. löggjafarþing).
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ingar á stjórnarskránni, að landið allt verði eitt kjördæmi, kosningarrétturinn verði miðaður við 21 árs aldurstakmark og að þeginn sveitarstyrkur varði ekki réttindamissi. (Nd. 251).
2. Bæjarstjórn Neskaupstaðar skorar á Alþingi að gera nú þegar þá breyt.
á stjórnarskránni, að þeginn sveitarstyrkur svipti menn ekki kosningarrétti. Bréf 29. febr. (Nd. 148).
3. Félag ungra jafnaðarmanna í Reykjavík skorar á Alþingi að breyta
stjórnarskrá og kosningalögum þannig, að aldurstakmark til kjörgengis
og kosningarréttar verði 21 ár, og að þeginn sveitarstvrkur varði í engu
i
réttindamissi styrkþega til íblutunar um opinber mál. Bréf 1. marz.
(Nd. 136).
4. Fundur Verklýðsfélags Patreksfjarðar, 14. febr., skorar á Alþingi að gera
þær brcyt. á stjórnarskránni, að þeginn sveitarstvrkur varði ekki réttindamissi. (Nd. 222).
5. Sameiginlegur fundur alþýðufélaganna í Neskaupstað skorar á Alþingi
að breyta nú þegar stjórnarskrá ríkisins Jjannig, að aldursmark til kosningarréttar verði fært niður í 21 ár og að þeginn sveitarstyrkur varði
ekki réttindamissi. Símsk. 20. marz. (Ed. 11).
6. 130 alþingiskjósendur í Mýrasýslu skora á Alþingi að gera þá brevtingu
á stjórnarskránni, að aldurstakmark til kosningarréttar verði fært niður
í 21 ár. (Nd. 334).
Sjá ennfr. Kjördæmaskipunin.
Stórstúka Islands.
1. Vorþing umdæmisstúkunnar nr. 5 á Akurevri skorar á Alþingi að veita
Stórstúku íslands 12 þús. kr. styrk til útbreiðslu bindindis í landinu. Bréf
ódags. (Nd. 225).
2. Þing umdæmisstúkunnar nr. 6 í Súgandafirði fer þess á leit, að Alþingi
ákveði að veita Stórstúkunni 15 þús. kr. styrk. Símsk. 26. marz. (Nd. 233).
Strandferðir.
1. Stjórn Eimskipafélags íslands sækir um strandferðastyrk og tillag úr
ríkissjóði til félagsins árið 1933, er nemi samtals minnst 300 þús. kr.
Bréf 12. apríl. 1 fskj. (Nd. 296).
2. Atv.- og samgmrn. sendir samgmn. bréf sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, dags. 5. febr., um að á næsta ári verði komið á sérstökum bátaferðum milli Grímseyjar og lands, sérstaklega Grímseyjar og Húsavíkur.
Bréf 22. febr. 1 fskj. (Nd. 75).
*
3. H/f Breiðafjarðarbáturinn Norðri sækir um 10 þús. kr. árlegan styrk til
vöru- og fólksflutninga um norðanverðan Breiðafjörð. Bréf 8. febr. 1
fskj. (Nd. 61).
4. H/f Skallagrimur í Borgarnesi sækir um 28 þús. kr. styrk til þess að
halda uppi samgöngum milli Borgarness, Akraness og Reykjavíkur. Bréf
17. marz. (Nd. 200).
5. Kaupfélag Stykkishólms sækir um 4000 kr. stvrk til þess að halda uppi
reglubundnum mótorbátsferðum um sunnan- og innanverðan Breiðafjörð næsta ár. Bréf 2. marz. 1 fskj. (Nd. 121).
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6. Pétur Ottesen alþm. sendir samgmn. skýrslu um ferðir Hvalfjarðarbátsins Dagnýjar árið 1931. Bréf 22. marz. (Nd. 223).
7. Útgerðarfélag póstbátsins Langaness á Akureyri sækir um 12 þús. kr. árlegan styrk til að annast póstferðir og vöruflutninga um Eyjafjörð og til
Sauðárkróks og Raufarhafnar. Símsk. 1. apríl. (Nd. 24ö).
Styi ktarsjóður verkamanna- og sjómannafélaganna í Reykjavík sendir Alþingi
skýrslu um 10 ára starfsemi sína, árin 1921—1930, dags. 13. febr. (Nd. 1).
Styrktarstarfsemi. Forsætisráðherra sendir fjvn. til athugunar endurrit af erindi, dags. 3. nóv. f. á., frá aðalritara þjóðabandalagsins, þar sem beint er
þeirri áskorun til allra ríkja, að þau taki eftir efnum og ástæðum þátt í
stvrktarstarfsemi til hjálpar íbúunum i Yang-Tsédalnum og öðrum svæðum
í Kína, þar sem mikil vatnsflóð hafa nýlega valdið slvsum og neyð. Bréf
15. febr. 2 fskj. (Nd. 17).
'
'
Stýrimannafélag íslands, sjá Launamál 5.
Stýrimannaskólinn.
1. Tillögur forstöðumanns stýrimannaskólans um fjárveitingar til skólans
árið 1933, dags. 18. nóv. 1931. (Nd. 32, XXVII).
2. Fiskiþingað mælir með því við fjvn., að i næsta árs fjárlögum verði veitt
nægilegt fé til skólahússbyggingar stýrimanna- og vélstjóraskóla tslands.
Bréf 18. marz. (Nd. 202). '
Suðureyrarhreppur, sjá Virkjun fallvatna 3.
Súðavíkurhreppur, sjá Nauteyrarlæknishérað 4.
Sveinn Pétursson, sjá Námsstvrkur 15.
Sveitarstjórnarlög. 50 alþingiskjósendur í Vopnafjarðarkauptúni skora á Alþingi að samþ. frv. til 1. um breyt. á sveitarstjórnarlögum. (Nd. 325).
Sýslumannsembætti Barðastrandarsýslu.
1. Einar Jónsson fyrrv. sýslumaður beiðist ásjár fjárveitinganefnda Alþingis út af málameðferð viðvíkjandi embættisrekstri hans í Barðastrandarsýslu. Bréf 26. febr. 3 fskj. (Nd. 84).
2. Sami kærir til fjárveitinganefnda um fölsun embættisreikninga Barðastrandarsýslu 1927. Bréf 5. marz. 6 fskj. (Nd. 132).
Sýsluvegasjóðir. Sýslunefnd Skagafjarðarsýslu skorar á þingmenn kjördæmisins að flvtja frv. til 1. um breyt. á 1. um samþykktir um sýsluvegasjóði.
Símsk. 22. marz. (Nd. 218).
Sölufyrirkomulag á framleiðsluvörum landsmanna.
1. Fundur Verklýðsfélags Patreksfjarðar, 28. febr., skorar á Alþingi að
beita sér fvrir liagkvæmara fvrirkomulagi á sölu á framleiðsluvörum
landsmanna. (Nd. 221).
2. Sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu skorar á Alþingi og ríkisstjórn að
gera sitt ýtrasta til þess að þau ráð verði upp tekin um sölu íslenzks saltkjöts erlendis, sem helzt megi til hjargar verða íslenzkum landbúnaði.
Bréf 8. apríl. (Nd. 285).
Sönglist. Ragnar Asgeirsson sækir f. h. Eggers Stefánssonar söngvara um 3000
kr. i viðurkenningarskvni fyrir að liafa kynnt íslenzka sönglist erlendis.
Bréf 1. marz. 4 fskj. (Nd. 123).
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Tacáks, Georg, sjá Ríkisborgararéttur.
Tannlæknafélag Islands, sjá Tannlækningar.
Tannlækningar. Tannlæknafélag Islands mótmælir frv. til 1. um breyt. á 1. um
tannlækningar. Bréf 28. marz. (Nd. 240).
Tollar og tollgæzla.
1. Tollstjórinn í Reykjavik sendir fjvn. áætlun um kostnað við tollgæzluna
í Reykjavík árið 1933, ásamt skýrslu um tollgæzluna, starfssvið hennar
og fyrirkomulag. Bréf 15. marz. (Nd. 183).
2. Samskonar erindi til fjbn. (Nd. 184).
3. Sami sendir fjvn. skýrslu um fasta starfsmenn í skrifstofu sinni og laun
þeirra, dags. 12. marz. (Ed. 77).
4. Fjármálaráðunevtið óskar umsagnar fjárhagsnefnda um erindi tollstjórans í Reykjavík, dags. 23. febr., varðandi ívilnun um tollgreiðslu af öli og
gosdrykkjum. Bréf 5. marz. 1 fskj. (Nd. 130).
5. Forsætisráðherra sendir sjávarútvegsnefndum endurrit af bréfi danska
utanríkismálaráðuneytinu, dags. 29. april, þess efnis, að portúgalska
stjórnin muni hafa í huga leiðir til að bæta viðskiptajöfnuðinn við Island,
jafnvel með því að hækka innflutningstollinn á íslenzkum saltfiski í
Portúgal. Bréf 7. maí. (Nd. 342).
6. Sami tilkynnir landbúnaðarnefndum, að samkv. fregn frá utanríkismálaráðuneytinu danska hafi brezki fjármálaráðherrann lagt fyrir þingið frv.
til 1. um heimild handa fjármálaráðherranum til að ákveða tolla samkv.
tillögum ráðgefandi tollnefndar, á vörum, sem tollfrjálsar eru samkv.
gildandi tolllögum, en samkv. þeim lögum er m. a. lambakjöt tollfrjálst
í Bretlandi. Bréf 19. maí. (Nd. 353).
7. Gisli Vilhjálmsson leitar aðstoðar sjútvn. til þess að fá endurgreiddan
toll af svkri, sem fer til framleiðslu hans á krvdduðum þorskhrognum.
Bréf 29. febr. 1 fskj. (Nd. 154).
‘
8. Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík fer þess á leit, að lagður verði 15%
verðtollur á öll tréskip og báta, sem flutt eru tilbúin til landsins. Bréf 2.
marz. 1 fskj. (Nd. 120).
9. Jóhann Jósefsson alþm. sendir sjútvn. erindi frá Gisla Vilhjálmssyni,
dags. 28. marz, varðandi málaleitun hans til n. um að liann fái endurgreiddan toll á sykri til lirognakryddunar. Bréf 28. marz. (Nd. 276).
10. Sami sendir sjútvn. erindi frá Jóni E. Bergsveinssyni, dags. 22. marz, þess
efnis, að n. taki til athugunar, hvort ekki muni rétt að leggja verðtoll
á fisk, sem fluttur er hér á land úr erlendum skipum. Bréf 22. niarz.
(Nd. 275).
Torfi Sæmundsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 21.
Tóbakseinkasala ríkisins sendir ríkisgjaldanefnd skýrslu um rekstrarkostnað
sinn. Bréf 7. apríl. (Ed. 17).
Tónlistarskólinn. Skólaráð tónlistarskólans fer þess á leit, að styrkur sá, sem
skólanum er ætlaður i gildandi fjárlögum, 2800 kr., verði látinn halda sér.
Bréf 7. marz. 2 fskj. (Nd. 144).
Transamerican Airlines Corporation, sjá Flugmál 1., 2.
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Trausti Einarsson, sjá Námsstvrkur 5.
Tréskurður. Geir G. Þormar myndskeri sækir um samskonar styrk í næsta árs
fjárlögum og hann hefir notið undanfarin ár, að upphæð 800 kr., til þess
að halda uppi kennslu í tréskurði. Bréf 12. febr. (Nd. 20).
Tryggingarmál.
1. Félag ungra jafnaðarmanna i Reykjavík skorar á Alþingi að koma á fullkominni tryggingarlöggjöf í samræini við fullkomnustu löggjöf annara
þjóða. Bréf 4. marz. (Nd. 136).
2. Fundur atvinnuleysingja í Reykjavík, 19. marz, skorar á Alþingi að afgreiða þegar í stað lög um atvinnuleysistryggingar og leggja til grundvallar frv. það, sem fundur Kommúnistaflokks íslands liefir sent Alþingi.
Bréf ódags. (Nd. 197).
3. Fundur Kommúnistaflokks Islands, 16. febr., skorar á Alþingi að samþ.
frv. það um atvinnuleysistryggíngar, sem fundurinn sendir Alþingi. Bréf
15. marz. (Nd. 193).
4. Fundur Verklýðsfélags Patreksfjarðar, 14. febr., skorar á Alþingi að
koma sem fyrst á fullkomnum alþýðutryggingum. (Nd. 222).
5. Verkamannafélag Akureyrar skorar á Alþingi að setja lög um atvinnuleysistryggingar. Bréf 6. apríl. (Nd. 284).
6. Verklýðsfélag Borgarness skorar á Alþingi að setja nú þegar lög um atvinnulevsistryggingar. Bréf ódags. (Nd. 311).
Tynes, Sverre Axel, sjá Ríkisborgararéttur.
Umboðslaun. Samband ísl. samvinnufélaga sendir allshn. Ed. umsögn sína um
frv. til 1. um að banna opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun. Bréf
30. marz. (Ed. 13).
Umdæmisstúkan nr. 5 á Akurevri, sjá Afengi 2., 5., Afengisbrugg, Áfengissala
lyfjabúða, Bindindismál 2., Stórstúka Islands 1.
Umdæmisstúkan nr. 6 í Súgandafirði, sjá Afengi 3., Stórstúka Islands 2.
Umdæmisstúkan nr. 7 i Norðfirði, sjá Afengi 4.
Union Interparlamentaire, sjá Þingmannabandalagið.
Unnur Vilhjálmsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 12.
Uppgötvanir.
1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá Fiskifélagi Islands, dags. 5.
marz, um að rikið styrki Sigurlinna Pétursson til að smíða beitingarvél,
sem liann liefir fundið upp. Bréf 11. apríl. 1 fskj. (Nd. 303).
2. Hjálmar Stefánsson frá Smvrlabergi sækir um 2000 kr. stvrk til að vinna
að uppgötvun sinni, vél til að vinna sauðatað. Bréf 20. febr. (Ed. 9).
3. Þorsteinn L. Jónsson leitar ásjár sjútvn. f. h. Haralds Erlendssonar,
Þórsgötu 5, um að nefndin hjálpi honum til að koma á framfæri uppgötvun sinni, flotútbúnaði á línuveiðarfærum. Bréf 8. marz. 2 ^kj.
(Nd. 147).
Utflutningur á norskri sild, sjá Sild 5.
Útflutningur á norskum fiski, sjá Fiskiveiðar 4.
Útflutningur á nýjum fiski. Skipaútgerð ríkisins sendir sjútvn. skýrslu um af-
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skipti sín af útflutningi á nýjum fiski samkv. lögum um það efni frá síðasta
þingi. (Nd. 305).
ÍJtflutningur á saltfiski. Fiskiþingið skorar á Alþingi að setja lög, er banni útflutning á saltfiski öðrum en þeim, sem leyst hafa levfi, er veiti rétt til útflutnings, og ennfremur að skipa fiskútflutningsnefnd, ef fiskútflytjendur
óska þess. Bréf 21. marz. (Nd. 213).
Útsvör. Hreppsnefnd Auðkúluhrepps i Vestur-lsafjarðarsýslu skorar á Alþingi
að setja skýr ákvæði um það, hve nærri megi ganga gjaldþoli manna um
álagningu útsvara. Bréf 19. febr. (Nd. 96).
Útvarp.
1. Aætlun útvarpsstjóra um tekjur og gjöld rikisútvarpsins árið 1933. Bréf
8. jan. (Nd. 32, II).
2. Sýslumaðurinn i Isafjarðarsýslu sendir Alþingi mótmæli aðalsýslunefndarfundar Norður-lsafjarðarsýslu gegn því, að ráðinn verði sérstakur útvarpsprestur, og áskorun um að heimila ekki fé úr ríkissjóði til slíkrar
starfsemi. Símsk. 18. apríl. (Nd. 317).
3. Útvarpsstjóri sækir um allt að 80 þús. kr. fjárveitingu úr ríkissjóði til
þátttöku í rekstrarkostnaði útvarpsviðtækja þeirra útvarpsnotenda í landinu, sem ekki eiga kost á raforku. Bréf 16. marz. (Nd. 177).
4. Sami sendir fjvn. vfirlit um tekjur og gjöld rikisútvarpsins árið 1931,
ásamt áætlun um tekjur þess og gjöld árið 1933. Bréf 8. marz. (Nd. 146).
5. Sami sendir ríkisgjaldanefnd skýrslu um rekstur ríkisútvarpsins og
launakjör starfsmanna þess árið 1931. Bréf 28. apríl. (Ed. 72).
6. Viðtækjaverzlun rikisins sendir fjvn. rekstrar- og efnahagsreikning sinn
árið 1931, ásamt skrá um launagreiðslur starfsmanna sinna. Bréf 18.
marz. (Nd. 208).
7. Sama sendir rikisgjaldanefnd rekstrar- og efnahagsreikning sinn árin
1930 og 1931, ásamt skýrslu um húsnæðiskostnað og launagreiðslur. Bréf
8. apríl. (Ed. 20).
Útvarpsprestur, sjá Útvarp 2.
Útvegsbændafélag Vestmannaeyja, sjá Abyrgðir 1.
Valgerður Þórðardóttir, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 20.
Valhöll.
1. Jón Guðmundsson, eigandi gistihússins Valhallar á Þingvelli, sækir um
9000 kr. eftirgjöf af lánum þeim, er hann tók til viðbótarbvggingar gistihússins fyrir alþingishátiðina 1930. Bréf 25. febr. 2 fskj. (Nd. 118).
2. Magnús Kjaran, framkvæmdarstjóri alþingishátíðarnefndar. sendir fjvn.
umsögn sína um erindi Jóns Guðmundssonar, eiganda gistihússins Valhallar á Þingvelli, dags. 25. febr., varðandi eftirgjöf á lánum, er hann tók
| til viðbótarbvggingar gistihússins. Bréf 12. marz. (Nd. 168).
Varðskip rikisins.
1. Félag islenzkra loftskeytamanna fer þess á leit, að Alþingi fyrirskipi, að
framvegis skuli vera að minnsta kosti tveir loftskeytamenn á hverju af
varðskipum ríkisins, er eigi sinni öðrum störfum í skipinu, og ennfrem-
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ur, að stöðugur vörður skuli haldinn á loftskeytastöðvum varðskipanna
í hafi og í höfnum, með nokkrum tilteknum undantekningum. Bréf 25.
febr. (Nd. 76).
•
2. Haraldur Bjömsson stýrimaður sendir sjávarútvegsnefndum ýms bréf
varðandi beiðni Skipaútgerðar ríkisins um að mega segja honum upp
stöðu sinni með þriggja mánaða fyrirvara. Bréf 29. og 30. inarz. (Ed. 12,
Nd. 234).
3. Jens Stefánsson stýrimaður sendir sjútvn. ýms bréf varðandi beiðni
Skipaútgerðar ríkisins um að mega segja honum upp stöðu sinni með
þriggja mánaða fyrirvara. Bréf 29. marz. (Nd. 238).
4. Skipaútgerð rikisins leitar samþykkis sjútvn. til að mega segja upp
stöðum sinum með þriggja mánaða fvrirvara 2 stýrimönnum á varðskipum ríkisins. Bréf 15. marz. 4 fskj. (Nd. 192).
Vatnafélag Rangæinga, sjá Brúargerðir 1., Vatnainál.
Vatnamál. Aðalfundur Vatnafélags Rangæinga 28. nóv. 1931 skorar á Alþingi
að samþ. frv. til 1. um samgöngubætur og fvrirhleðslur á vatnasvæði Þverár
og Markarfljóts, með þeirri breyt., að nema burt þann skatt, sem frv. gerir
ráð fvrir, að lagður verði á þær jarðir, sem landvörn er fyrirhuguð á. Bréf
29. nóv. 1931. (Nd. 241). Sjá ennfr. Brúargerðir.
Veðurstofan. Áætlun veðurstofustjóra um gjöld úr ríkissjóði til veðurstofunnar
árið 1933, ásamt athugasemdum. Bréf 17. nóv. 1931. (Nd. 32, XLIV).
Vegalögin, sjá Vegamál 10.
Vegamál.
1. Tillögur vegamálastjóra um fjárveitingar til vegamála árið 1933. Bréf 10.
des. 1931. (Nd. 32, XXI).
2. Aðalfundur Búnaðarfélags Hrunamanna skorar á Alþingi að veita fé i
næsta árs fjárlögum til þjóðvegarins upp Hrunamannahrepp. Bréf 23.
jan. (Nd. 90).
3. Almennur hreppsfundur í Öxnadalshreppi, 4. marz, skorar á Alþingi og
ríkisstjórn að gera ráðstafanir til að hraða nýbyggingu Öxnadalsvegar
svo sem auðið er. Bréf 10. marz. (Nd. 199).
4. Ari Arnalds sýslumaður og séra Sveinn Víkingur skora á Alþingi að
samþ. 15 þús. kr. fjárveitingu til viðgerðar á Fjarðarheiðarvegi. Símsk.
11. maí. (Nd. 348).
5. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. erindi frá vegamálastjóra, dags. 18. des.
1931, um fjárveitingu til landmælinga 1933. Bréf 18. febr. 1 fskj. (Nd. 40).
6. Jóhann Jósefsson alþm. sækir um 20 þús. kr. fjárveitingu til framhaldsbvggingar ræktunarvegar í Vestmannaevjum. Bréf 21. marz. 1 fskj.
(Nd. 210).
7. 94 alþingiskjósendur i Norður-Þingevjarsýslu skora á Alþingi að veita
8—12 þús. kr. til bílvegagerðar á Revkjaheiði. Bréf ódags. (Nd. 28).
8. Oddviti Skeggjastaðahrepps í Norður-Múlasýslu skorar á Alþingi að veita
allt að 10 þús. kr. til þjóðvegarins í hreppnum. Bréf 27. febr. (Nd. 191).
9. Sýslunefnd Árnessýslu skorar á Alþingi að taka nú þegar í þjóðvegatölu
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hina svo nefndu Laugardalshraut, frá Svínavatni í Grímsnesi að Geysisvegi, vestan Laugarvatns. Bréf ódags. (Ed. 51).
10. Vegamálastjóri sendir samgnm. till. til breyt. á vegalögunum, ásamt umsögn sinni um framkomnar brtt. í Nd. við þau. Bréf 6. apríl. (Nd. 277).
11. Sami sendir fjvn. till. til brevt. á þeim fjárveitingum, sem ætlaðar eru til
nýrra akvega á þjóðvegum árið 1933. Bréf 3. marz. (Nd. 122).
12. Sami sendir samgmn. Ed. skýrslu og áætlun um nýjan veg milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur. Bréf 12. apríl. (Ed. 39).
13. Sami sendir samgmn. Ed. áætlun um kostnað við nýjan veg nlilli Hafnarfjarðar og Reykjavikur. Bréf 18. apríl. (Ed. 46).
14. Sami sendir ríkisgjaldanefnd reikning um rekstur vegamálanna árin
1930 og 1931, ásamt skýrslu um húsnæðiskostnað og launagreiðslur við
starfrækslu þeirra. Bréf 8. april. (Ed. 21).
Veiði- og loðdýrafélag íslands sækir um 2000 kr. styrk til starfsemi sinnar.
Bréf 14. marz. (Nd. 174).
Verðtollur á skip og báta, sjá Tollar og tollgæzla 8.
Verkalýðsfélag Bolungavíkur, sjá Gerðardómur í kaupdeilumálum.
Verkamannafélag Akureyrar, sjá Síldarbræðsluverksmiðjur 6., Trvggingarmál 5.
Verkföll. 156 verkamenn og verkakonur i Patrekshreppi skora á Alþingi að
setja með löggjöf skorður við því, að einstakir menn eða félög geti komið
á vinnustöðvunum eða verkföllum í landinu. Bréf 18. febr. (Nd. 58).
Verklýðsfélag Borgarness, sjá Samvinnufélög 2., Trvggingarmál 6.
Verklýðsfélagið á Hvainmstanga, sjá Samvinnufélög 3.
Verklýðsfélag Patreksfjarðar, sjá Atvinnubætur 2, Fátækralög og framfærsla
þurfamanna 4., Samtök verkalýðsins, Stjórnarskrárhreyting 4., Sölufyrirkomulag á framleiðsluvörum landsmanna 1., Trvggingarmál 4.
Verklýðssamband Norðurlands, sjá Atvinnubætur 3., Fiskiveiðar 5., Síldarbræðsluverksmiðjur 5.
Verksmiðju- og vélaeftirlit ríkisins. Áætlun forstöðumanns verksmiðju- og
vélaeftirbts ríkisins um árleg útgjöld úr rikissjóði til stofnunarinnar. Bréf
9. nóv. 1931. (Nd. 32, LI).
Verzlunarráð Islands, sjá Bifreiðar og bifreiðaskattur 4.
Vélstjórafélag Islands, sjá Launamál 6.
Vélstjóraskólinn.
1. Tillögur skólastjóra vélstjóraskólans um fjárveitingar til skólans árið
1933, dags. 25. nóv. 1931. (Nd. 32, XXIX).
2. Fiskiþingið mælir með því við fjvn., að í næsta árs fjárlögum verði veitt
nægilegt fé til skólahússbyggingar stýrimanna- og vélstjóraskóla Islands.
Bréf 18. marz. (Nd. 202).
Vélstjórn á íslenzkum skipum. Jósef Eggertsson vélstjóri sendir sjútvn. Ed. tilmæb um, að hann verði tekinn upp í frv. til 1. um beimild banda atxinnumálaráðlierra til að veita þrem mönnum skírteini til vélstjórnar á íslenzkum skipum. Bréf 5. marz. 5 fskj. (Ed. 7).
Viðlagasjóður, sjá Áslækjarrjómabú, Mjöll.
Viðtækjaverzlun ríkisins, sjá Útvarp 6., 7.
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Vilhjálmur Stefánsson, sjá Flugmál 1., 2.
Vinnuhæli. Áætlun forstöðumanns vinnuhælisins á Litla-Hrauni um rekstrarkostnað hælisins árið 1933. Bréf 15. okt. 1931. (Nd. 32, IX).
Vinnustöð kvenna. Kvenréttindafélag Islands sækir um 2000 kr. styrk til starfrækslu vinnustöðvar kvenna í Reykjavik. Bréf 11. apríl. (Ed. 37).
Virkjun fallvatna.
1. Hreppsnefnd Auðkúluhrepps í Vestur-ísafjarðarsýslu skorar á Alþingi að
veita nú þegar Páli J. Torfasyni sérleyfi til virkjunar fallvatnanna í botni
Borgarfjarðar og Dynjandivogs i Arnarfirði, enda sé full trvgging fengin
fyrir nægilegu fjármagni. Bréf 15. febr. (Nd. 97).
2. Hreppsnefnd Flateyrarhrepps, Mosvallahrepps og Þingeyrarhrepps í
Vestur-lsafjarðarsýslu skora á Alþingi að afgreiða lög um sérleyfi til
virkjunar Dynjandisár i Amarfirði, með sem aðgengilegustum skilyrðum fvrir leyfisbeiðendur. Bréf ódags. (Nd. 248).
3. Hreppsnefnd Suðureyrarhrepps í Vestur-Isafjarðarsýslu skorar á Alþingi
að veita Páli J. Torfasyni sérleyfi til virkjunar Dynjandisár í Arnarfirði.
Bréf 2. febr. (Nd. 249).
Vitamál.
1. Aætlun vitamálastjóra um útgjöld til vitamála árið 1933. Bréf 19. nóvi
1931. (Nd. 32, XX).
2. Fiskiþingið skorar á Alþingi og ríkisstjórn að láta eins mikið fé af hendi
til vitamála í næsta árs fjárlögum og frekast er unnt, og ennfremur, að
láta nú þegar reisa þá smávita, sem brýnust þörf er á, og loks að láta
ríkið taka að sér rekstur Brimnesvitans við Seyðisfjörð og auka ljósmagn
hans, en samt með þvi skilyrði, að hafnarsjóður Seyðisfjarðarkaupstaðar byggi og starfræki nýjan hafnarvita við Seyðisfjarðarhöfn. Bréf 18.
marz. (Nd. 194).
3. Vitamálastjóri sendir fjvn. skýrslu um starf „Hermóðs“ í þarfir vitamálanna og nokkrar aths. mn fyrirkomulag það, er til tals hefir komið
um flutninga að og frá vitunum. Bréf 10. marz. (Nd. 159).
t
4. Sami sendir rikisgjaldanefnd skýrslu um greiðslur til vitamálanna árin
1930 og 1931. Bréf 8. apríl. (Ed. 24).
Vifilsstaðir, sjá Sjúkrahús 13., 14., 15., 16., Símamál 6.
Yang-Tsédalurinn, sjá Styrktarstarfsemi.
Yngvi Pálsson, sjá Námsstyrkur 17.
Ytri-Akraneslireppur, sjá Skipulag kauptúna og sjávarþorpa 2., Erfðaleigulönd 2.
Þingeyrarhreppur, sjá Virkjun fallvatna 2.
Þingmannabandalagið. Forsætisráðlierra sendir skrifstofu Alþingis eitt eintak
af skýrslu frá „Union Interparlamentaire“ í Genéve um síðasta fund þingmannabandalagsins í Bukarest 1.—7. okt. 1931. Bréf 13. febr. (Nd. 2).
Þingmálafundargerðir.
Frá Akranesi, ein, 9. febr. (Nd. 107).
Frá Akurevri, ein, 11. febr. (Nd. 26).
Úr Austur-Húnavatnssýslu, tvær, 22. jan., 23. jan. (Nd. 39).
Úr Árnessýslu, fimm, 3. febr., 7. febr. 8. febr., 9. febr., 10. febr., (Nd. 55).

1570

Skrá um erindi til Alþingis 1932.

Pskj. 862

Frá Bolungavík, ein, 13. febr. (Nd. 179).
Úr Dalasýslu, ein, 24. febr. (Nd. 10).
Frá Isafirði, ein, 7. febr. (Nd. 9).
Úr Norður-lsafjarðarsýslu, ein, 27—30. nóv. 1931. (Nd. 25).
Úr Norður-Múlasýslu, ein, 9. febr. (Nd. 60).
Úr Norður-Þingeyjarsýslu, þrjár, 6. febr., 7. febr. (Nd. 27).
Úr Rangárvallasýslu, þrjár, 3. febr., 5. febr., 6. febr. (Nd. 67).
Frá Seyðisfirði, ein, 6. febr. (Nd. 135).
Frá Siglufirði, ein, 10. febr. (Nd. 178).
Úr Skagafjarðarsýslu, tvær, 19. des. 1931, 23. jan. 1932. (Nd. 85).
Úr Snæfellsnessýslu, tvær, 5. febr., 7. febr. (Nd. 35).
Úr Suður-Þingevjarsýslu, ein, 3. febr. (Nd. 74).
Frá Vestmannaeyjum, ein, 10. febr. (Nd. 66).
Úr Vestur-Barðastrandarsýslu, ein (fundargerð 2. héraðsþings VesturBarðastrandarsýslu 1931, 16.—18. des. 1931). (Nd. 33).
Úr Vestur-Húnavatnssýslu, ein, 6. febr. (Nd. 106).
Þjóðjarðir. Atv.- og samgmrn. sendir landbn. erindi frá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, dags. 30. jan., varðandi heimild Iianda ábúandanum á þjóðjörðinni Bakka í Svarfaðardal til að greiða með jarðabótum ársvexti af styrk
þeim, er lionum hefir verið veittur til húsabóta á jörðinni. Bréf 13. apríl. 2
fskj. (Nd. 306).
Þjóðminjasafnið. Tillögur þjóðminjavarðar um fjárveitingar til þjóðminjasafnsins árið 1933, dags. 16. nóv. 1931. (Nd. 32, XXXVII).
Þjóðsagnir.
*
1. Forsætisráðherra sendir fjvn. til athugunar erindi, dags. 19. jan., frá
Helga Guðmundssyni kennara, Austmannsdal, um 1000 kr. stvrk honum
til lianda til þess að safna þjóðsögum og öðrum þjóðlegum fróðleik,
einkum á Vesturlandi. Bréf 15. febr. 1 fskj. (Nd. 18).
2. Helgi Guðmundsson kennari, Austmannsdal, sækir um 1000 kr. styrk til
þess að safna þjóðsögum og öðrum þjóðlegum fróðleik á Vesturlandi.
‘
Bréf 19. jan. 1 fskj. (Nd. 293).
3. Þorvaldur Bjarnason kaupmaður sækir um 1500 kr. styrk til þess að geta
baldið áfram útgáfu þjóðsagnasafns Sigfúsar Sigfússonar. Bréf 7. marz.
2 fskj. (Nd. 161).
Þjóðskjalasafnið. Tillögur þjóðskjalavarðar um fjárveitingar til þjóðskjalasafnsins árið 1933, dags. 14. nóv. 1931. (Nd. 32, XXXVI).
Þorbjörg Árnadóttir, sjá Heilsuvernd.
Þorgils Ingvarsson, sjá Lán til útgerðar.
Þorvaldur Bjarnason, sjá Þjóðsagnir 3.
Þorvaldur Pálsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 13.
Þórbergur Þórðarson, sjá Ritstyrkur 3.
Ögur, sjá Nauteyrarlæknisliérað.
tíl og gosdrykkir, sjá Tollar og tollgæzla 4.
tíxnadalslireppur, sjá Vegamál 3.

Sþ.

863. Þingmannaskrá
Skammstafanir: a. = allsherjarnefnd, fjh. = fjárhagsnefnd, fjv. -- fjárveitinganefnd, 1. = landbúnaöarnefnd, m. = menntamála-

Tala

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
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.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nöfn þingmaDna og staða

Ásgeir Ásgeirsson, fjármálaráðherra (frá ‘/eforsrh.)
Bergur Jónsson, sýslumaður .....................................
Bernharð Stefánsson, bóndi, skrifari i neðri deild
Bjarni Ásgeirsson, bóndi............................................
Bjarni Snæbjörnsson, læknir.....................................
Björn Kristjánsson, kaupfélagsstjóri.......................
Einar Árnórsson, lagaprófessor ...............................
Einar Árnason, bóndi, forseti sameinaðs pings ..
Guðbrandur ísberg, fulltrúi.......................................
Guðmundur Ólafsson, bóndi, forseti efri deildar
Guðrún Lárusdóltir, frú ............................................
Halldór Stefánsson, tryggingarstj, 2. varafors. Nd.
Halldór Steinsson, héraðslæknir .............................
Hannes Jónsson, kaupfélagsstjóri ...........................
Haraldur Guðmundsson, bankaútibússtjóri..........
Héðinn Valdimarsson, forstjóri ...............................
IngólfurBjarnarson,bóndi,l.varafors.Nd.,skrif. iSp.
Ingvar Þálmason, bóndi, 1. varaforseti Ed............
Jakob Möller, bankaeftirlitsmaður .........................
Jóhann Jósefsson, kaupmaður, útgerðarmaður ..
Jón Áuðunn Jónsson, forstjóri, skrifari i Sp.........
Jón Baldvinsson, bankastjóri.....................................
Jón Jónsson, bóndi, skrifari i Ed.............................
Jón Ólafsson, bankastjóri ..........................................
Jón Þorláksson, verkfræðingur ...............................
Jónas Jónsson, dómsmálaráðherra (til */«) ..........
Jónas Þorbergsson, útvarpsstjóri.............................
Jörundur Brynjólfsson, bóndi, forseti neðri deildar
Lárus Helgason, bóndi ..............................................
Magnús Guðmundsson, hrmflm. (frá ‘/e dómsmrh.)
Magnús Jónsson, guðfræðiprófessor, skrifari í Nd.
Magnús Torfason, sýslumaður
Ólafur Thors, forstjóri................................................
Pali Herraannsson, bóndi, 2. varaforseti Ed.........
Pétur Magnússon, hæstaréttarmálaQm., skrif. i Ed.
Pétur Oltesen, bóndi....................................................
Steingrímur Steinpórsson, skólastjóri ...................
Sveinbjörn Högnason, prestur .................................
Sveinn Ólafsson, bóndi ..............................................
Tryggvi Þórhallsson, forsætisráðherra (til */«) ...
Vilmundur Jónsson, landlæknir...............................
Þorleifur Jónsson, bóndi, varafoiseti Sp................

Kjördæmi

Vestur-ísafjarðarsýsla.
Barðastrandarsýsla.
Eyjafjarðarsýsla, 1. pm.
Mýrasýsla.
Hafnarfjarðarkaupstaður.
Norður-Þingeyjarsýsla.
Reykjavik, 2. pm.
Eyjafjarðarsýsla, 2. pm.
Akureyri.
Austur-Húnavatnssýsla.
6. landskjörinn pm.
Norður-Múlasýsla, 1. pm.
Snæfellsnessýsla.
Vestur-Húnavalnssýsla.
Seyðisfjarðarkaupstaður.
Reykjavík, 3. pm.
Suður-Þingeyjarsýsla.
Suður-Múlasýsla, 2. pm.
Reykjavik, 1. pm.
Vestmannaeyjar.
Norður-ísafjarðarsýsla.
2. landskjörinn pm.
3. landskjörinn pm.
Rangárvallasýsla, 1. pm.
1. landskjörinn pm.
5. landskjörinn pm.
Dalasýsla.
Arnessýsla, 1. pm.
Vestur-Skaftafellssýsla.
Skagafjarðarsýsla, 2. pm.
Reykjavik, 4. pm.
Árnessýsia, 2. pm.
Gullbringu- og Kjósarsýsla.
Norður-Múlasýsla, 2. pm.
4. landskjörinn pm.
Borgarfjarðarsýsla.
Skagafjarðarsýsla, 1. pm.
Rangárvallasýsla, 2. pm.
Suður-Múlasýsla, 1. pm.
Strandasýsla.
f safjarðarkaupstaður.
Austur-Skaltafellssýsla.

’) Um siðari breytingar sjá pskj. 861, bls. 1522, 1524.

Fæðiogardagurog ár

13/5 ’94
24/9 ’98
8/1 ’89
1/8 ’91
8/3 ’89
22/2 ’80
24/2 ’80
27/11 ’75
28/5 ’93
13/10 ’67
8/1 ’80
26/5 ’77
31/8 ’73
17/11 ’93
26/7 ’92
26/5 ’92
6/11 ’74
26/7 ’73
12/7 ’80 ,
17/6 ’86
17/7 ’78
20/12 ’82
8/9 ’86
16/10 ’69
3/3 ’77
1/5. ’85
22/1 ’85
21/2 ’84
8/8 ’73
6/2 ’79
26/11 ’87
12/5 ’68
19/1 ’92 ;
28/4 ’80
10/1 ’88 i
2/8 ’88
12/2 ’93
6/4 ’98
11/2 ’63
9/2 ’89
28/5 ’89
21/8 ’64

neð bústöðum o. fl.
efnd, sa. = samaðngumálanefnd, sj. = sjávarútvegsnefnd. A = AlþýSuflokkur, F = Framsóknarflokkur, S = SjálfstæBisflokkur.

Heimili

Reykjavík.
Patreksfjörður.
Pverá í Öxnadal.
Reykír i Mosfellssveit.
Hafnarfjarðarkaupstaður.
Kópasker.
Reykjavík.
Eyrarland.
Litli-Hvammur í Eyjafirði.
Ás i Vatnsdal.
Reykjavík.
Reykjavik.
Ólafsvík.
Hvammstangi.
Seyðisfjarðarkaupstaður.
Reykjavik.
Fjósatunga i Fnjóskadal.
Neskaupstaður.
Reykjavik.
Vestmannaeyjar.
ísafjarðarkaupstaður.
Reykjavik.
Stóridalur i Húnavatnssýslu.
Reykjavík.
Reykjavik.
Reykjavik.
Reykjavík.
Skálholt i Biskupstungum.
Kirkjubæjarklaustur á Siðu.
Reykjavík.
Reykjavík.
Eyrarbakki.
Reykjavik.
Eiðar i Eiðapinghá.
Reykjavík.
Ytri-Hólmur á Akranesi.
Hólar i Hjaltadal.
Breiðabólsstaður i Fljótshlið.
Fjörður i Mjóafirði.
Reykjavík.
i
Reykjavik.
Hólar i Hornafirði.

Laufás. S. 1134.
Baldursg. 33. S. 1217, 141, 634.
Túngata 12. S. 129.
Ljósvallagata 10. S. 357.
Hafnarfjarðarkaupstaður.
Nönnugata 1.
Laufásvegur 25. S. 252.
Tjarnargata 22. S. 20.
Hverflsgata 44. S. 1117.
Vesturgata 11. S. 1597.
Sólvallagata 23. S. 236.
Ljósvallagata 32. S. 2194.
Suðurgata 5. S. 688.
Hótel Borg.
Ránargata 11. S. 1933.
Sjafnargata 14. S. 682, 690.
Tjarnargata 22. S. 20.
Bárugata 9. S. 823.
Hólatorg 2. S. 117.
Hótel Borg.
Lækjargata 6. S. 614.
Miðstræti 10. S. 989.
Bókhlöðustígur 2. S. 266.
Laufásvegur 55. S. 415.
Bankastræti 11. S. 1283 og 2305.
Sambandshúsið. S. 603.
Ásvallagata 11. S. 2219.
Hverflsgata 21. S. 1399.
Skólavörðustígur 30. S. 636.
Staðastaður. S. 34.
Laufásvegur 63. S. 877.
Laugavegur 40. S. 1897.
Garðastræti 41. S. 551.
Hótel Borg.
Suðurgata 18. S. 202 og 533.
Stýrimannastígur 9. S. 33.
Ránargata 6 A. S. 2278.
Ránargata 29 A. S. 547 og 1158.
Hótel Borg.
Tjarnargata 32. S. 91 og 2291.
Laufás. S. 2161.
Kaplaskjólsvegur. S. 1644.

Tala
áður
Pingsetinna flokkui
þinga

í hverjum
fastanefndum
(í þingbyrjun) *)

Dvalarstaður um þingtimann
(og sími)

sa; sj; a
fjh.; m.
1.; sj.
fjv.
fjv.
m.; a.
fjh.;fjv.;sj.;a.
sj.; m.
; m.
j fjh.; m.
fjv.; sa.
fjv.
;
fjv.
fjh; sa.; sj.
' sj.
sa.; sj.
: sa.
!
. tjv.; 1.; m.; a. 1
a.
'
fjh.
j

: fjV.
:
' fjv.
j fjv;l.
fjh.

i

fjh.
fjv.; sa; 1; m.
1.; a.
fjv.; 1.
fjh.; 1.
sa.; m.; a.
sa.; sj.

1.; a.

;
!
1
1

9
1
9
5
1
1
8
18
1
20
2
9
20
5
5
6
11
9
9 !
9
13
12
4
6
12
10 '
1
14
7

18
12
15
7
5
2
18
1
1
18
9
1
24

F
F
F
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
A
A
F
F
S
S
S
A
F
S
S
F
F
F
F
S
S
F
S
F
S
S
F
F
F
F
A
F

Pingdeild

Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Ed.
Nd.
Nd.
Ed.
Nd.
Ed.
Ed.
Nd.
Ed.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Ed.
Ed.
Nd.
Nd.
Ed.
Ed.
Nd.
Ed.
Ed.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Ed.
Nd.
Ed.
Ed.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.

